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EP

de education en ons een gedachtenwisseling over de
vertaling voorstellen.

Aan de orde is education petmenenie, in het Engels
out-oj-school education (en waarschijnlijk nog andere
woorden}, in het Nederlands de langzaam bekend ra,.
kende woordengroep petmenenie educeiie.
Permanente educatie is door de Raad van Europa
(1967) gedefinieerd "als het ordenend beqinseldat ten
grondslag ligt aan de totaliteit van het educatieve veld":
dit .Jioudt in een veelomvattend, samenhangend en ge,.
integreerd systeem dat is opgezet om aan de educatieve
en culturele verlangens van ieder mens tegemoet te
komen, in overeenstemming met zijn vermogens."
In een inleiding bij een boekje, uitgegeven door het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, getiteld "Beschouwingen over permanente educatie" (1969), staat de vraag: Wie vat dit allemaal
eens semen in een origineel woord of woordenpaar
dat de ttensctiptie uit het Frans waarmee we ons nu
behelpen, kan oeruenqen?"

Opvoedinq. Dat is de vertaling van Van Dale. Het
woord is te etisch, te idealistlsch, te paternalistisch.
Mensen willen niet meer opgevoed worden. Opvoeding
doet te veel denken aan .mette manieren bijbrenqen":
ieder net, keurig persoon weet "hoe het hoort": dat is
de bekroning van zijn opvoeding. Opvoeden is be...
tuttelen.
Beqeleidinq. Gaat helemaal niet. Hou op met beqeleiding! Alles en iedereen moet tegenwoordig "begeleid
worden. Het woord maakt je ziek. Mogen we alstublieft zonder begeleiding leven?
Onderwijs. Bijsmaak van "schools". Ruikt naar de cij...
Iers, de proefwerken, de klassen: naar zitten-blijven en
schoolmeesters die alles beter weten.
Opleidinq. Is het ook niet. "Opleiding" doet denken aan
een cursus met een diploma als dessert; een opleiding
is een afgesloten geheel, je wordt klaar gemaakt voor
een bepaald beroep.
Vorming. Dat zou het kunnen zijn als er niet zoveel
anders aan vastzat. V orming is anderen vormen, mooier
en beter maken (willen ze dat wel? wat is mooier en
beter?) Vorminqswerk, is dat niet een privilege van de
volkshogeschool? Of van cursussen-voor-volwassenen?
Bloemen schikken, Engelse conversatie . . . Het Hollands Maandblad heeft in zijn vorige jaargang in plaats
van vormingswerk gesproken van vormingzwerk: de
dreiging van de levenslange cursus om steeds meer te
weten, te kunnen en te zijn.
Scholing. Heeft iets van opleiding. Is weer het klaar
maken voor een bepaalde taak. Denk eens aan bijscho...
ling, omscholinq, herscholing.
En zo kan de wisseling van woorden nog een tijd door.. .
gaan. Sturing ... Bijsturing . . . Ontwikkeling. Alles
wordt verworpen. Geen enkel woord geeft nauwkeurig
weer wat in education permanente aangeboden wordt.

H

[a, wie doet dat eens? "Dit allemaal" d.w.z. haal alle
bestanddelen van het begrip uit de definitie, zet ze onder elkaar (ordenend beqinsel, totaliteit, educatieve
veld, veelomvattend, gelntegreerd systeem enz.) en
maak een woord waarin "dit allemaal" opgesloten is.
N atuurlijk zijn er pogingen tot vertaling gedaan ("education" en "permanent" zonder woordenboek vertalen
kan iedere leerling in een 4e...5e klas middelbare school! )
Maar de bezwaren tegen de Nederlandse woorden zullen op elke commissievergadering en conferentie van
de deskundigen geopperd zijn. Bezwaren die vermoedelijk niet tegen het Nederlandse woord als zodanig geuit zijn, maar tegen de gevoelswaarde , de associaties,
de bijbetekenissen enz. die het Nederlandse woord
meezou slepen.
Laten we permanent maar overslaan, ons beperken tot
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Laten we in deze strijd om een woord een paar dingen
nuchter vaststellen. Ten eerste: het Franse woord geeft
evenmin iets meer dan wat in education en permanente
steekt: het is geen nieuw woord, het heeft ook alle
bijbetekenissen, gevoelswaarden enz, die ieder kan
horen en proeven in woorden rondom opvoeding, on...
derwijs enz. Ten tweede: het woord is het ding niet;
m.a.w. er hoeft niet een woord gemaakt te worden
waarin alle inlichtingen gegeven worden omtrent het
begrip. Ten derde: de vernederlandsing permanente
educatie krijgt vroeg of laat ook alle bijbetekenissen
of heeft die nu al: zie Van Dale onder "educatie" en
"permanent" is al helemaal "tot...de ...dood...erop...volqt".
Ten vierde. Begin niet met een moeilijk woord als er
iets moet komen dat is opgezet om aan de verlangens
"van ieder mens tegemoet te komen, in overeenstem...
ming met zijn vermoqens" (zie definitie}.
Wat geven ons de kranten van 11 dec. 1969? Daarin
staat een verslag van de ideeen omtrent een "cultureel
verlof" (vorming "in de tijd van de baas") als "bijdrage
aan de education permanente (voortdurende vorming) ''.
Zeven dagen cultureel verlof doen de Ioonkosten met
twee procent stijgen en kosten het rijk vijfhonderd mil...
joen. De e.p. wordt in deze verslagen genoemd: de Ep.
Frankrijk is het moederland van de ep. (Uitspraak,
naar aangenomen kan worden, niet ee...pee - grammo...
foonplaat! - maar ep, rijmend op ik heb ):
Voorbeelden (11...12...'69): "Ep in de mod erne beteke...
nis gaat verder." "Het is dan ook niet toevallig dat het
begrip ep goeddeels uit ontevredenheid over het huidlqe
onderwijs ontstaan is." "Nieuwe ep...paleizen hoeven
niet gebouwd te worden." "Een deel wil vooruit op de
ep...weq." " .... die ze mee wilden krijgen voor de ep...
samenwerkinq.'
Zo wordt, vinden we, door de vormingsdeskundigen
ons een naar woord in de hand gestopt: ep een eigenlijk
wel zielloos woord voor een zeer bezield begrip. Dan
nog maar liever - als voortdurende vorminq, blijvend
onderwijs of iets dergelijks niet mag - permanente
educatie hoe onbegrijpelijk dat ook is (en vol spellings...
gevaren!) juist voor de man die permanent ge . . .
moet worden. Het enig jammerlijke aan educetie is
dat er geen werkwoord van bestaat. In het Frans is
het faire education; educer, educater of zoiets bestaat
niet. Zodat je t6ch weer moet terugvallen op votmen,
opleiden, ondettcijzen of iets dergelijks.

r

TRIAAL EN TRIAALPLANNERS
Enige tijd geleden werd een nieuwe term gecreeerd, n1.
triaal (en bijgevolg triaalplanners}, omdat men behoef...
te had aan een benaming voor een periode van vier
maanden. N aar analogie van de term kwartaal, voor
een periode van drie maanden, meende men met triaal
een mooie vondst gedaan te hebben. Men behoeft
echter geen neerlandicus te zijn om te weten dat dit ety...
mologisch een volkomen onjuiste vorming van een
nieuw woord is en het helemaal niet .maar analogie
van" de term kwartaal is gevormd.Van kwart weten
we dat het vierde deel betekent en tri is beslist niet
het derde deel. Het zou dus eigenlijk tertiaal dienen te
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zijn. Men heeft ook nog de mogelijkheid naast trimester
quadrimester te gebruiken. Maar dit vindt men teveel
een "mond vol". Wat is er tegen het gebruik van terti...
aal en tertiaalplanner? (Nou [a, het woord "planner"
misschien!)
C. J. M. v. d. W.

NOGMAALS: AARDKLOOT
Mag ik een opmerking toevoegen aan het artikel van
G. J. Llitman, O.T. Nov./Dec. '69, blz. 69...70? Is het
mogelijk dat Dr. van Puijenbroek, die in zijn proefschrift
een met de historie verband houdend onderwerp be...
handelt, ook een historische term - misschien halfbe...
wust - in zijn achterhoofd heeft gehad, to en hi] het
woord aardkloot bezigde? Waarom G. van Amerongen
in een bespreking alleen aan een schuttingwoord denkt,
ontgaat mij, misschien.
Het ligt voor de hand een woordenboek te raadplegen.
Koenen...Endepols, 26e druk, vermeldt i.v.: verouderd
voor aardbol. Dit is eigenlijk al afdoende, dunkt mij.
Ter completering vermeld ik: W.N.T. I Suppl., 267,
geeft voorbeelden van het woordgebruik bij o.a. Von...
del en Huygens. W.N.T. I (uit 1882!) 559...560, ver...
meldt diverse citaten o.a. van V. d. Palm, Geel en
Borger, en voegt erbi]: "vroeger de gewone benaminq,
thans aIleen nog in den hooqeren stijl" (curs. van mij

B.)
Tenslotte: de Statenvertaling van de bijbel bezigt het
woord in [esaja 40 vers 22: "den kloot der aarde".
Dr.]. Bax.

EGYPTENAREN ONTMOEDIGEN
OORLOGSZUCHTIGEN IN RABAT
(N.R.C., 23 dec. 1969, p. 3)
De verengelsing van het Nederlands grijpt steeds ver...
der om zich heen - voor een deel voortspruitend uit
onvoldoende kennis van het Engels (en het N eder...
lands) bij journalisten en andere hanteerders van de
publiciteitsmedia. In mijn English in the Netherlands
(1964) heb ik als voorbeelden gegeven het gebruik van
"opwindend" en "uitdaging" met de betekenis van res ...
pectievelijk exciting en challenge: "De nabije toekomst
is een uitdaging voor de uitqever, zei de heer Van den
Brink." De correspondent van de N.R.C. schrijft in het
hierboven geciteerde nummer: "Het rapport van de
Egyptische generaal Fawzi ontmoedigde de meest oor...
logszuchtigen van zijn toehoorders." Daaruit heeft de
thuis...redacteur dan de kop gedistilleerd die hierboven
staat afgedrukt. Het zal echter bij enig nadenken dui ...
delijk zijn dat niet bedoeld kan wezen dat de Arabische
staatshoofden bij het aanhoren van het rapport de
moed in de schoenen zonk (dat gebeurt als men iemand
.xmtmoediqt"}, maar dat Egypte "discouraged" de al
te grote agressiviteit van sommige van zijn bondgeno...
ten, m.a.w. aandrong op matiging. Zoals verderop in...
derdaad gezegd wordt: "Een pathetische interventie
van Nasser bekoelde ook de ergste heethoofden wel
wat." "To discourage" betekent niet aIleen "ontmoe...
dinqen", maar ook .miet aanmoediqen", .xmtraden",
"tegengaan": "A set of lectures upon political economy
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would be discouraged at Oxford": "Laws were made
to discourage usury" (Oxford English Dictionary).
Klakkeloos vertalen van Engelse woorden met een ietwat andere betekenisnuance dan het eerst voor de hand
liggende Nederlandse equivalent is niet alleen taalkundig aanvechtbaar, maar kan in persberichten leiden tot
het geven van een verkeerde indruk van wat in werkelijkheid gebeurd of bedoeld is.
R. W. Zandvoort, Amersfoort.

FRANSEN KIJKEN NAAR NEDERLAND
Dat Nederlanders graag naar Frankrijk kijken als het
om zaken als taalvaardigheid gaat, behoeft bewijs noch
betoog. Dat de Fransen een enkele keer - in taalzaken - naar Nederland kijken, verdient vermelding.
In het Franse taalblad Vie et Langage, nr. 208, juli
1969, vonden we het volgende bericht.
Een artikel, verschenen in de Derniere Heure van Brussel
(21-11-1968) behandelt de kwestie: tiDe Franse spelling ver ..
oorzaakt aanzienlijke moeilijkheden tijdens het Ieren lezen.
Franstalige kinderen redden zich weI - niet zonder inspanning - , maar voor de vreemdelingen is deze moeilijkheid
veel qroter."
De Nederlandse taaIkundigen hebben taal heIemaaI uitgeplozen
en de leertijd verkort van wat op zichzelf geen wetenschap
is, maar een middel om de wetenschap te verwerven. Omdat
het geen moeilijkheden heeft die vergelijkbaar zijn met die van
het Frans, kan men het Nederlands qemakkelljk, zonder spel..
fouten schrijven, De Franstaligen bevinden zich in een tegen..
stroom. Moeten we de afstand Iaten groeien die hen scheidt
van vooruitstrevende volken? Tegenwoordig ontdoen de Chinezen zich van hun ideogrammen. Wanneer komt er een einde
aan het kleingeestige Chinees van de Franse spelling?

De redactie van Vie et Langage tekent daarbij aan:
De internationale Raad van de Franse taal houdt zich bezig
met het opstellen van een spellingshervorming. Maar zal die
worden aanvaard door de regering en door de Academic
francaise?

ONDERRICHTSMINISTERIE
Het zal wel niet de bedoeling van professor Brachin
geweest zijn, met zijn stukje in het nummer van november/december onze nationale tradities te ontkrachten.
Het lijkt hem vast niet aanlokkelijk dat we het bord
met "werk in uitvoerinq" voortaan zouden beschilderen
met "bouwplaats". Maar heel waarschijnlijk heeft hij
gelijk als hij veronderstelt dat tninistetie van buitenlendse zaken een produkt is van de "Franse tijd", toen
er ook een Depertement det Monden van den Ilsel was
en, vlak daarvoor, een koning, die weI een cioiele lijst
verdiend of gebeurd zal hebben.
Gallicismen hebben in het N ederlands oude rechten.
Van iemend houden dagtekent al uit de Middeleeuwen:
het betekende oorspronkelijk .Jemands leenman zijn".
Schoonmoeder komt al in de vijftiende eeuw voor,
prijscourant in de betekenis "opgave van de lopende
prijs" in de zeventiende.
Ter vermijding van misverstand herinner ik eraan, wat
men onder barbarismen (zoals gallicismen, germanismen, anglicismen) verstaat. Het zijn N ederlandse
woordvormen en woordgroepen, die men gebruikt alsof ze het ekwivalent van Duitse enz., die erop Iijken
B.v. overzien in de betekenis "over het hoofd zien"
(iibersehen), vetuii inplaats van"verreweq" (weitaus).
Zo zijn anglicismen: niks om over ne huis ie schtij-

oen, met de tong in zijn wang, recentelijk, (bij een ongeluk) gedood worden. W oorden als iiberheupt, umlaut, molietes, tennis, alibi, climax, zijn dus geen barbarismen. Althans in het algemeen. Ais men alibi ge,.,
bruikt in de betekenis "uitvlucht, voorwendsel" in plaats
van "bewijsbare afwezigheid op een bepaalde plaats
en een bepaald tijdstip", is het een gallicisme; climax
in de betekenis .Jiooqtepunt" in plaats van "opklim,.,
ming, toeneming naar een hooqtepunt" is een anqlicisme. Een verborgen vreemd woord, geen anglicisme, is
voetbel, voorzover het nog met een f gesproken wordt;
vroeger werd er qeooetboold, daar is football duidelijker in te herkennen. Het helemaal op zijn N ederlands
uitgesproken voetbal zou men een anglicisme kunnen
noemen, maar het is gevormd in overeenstemming met
onze taalregels, zoals blijkt uit hendbel, korfbal, petiebal. De herkenbare vreemde woorden missen het verraderlijke van de barbarismen, die immers als Nederlandse woorden en uitdrukkingen vermomd gaan.
Maar die barbarismen kennen nu eenmaal rangen en
standen. Germanismen worden anders beoordeeld dan
gallicismen. In onze tijd wordt het Duits gevoeld als
de grote bedreiger van de zuiverheid van het N ederlands. Het Genootschap "Onze Taal" is in sommiger
ogen opgericht tegen de germanismen - men leze de
dissertatie van dr. Veering. Gallicismen vindt men onschuldiger. Puristen die hen':' germanisme de sestiqet ja,.,
ren afkeuren, zullen het gallicisme de jaren sestiq aanbevelen. Op een aangetekend stuk moet volgens internationale afspraak staan: "Recommande" of de vertaling daarvan. "Aantekenen dat logischer is omdat
het op de envelop gezet wordt voor de brief naar het
postkantoor gaat, stuit ons tegen de goede smaak (om
het eens met een in dubbele zin duidelijke contaminatie
te zeggen) doordat het op "Einschreiben lijkt. (Toch
zullen de taalverdedigers die verdraagzaam zijn teqenover gallicismen, het jammer vinden dat het vertrouwde "Frankering bij abonnement" vervangen is door de
letterlijke vertaling van port peuj«. Een taalpolitieke
grondwet is nu eenmaal: Verander de taal niet onnodig.)
Zelfs goed Nederlands moet het soms a£1eggen tegen
ander goed Nederlands doordat velen zo extra op hun
hoede zijn tegen het Duits, dat door zijn gelijkenis met
onze taal onmerkbaarder in£iltreert dan Engels of
Frans. Kantoormensen verbieden hun personeel nogal
eens om de volgorde gevonden heeft te bezigen: het
moet heeft gevonden zijn. Beide konstrukties zijn onberispelijk, maar de eerste komt nu eenmaal overeen
met de Duitse, en dat de andere overeenkomt met de
Engelse kan deze puristen niets schelen. Deze houding
bewijst onbekendheid met onze taaltradities. Sympathieker zijn degenen die benedtukken afkeuren ofschoon het woord op zijn Nederlands gevormd is. Het
is een nieuw Duits insluipsel, onbekend in het W oordenboek der Nederlandsche Taal, en naast beklemionen
totaal overbodig. Zie de grondwet, hierboven als ge,.,
biedende wijs geformuleerd.
We zullen dus het tninistetie van onderwijs en toetenschappen maar handhaven en niet om een cultuur-, re,.,
cteetie- en meeischeppelijk-toetkminisierie vragen. LaH

,
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ten we dankbaar zijn dat men van binnenlandse, buiten~
landse, sociale en economische zaken spreekt en het
deftige modewoord aangelegenheden nog niet tot de
voorgevels van de ministeries is doorgedrongen.
C.A.Z.
ONBETAALBAAR
stond op het prijskaartje dat een Delfts winkelier bij
een fototoestel in de uitverkoop had geplaatst. Een
jongeman had de nacht voor de fotowinkeldeur doorgebracht om als eerste 's ochtends om negen uur het
„onbetaalbare" toestel te kunnen meenemen; naar hij
hoopte: voor niets. Nee, zei de winkelier, ,, onbetaalbaar" is „niet te koop ". Wat? riep de koper, ,,onbetaalbaar" is „niet te betalen ", dus „zonder prijs ". Politie erbij. Politie raadt aan: maak er een kort geding van, dan
weten we wat onbetaalbaar in een uitverkoop betekent.
❑ De rechter zou beginnen met te zoeken in Van Dale.
Net zoals hij in deze jaren dit boek wel eens opslaat om
te weten wat de eerbaarheid is die openbaar geschonr
den kan worden. Wel, dat is „fatsoen op geslachtelijk
gebied" (blz. 502) en het aardige daarbij is dat fatsoen
(blz. 544) o.a. „eerbaarheid" betekent. ; ❑ Onderwerp
om er tien lezingen over te houden: wat nog niet in
v.D. staat. Bijvoorbeeld miskleun. Onvertaalbaar en
onomschrij f baar. ii Pluriform ander woord voor (ge~
weldloze) ruzie? ❑ Neem zo'n woord als boodschappensherry nu eens. Volstrekt duidelijk. ❑ De blauwe
trein is het groepje renners dat op de Europese winterzesdaagsen de dienst uitmaakt. ; ❑ Taktiele therapeuten
blijkt de wetenschappelijke benaming te zijn voor mag~
netiseurs, gebedsgenezers enz. ❑ „Overvloed ", „over
daad" etc. hebben het „te veel" in zich. Is overdosis
bruikbaar (of al overal in gebruik) voor „te grote dosis' ? ❑ Over oliegeul kun je lyrisch worden. In een
volkomen correcte samenstelling van twee delen wordt
alles gezegd: „gleuf in de zeebodem die het mogelijk
maakt volledig beladen mammoettankers de Europoort
te laten binnenlopen." ❑ Andere samenstellingen: kindzwak (onderwijs) , probleemgericht, schoolkwetsbaar,
knuppelbelust. Overdiep heeft het in zijn Syntaxis en
stilistiek (1948) over de vrijheid die men bezit „de mogelijkheid van samenstelling ook in zijn taal tot het uiterste te spannen. Hem die vrijheid te ontzeggen, is
geen bewijs van liefde voor de moedertaal." ❑ Moei
lijke zin: „Onaangepastheid in deze maatschappij is
een positief gedragspatroon ". Wat is dan aangepastheid? ❑ Dat is ten minste eerlijk: een groot modehuis
vraagt meisjes van ongeveer 15 jaar „die opgeleid willen worden tot winkel hostess". En de advertentie vervolgt: „Vroeger noemde men die leerling- verkoopster ".
Een ander vraagt „een verkoop - adviseuse voor de winkel". Moet die adviseuse wel adviseren voor de verkoop? Voor de klant is ze een koop-adviseuze ... ;❑
Goede opmerking van prof. Michels over de mevrouw juffrouwstrijd: een winkeljuffrouw wordt als „juf~
f rouw" aangesproken, ook als ze een mevrouw is. ❑
Vormgeving levert vormgeven op. Deelwoord vorm
vgl. de zin in een krantebericht van onlangs-gevn:
„De eerste exemplaren van het door B. vormgegeven
boekje werden uitgereikt aan etc.'' ;❑ Dr. Meinsma wil
,
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het woord kanker afschaffen. In KWF~nieuws nov.
'69 schrijft hij: „Het lijkt mij dat het belangrijk zou zijn
wat de voorlichting betreft, als het woord kanker een
zelfde begrip zou worden als bijv. het woord infectieziekten. Dat houdt in dat beide één kenmerk hebben.
Bij de infectieziekten ( ... ) Bij kanker: de abnormale
celgroei die, afhankelijk van de plaats daarvan in het
lichaam, verschillende ziekten doet ontstaan. Daarom
zou ik zo graag van de woorden kanker en kankerbestrijding af willen. De tijd blijkt gekomen de naam van
het KWF te veranderen in de vereniging tot bestrijding
van gezwelziekten. Want door dat meervoud alleen al
krijg je direct een onderscheid." ❑ Bevestiging gekregen van het verhaal over de 24 mannen! Maar er is
nog meer gebeurd: een lid van de Eerste Kamer heeft
tegengestemd onder het motto: „Als zij al weduwe is
van 24 mannen, vind ik het niet nodig dat ze Neder~
landse wordt om nog weer een Nederlandse man te
zoeken." ❑ Dat decemberstuk „Nederlands is rijker
enz." heeft ons een driehonderd omschrijvingen opgeleverd als „motor = insect met middelbare opleiding"
en „jenever = treiterend wild zwijn" en „pijplasser =
onzindelijke kloosterling" en „wat Fikkie is als hij naar
buiten mag = uitgelaten". Hartelijk dank. We zullen
in de loop van het jaar naar plaats zoeken.
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

LATEN
In een van Neerlands volksliederen, bekend van brui~
losten en partijen, gezongen bij „polonaises" en hossen
rijen, komen de volgende regels voor:
en laten we vrolijk weze
en laten we vrolijk zijn.
Het eindigt met een opgewekt vermaan:
laat o-ons, laat o-ons vreugde maken, vreugde maken
De wilde groei van de taal (twee variaties van ,,laten")
heeft de dichter gelukkig de mogelijkheid geboden tot
afwisseling en tot een zwaar accent op (laat) ons;
zo'n klem op (laten) we zou onmuzikaal zijn.
Vanwaar die variaties? Kunnen we niet met één volstaan? Is het één goed, het ander fout? Is er verschil
in betekenis?
Laten is een werkwoord dat flink belast is met allerlei
functies. Een van de aardigste (moeilijk in vreemde
talen te vertalen) functies van laten is die welke in de
volgende zinnen telkens te zien valt:
(Ik dacht dat ze doodziek was) en laat ze nou op reis
zijn!
Laat hij (= latie) nou nog kunnen biljarten ook!
Laten ze nou die brief niet eens gekregen hebben!
(We lopen twee uur in de hitte door de stad en) laten
we nou voor een gesloten deur komen (en als we hem
eindelijk gevonden hebben) laat hij ons nou niet eens
willen ontvangen ook!
Soms ook met de voorwerpsvorm „hem" of „haar":
Laat 'm nou al gegeten hebben!
Laat'r nou thuis zijn!
Op een uitdrukking als latie fijn zijn na, blijkt het
woordje nou een min of meer onmisbare rol in de constructie te spelen. 1
In de dichtregels waarmee we begonnen zijn (laten
we... laat ons) , fungeert laten als „hulp" bij de om)

schrijving van een aansporing. Klassiek -getinte, wat
ouderwetse spraakkunsten spreken over een ,, adhortatief". De eerste betekenis van laten is „toestaan, veroorloven, niet verhinderen". De gebiedende wijs: laat
hem dit werk afmaken, heeft als betekenis: „sta toe dat
hij het werk afmaakt". In de taalgeschiedenis 2 ) kan
zich de betekenis, de „inhoud" van een woord, een
woordgroep wijzigen. Het is niet zo verwonderlijk
dat wendingen als „laat hem komen" gebruikt gingen
worden voor een inhoud als „moge er gelegenheid zijn
te komen ". Een grammatikale verschuiving trad op toen
het zinsdeel achter laat, dus bijv. mij, hem, haar, als
onderwerp gevoeld werd en vervangen werd door ik,
hij enz. 3
Zo ontstonden twee mogelijkheden: laat ons gaan (de
oudste) en laten we gaan. De achttiende~eeuwse taal~
geleerde Lambert ten Kate stelt in zijn spraakkunst
(1723) voor een verschil in betekenis te aanvaarden.
Laat mij schrijven zou alléén zijn „sta toe dat ik schrijf"
en niet de aansporing „ik moet maar eens gaan schrij~
ven ''. Er is niet veel taalinzicht voor nodig om te begrijpen dat dit verschil kunstmatig aandoet en niet
levensvatbaar is.
We moeten in het tegenwoordige Nederlands eenvoudig vaststellen dat er twee mogelijkheden zijn: laten
we vrolijk wezen en laat ons vreugde maken. Voorzichtig kan men daarbij aantekenen dat „laten we" in
de normale beschaafde omgangstaal wat meer in gebruik is dan „laat ons". 4 ) En voorzover we dat kunnen beoordelen, is juist die tweede vorm in het zuiden
van ons taalgebied meer in zwang.
Een aansporing kan op verschillende manieren in taalvormen onderdak vinden. Een oude mogelijkheid is de
omgekeerde woordvolgorde:
)

Beginnen we met les vijf.
Bekijken we nu eens wat hij schrijft.
Veronderstellen we dat ik gelik heb.
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Gaan jullie eens recht zitten.

Zitten jullie eens reeht.
Deze aansporingsvorm komt uitsluitend voor met het
meervoudig voornaamwoord: toij, we, jullie. (Vormin...
gen als ga jij zitten en gaat u zitien zijn gebiedende wijs
met een "steun".)
De oorsprong van "beginnen we" en .memen we eens
aan" is de oude, zeer oude aanvoegende wijs (conjunc...
tief). De vormen van deze wijs zijn grotendeels door verandering, vereenvoudiging van het vervoegings...
systeem - samengevallen met de aantonende wijs (in...
dicatief). In het Nederlands van nu kennen we de
conjunctief alleen nog in vaste uitdrukkingen als:
het ga je goed
ware het niet dat enz,
het zij zo
hij moge
leve de ptins
zo waarli}k helpe mil God
En in bijbeltaal als Uw tijk kome, Uw wil qeschiede,
voorschriften, raadgevingen enz. als men neme, men
wende zich, alsmede in zeer formele, ouderwets aan ...
doende uitdrukkingen gelijk het zij hiet met nadruk be...
tooqd, het bedri}fsleven trekke zijn eonelusies.
Pas op voor de dubbele aansporing: men diene te be...
seffen. Of men besel]e, of men dient te beseffen.
Knoei niet met gelieve (u gelieve is een mooi, ludiek
stukje taal, maar gebruik het weI goed); maak niet te
veel variaties in het koste wat het kost( e). Hou het
maar op het koste wat het toil, dan valt tenminste de
tweede twijfel weg.
Onze voorouders die precies wilden zijn in hun schrif...
telijk taalgebruik en geen bezwaar hadden zich te on...
derwerpen aan (niet op de taalwerkelijkheid gebaseer...
de) de regels, hadden het onvergelijkelijk veel moeilijker
dan u, als het de aanvoegende wijs betrof. Ik hoop dat
hij kome was iets anders dan ik hoop dat hi} komt.
Een paar voorbeelden uit de ruim honderd jaar oude
spraakkunst 5) van dr. W. G. Brill:
Hi} behoeft een vriend die hem de oogen opene.
lndien hij het vermogen gehad hedde, enz,
Het is nuttig dat hij kleine onaangenaamheden onder...
vinde.
Hij bad dat hij hem niet wegzonde.
Gelukkig hadden de negentiende...eeuwers nog een uit...
weg, want ook deze spraakkunst moest erkennen, zij
het in kleine lettertjes, dat "in de taal des gemeenzamen
levens" veelal een omschrijving werd gebruikt. De
twintigste eeuw heeft de gemeenzaamheid aanvaard:
laten we er gelukkig mee zijn.
1) De Nederlandse Spraakkunst van Rijpma ...Schuringa (in
1968 bewerkt door dr. J. van Bakel) heeft voor dit .Jaten"
de o.i. . gelukkige benaming uitroepend hulpwerkwoord
gekozen. Voor .Jaten" in .Jaten we naar huis qaan" neemt
de schrijver dezelfde benaming. Misschien zou "aanspo-rend hulpwerkwoord" of iets dergelijks beter geweest zijn:
de kwestie is echter niet belangrijk.
2) Over .Jaten'lzte vooral WNT VIII, bIz. 1144 e.v.
3) Verschuiving vindt men bijvoorbeeld ook in het beroemde
"de heren wordt verzocht" - "de heren worden verzocht".
4) De tweede persoon .Jaat jij beqinnen" komt niet voor.
WeI in de uitroep? Bijv. "Ik zoek me suf naar de sleutel
en laat jij die nou in je zak hebben zittenl" Of is zo'n zin
onnederlands?
5) Nederlandsche Spraakleer, ten gebruike bij inrichtingen
van hooger onderwijs. Deel I, Leiden 1861, bIz. 345--351.
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Bij onze verzameling Opmerkelijke Stukken behoort
de volgende gedrukte Franse reclame. Zie ook het ar ...
tikel Buitenlandse Brieven (1969, bIz. 52) waarin de
raad staat uw brieven in een vreemde taal door een
inboorling te laten controleren.
RueHle 26 janvier 1970
Mijnheer,
Ais deskundig op het gebied van technische documen...
tatie, heeft de
het genoegen zijn diensten aan te
bieden voor het oprichten of het verbeteren van uw
documentatie systeem of ...afdeling.
Wanneer uw firma al een Documentatie Dienst bevat,
zelfs op zeer geringe schaal, kan deze zijn werkdadig...
heid bewijzen? Wat is zijn "cost...effectiveness"? Kun...
nen uw ingenieurs of kaders systematisch de technische
informatie vanuit de gehele wereld ontvangen? Kunnen
zij snel alle documenten ontvangen waar zij interesse
in hebben? Op welke beoordeling van uw documenta...
listen is het butget van deze dienst gegrond?
Wij kunnen met nauwkeurigheid deze vragen beant...
woorden, bij geval deze dienst reorganiseren ten einde
zijn werkdadigheid te verbeteren, en deze gewoon op...
richten wanneer hij niet bestaat of pas op gang is. Het
qebruik van ongeschikte methoden kan u, per jaar, en...
kele duizende guldens meer kosten, verkwist zonder
enkele winst voor niemand.
Het is in dit opzicht, zoals wij in Frankrijk uitvoeren,
dat wij u voorstellen uw documentatie in handen te
nemen, en deze organiseren zodat hij nauwkeurig vol ...
doet aan de taak die u van hem verwacht, hetzij voor
economische documentatie ten behoeve van uw direc...
tie, of voor technische documentatie ten behoeve van
uw ingenieurs en laboratoria.
Gemotiveerde keuze van methoden, concept van druk...
werken en proceduren, omloop van tijdschriften, inko...
pen van boeken, abonnementen, uitvoering van de the ...
saurus (key...words), behandeling van documentatie op
computers, en instructie van het personnel, zijn al onze
activiteiten gesteund op meerdere jaren ervaring.
Onze Directeur, de Heer
spreekt vloeiend ne...
derlands hij is raadgever bij de
de grotste firma
in Frankrijk op het gebied van organisatie, technikus
in Electronica et Meester in de Rechten. Hij zal per...
soonlijk zich verplaatsen wanneer U het wenst.
Onze andere belangrijke activiteit is de teehnische en
ioetenscheppelijke vertalingen. Wanneer U naar frans...
sprekende landen exporteerd is de technische informa...
tie vertaald door onze Iranssprekende inqenieurs, een
gebiedende voorwaarde voor uw goede bekendheid.
Wij beschikken over bevoedheid van meerdere twee...
talige technici die aan deze voorwaarden antworden.
De grotste franse firma's vereren ons van hun vertrou...
wen en wij hopen dat U ons een proeforder zult toe...
vertrouwen.
Wij staan tot uw beschikking voor het toezenden van
alle aanvullende inlichtinqen, en inmiddels, verblijven
wij,
hoogachtend:
000000

000000'

000000'
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VERPLEGEN
Een gemeentelijk ziekenhuis in Rotterdam roept in een
advertentie (7-2-70) meisjes op om een „opleiding van
leerling-verpleegsters" te volgen, die wordt afgesloten
met het examen voor diploma ziekenverpleging A,
„waarna de beschermde titel van verpleegster mag wor~
den gevoerd."
We mogen aannemen dat niet alleen verpleegster maar
ook verpleger beschermd is. Over de „gemeenkunnige"
naam blijkt allerminst eensgezindheid te bestaan: kijk
maar eens in advertenties van ziekenhuizen. Voorbeel~
den (7-2-70) : Eindhoven vraagt verpleegkundigen A,
Venray zoekt verplegenden, Katwijk roept verplegenden A, Breda vraagt le verpleegkundigen, Oss zoekt
operatie-kamer-verplegenden, Velsen verpleegkundigen
„zowel dames als heren ". Maastricht een hoo[dverpler
Bende. Breda spreekt over een Hogere School voor
Verplegenden en over de „rang van hoof d- verplegende
A".
Ziekenverzorger en ziekenverzorgster zijn namen die
verbonden zijn met een ander diploma. In de afdeling
Bejaardenzorg komen namen voor als verpleeghulp,
assistenten in de verpleging, bejaardenverzorgsters, eerste bejaardenverzorgsters.
De naam broeder althans die indruk krijgt men bij
het lezen van de advertenties is aan het uitsterven.
Purmerend nodigt „twee narcose~broeders uit, te ko~
men kennis maken met onze twee nieuwe operatiekamers' maar Velsen geeft de voorkeur aan een narcose assistent (e) .
Hoe onontbeerlijk de abstracties ook zijn (kunnen ze
niet een beetje genormaliseerd worden? Het lijkt net of
verpleegkundige meer is dan verplegende. . . ) , gelukkig
mogen we zuster blijven zeggen: zuster een goed, hartelijk, lief woord dat zo vertrouwd is als we, in onze
volstrekte afhankelijkheid, geholpen worden, niet door
een juffrouw of meneer, maar door een zuster en broeder in onze nood.
TAAL IN HET BEDRIJF
Onze Taal van november/december 1969 stelt „Taal in
het bedrijfsleven" aan de orde door het publiceren van
een inleiding die de heer Braakman heeft gehouden
voor het Contactcentrum Bedrijfsleven en Onderwijs.
Laat ik tot dit onderwerp mogen bijdragen door iets
van mijn ervaringen als beroepsschrijver te formuleren.
Het grote probleem is, hoe je schriftelijk aan een ander
een hoeveelheid feiten duidelijk meedeelt. Zij die dit
leren willen, hebben behoefte aan een praktisch recept.
Het heeft weinig zin iemand te adviseren duidelijk,
overtuigend, beknopt enz. te schrijven als je er niet bij
vertelt HOE te werk te gaan.
Van dat HOE heb ik mij rekenschap moeten geven
toen mij werd verzocht, vertegenwoordigers te leren
betere rapporten te schrijven. Ik realiseerde mij toen
het volgende. Een rapport heeft feiten tot object. Deze
zijn ongeordend en emotioneel gekleurd. Ze dringen
zich naar de penpunt. De onervaren scribent is daarmee al in een verloren positie. Hij heeft geen ordenend
principe voor zijn stof
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„Stenen"
De voldongen feiten die gerapporteerd moeten worden,
zijn te vergelijken met stenen van allerlei grootte, vorm
en kleur. Deze moeten doelmatig worden aangeboden.
Dat doen de verschillende beroepsschrijvers op hun
manier. De auteur ordent zijn bouwstenen naar kleur,
de journalist naar grootte, de copywriter naar glans.
Maar wat moet nu de niet-professionele schrijver met
de hoeveelheid stenen, die hij zakelijk heeft te vertor
nen? Is er ook voor hem een rangschikkend beginsel
dat hem zijn karwei redelijk doet klaren? Jawel: het
chronologisch beginsel. Presenteer je stenen in de volgorde waarin je ze vond.
Dit bleek tijdens de cursus een bruikbare gedachte. Begin bij het begin. Rapporteer wat er achtereenvolgens
plaatsvond. De emotie gaat liggen, de mist trekt op, de
feiten vallen op hun plaats.
Natuurlijk helpt een chronologische opsomming iemand
niet aan een betere zinsbouw en woordkeus. Maar het
simpele voorschrift ontheft de scribent van aanzienlijke
druk. Hij heeft grond onder de voeten, en een draad in
zijn handen om naar de overkant te komen. Weg is de
vreselijke vraag, hoe te beginnen. Het begin wijst zichzelf aan, en daarmee de rest.
Vaker dan men denkt
Het was dus ten behoeve van rapportering door de bui
dat ik ertoe kwam, de chronologie aan te be--tendis
velen als agens. Maar dit beginsel is ook werkzaam
voor andere zakelijke geschriften: brieven, memorandums, voorstellen, adviezen. Dikwijls moeten hierin
feiten worden gereleveerd, of is het raadzaam dat te
doen (recapituleren) . De rechte weg is dan de chronologische. Vaker dan men denkt kan men een zaak behandelen in termen van toedracht, althans om mee te
beginnen, leidend tot het subjectieve oogmerk. Ook
gedachten en gevoelens kunnen deel uitmaken van een
feitelijke toedracht: het „feit" ligt dan in het moment
van hun ontstaan.
Daar het beginsel van tijdsvolgorde in veel gevallen is
toe te passen kan het nuttig zijn, er nog enige aanbevelingen aan vast te knopen voor hen die zich willen
oefenen in zindelijke schriftelijke communicatie.
Eerst dienen de studenten te controleren of ze duidelijk
weten wat een volzin is. Onderscheiden zij gemakkelijk
onderwerp, gezegde, voorwerp en bepaling? Zo neen is
verfrissing van deze kennis nodig. Het toont dat de taal
geen heilige koe is, maar een stuk gereedschap dat zo
en zo in elkaar zit. Het vermindert de vrees voor het
gebruik van dat gereedschap.
Naar bondigheid
Weet men wat een zin is, dan is het een uitstekende
oefening om zinnen te maken die niet meer dan éen
feit bevatten. Goed lezen van Ot en Sien is hier nuttig:
taal als bronwater. De student moet datzelfde nuchtere,
constaterende schrijven bereiken ~ hetgeen mogelijk
is als men feiten stelt. Met een feit per zin oefent men
zich in niet~leuteren, helder formuleren en beknopt
schrijven.
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Een verdere oefening om te komen tot bondig schrijven
is, dat men zich voorneemt elke zin als een alinea te
beschouwen en de alinea's zelfs te nummeren. Hierbij
komt alles letterlijk op een rijtje te staan: rapport in
reincultuur. Uiteraard zal blijken dat bepaalde zinnen
een zo nauwe connectie hebben dat het on...zin zou zijn
ze niet achter elkaar te schrijven. Maar het voornemen
is al genoeg: een feit per zin en elke zin op een nieuwe
regel die genummerd wordt. Men heeft dan de juiste
instelling voor een geserreerde afwikkeling van zijn
materiaal.
De chronologische volqorde, aldus vormgegeven, zal
een begrijpelijk stuk opleveren. De taal kan droog zijn,
de feiten spreken. Maar bij het schrijven naar chrono...
logie der feiten zal het belangrijkste zelden in het begin
van het stuk staan. Daarom is het nuttiq, het onderwerp
erboven te zetten. Dan weet de lezer waar het over
gaat.
Ook bij brieven is het goed, eerst het onderwerp te
noemen. Na "Mijne Heren'' vermelde men onderstreept:
.Betreft: ...." Hierna kan men starten met puntsge...
wijs zijn feiten te constateren.

J. L. Albers, Amsterdam.
INTENSIVE CARE
en coronary care en recovery zijn ziekenhuiswoorden.
Zou het niet een weinig gewoner gezegd kunnen wor...
den? Niemand verlangt Nederlands voor hemodialyse
of elektro...encefaloqrafie, maar care is vertaalbaar en
de mens wit soms weI weten waar hij aan toe is.
Verkoeveten en verkoeoetkemer begint in sommige
ziekenhuizen ingeburgerd te raken. D Laat nou alstu...
blieft een woordenliefhebber het goede oude woord
kweekschool beschermen: het is nog over in K week...
school uoot vroedvrouwen. (Vroedvrouwen willen we
evenmin kwijt.) Maak er geen Obstetrische Akademie
van. 0 Vraaggesprek in De Volkskrant 3.. 2 met een
scheidende zeer haag geplaatste: "u zegt zeer vaak
kennen als u kunnen bedoelt en motten in plaats van
moeten. Gebeurt dat expres?" Antwoord: "Nee, dat is
slordigheid. Dat heeft me aanhoudende aanmerkingen
van mijn vrouw opgeleverd dat ik zulk enorm slecht
Nederlands spreek." Nou, dat lijkt ons onaannemelijk
Kenne en motte en veul en zullie en tegezwoordig en zo
is een waarschijnlijk snel in betekenis en omvang afne...
mend folkloristisch taalgebruik voor mensen die on..
verdacht hoog staan. ,0 Zo optimeel mogelijk is onzin:
optimaal is best. De fout maakt een ding duidelijk: op...
timaal is zijn betekenis aan het -:v eranderen, het wordt
gewoon "goed". ;D Afdeling lange woorden: monotype..
toeisenbotdbetoerket en teletqpeqietmechinemonteur.
Toch niet al te gauw erover vallen: het zijn samenstel...
lingen van drie hoofddelen. Eigenlijk vaktaal, net als
aardbeiknotshaarluis, lariksspinselbladwesp en kruis...
bessenerfverqelinqsmozaiekvtrus. Zo'n woord komt in
een klassifikatie: er komt telkens een kenmerk bij: een
virus, symptoom erbij: mozaiekvirus, nog een aandui...
ding omdat er meer mozaiekvirussen zijn: vergeling, de
nerf, tenslotte de naam van de plant en zo ontstaat de
kruisbessenerfvergelingsmozaiekvirus. D Het Eindho...
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vens Dagblad bracht begin januari de pellebel als ver...
taling van stripteaseuze.O Fors. een forse stijging, een
forse dalinq, een forse verhoging, een forse verlaging:
woordmaniakken moeten de karriejerre van [ots eens
in de gaten houden. !D "De Nederlanders drukken zich
vlot uit: de man in de straat spreekt vlot over alle on...
derwerpen; de doorsnee...Nederlander kan via radio, tv
of op openbare vergaderingen behoorlijk zijn gedach...
ten formuleren; N ederlandse auteurs maken zelden fou ..
ten tegen het Nederlandse taaleigen; de Nederlanders
ontlenen op zinnige wijze vreemde woorden ... " Lof
uit Vlaanderen: Nederlandse televisie 2 woensdag 11
februari. D Makkelijk is toch eigenlijk niet meer ver...
werpelijk.D Zij moet een jas een: hij wil een trui een:
vraag eens wat je aan mag. Hierin staan geen werk...
woorden eenmoeten, eenioillen, aanmogen; er is sprake
van een verbinding van aan met moeten enz. Aan is
geen verkorting van aantrekken. Vergelijk: wat moet
ik deetmee aan? Aankunnen is een samenstelling in hij
kan heel wat aan (bijv. veel eten of drinken) of ik ken
het niet meet aan (niet meer tegen opgewassen). Geen
samenstelling in het Zicht kan een, evenmin in hij kan
zijn hemd niet aan. iO Makkelijk voor ons. Moeilijk
voor de buitenlander. Bijvoorbeeld het verschil tussen:
.xlat hij het aan kan'' en .xlat hij het aankan".
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NOTULEN
In het blad TH-Mededelingen (Delft, februari 1970,
bIz. 8 en 9) wordt bericht dat "het notuleren van bij...
eenkomsten die nagenoeg dagelijks in de hogeschool
plaatsvinden over onderwerpen van zeer uiteenlopende
aard niet gemakkelijk is voor de notulist die geen insider is in de te bespreken materie." ttHet lijkt - zo
eindigt het blad zijn relaas - gelet op de nog steeds
voortdurende groei van de hoqeschool, niet uitgesloten
dat de vraag actueel wordt of een centraal bureau voor
de verslaglegging gewenst is."
Een voortreffelijke gedachte: een soort depot van geschoolde notulisten. Niemand behoeft meer smoesjes
te verzinnen die hem enig recht zouden kunnen geven
om het secretarisschap van een commissie te weigeren.
De ideale notulist schrij ft de notulen niet tot eigen
eer en glorie maar ten behoeve van de leden. Willen
zij de notulen zeer kort, hij maakt ze zeer kort: willen
zij ze zeer uitvoerig, hij maakt ze zeer uitvoerig. Kijk
naar het beroemde beeld van de Egyptische geheim...
schrijver en u ziet hem voor u: zwijqend, luisterend,
woorden wikkend, meningen weqend, kritisch, intelligent, wakker.
Hi] heeft een redelijke kennis van de zaken die be...
handeld worden en zo niet, dan trekt hij zich een dag
v66r de vergadering met wat boeken terug om althans
een weinig te weten.
Hij bestudeert met de voorzitter kort voor de verqadering de agenda, de vergaderstukken en - zo nodig
- de vergaderstrategie.
Hij kent de deelnemers, hun manier van praten (bon...
dig, omslachtig, bescheiden, ijdel, weinig zeggend, over...
drijvend, opgeruimd, bitter) en hun vermoedelijke re...
actie op wat de ander vermoedelijk zal zeggen.

_I

Hij is zelf niet of nauwelijks betrokken bij de gedachtenwisseling.
Hij hoort het diepste gemompel even goed als het hard...
ste geschreeuw; hem stoort het verkeerslawaai daar...
buiten niet en de meisjes die koffie komen brengen,
leiden hem niet af.
Hij glimlacht en protesteert niet als iemand zegt: tten
dit behoeft niet genotuleerd te worden, meneer de
voorzitter" .
Hij heeft zoveel ervaring in taalzaken dat hij nooit
verwacht dat iedere spreker elke zin zal afmaken vol...
gens de regels van het taalboekje: hij kan de zin zel£
wel afmaken.
Hi] schaamt zich desondanks niet, na afloop van de
vergadering, in de gang of bij de kapstok aan iemand
te vragen wat deze met een bepaald woord, een be...
paalde zin bedoeld heeft.
Hij tracht nooit hele zinnen die een spreker bezig is te
spreken, op te schrijven maar springt van trefwoord
naar trefwoord.
Hij stenografeert niet want al trefwoorden noterende
en tot voor anderen volstrekt onbegrijpelijke ttzinnen"
samenvoegende, doet hij ter vergadering het werk dat
hij anders daarna had moeten doen: weglaten wat weg...
gelaten kan worden (meestal een zeer hoog percen...
tage van het gesprokene) .
Hij vertrouwt meer op zijn eigen aantekeningen dan
op die van anderen.
Hij heeft tegen registratie door een bandopnemer geen
bezwaar, maar weet dat hij de band straks niet nodig
zal hebben.
Hi] luistert als geen tweede in de vergaderzaal en no...
teert onopzichtig.
Hij heeft in zijn klad een aIleen hem bekend geheim...
schrift ter beschikking: afkortingen, vlaggetjes, kruis ...
jes waarmee hij op zijn papier alvast de hoo£dzaken
van de bijzaken weet te scheiden en ondanks de bo...
men het bos kan blijven zien.
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Hij gelooft niet dat iedere spreker die met "ten eerste"
beqint, zal doorgaan met "ten tweede".
Hij gelooft evenmin dat iedere spreker die "ten slotte,
meneer de voorzitter" zeqt, ook werkelijk aan het slot
gekomen is.
Hij gaat niet demonstratief uit het raam zitten kijken
als hij het verhaal van de spreker nu langzaamaan wel
kent, maar schrijft toch (al is het maar om de sjoo) af
en toe iets op.
Hij maakt een dag nil de vergadering de notulen, al...
thans in concept; slechts zeer, zeer drinqende, onver...
anderbare zaken ontslaan hem van die zichzelf opge ...
legde ijzeren verplichting.
Hij weet wat voor soort notulen de meerderheid van
de vergadering wenst: korte, uitqebreide, samenvat...
tende, volledige.
Hij citeert slechts in de uiterste noodzaak en dan nog
op verzoek, wetende dat vrijwel ieder van zijn eigen
woorden schrikt als ze zwart...op...wit staan.
Hij selecteert uit de informatie die de vergadering gaf,
die informatie die de vergadering in het vervolg nodig
heeft.
Hij ordent deze informatie; ook al notuleert hij volgens
het rooster van de behandelde punten, hij voegt zaken
bij elkaar die bij elkaar horen, en splitst zaken die niet
op een plaats moeten staan.
Hij ordent de informatie z6 dat de notulen bruikbaar
zijn voor het doel waarvoor ze gemaakt worden; soms
is dat omstandige geschiedschrijving, soms is dat een
eenvoudig lijstje met afspraken.
Hij bespreekt het concept met de voorzitter voordat
de notulen worden vermenigvuldigd en rondgestuurd.
Hij zorgt ervoor dat de notulen zo snel mogelijk wor...
den verstuurd; hij heeft echter - vaste gewoonte! bij de volgende vergadering een stapel exemplaren bij
zich voor de leden die de notulen vergeten hebben
mee te nemen.
Hij verwacht niet dat de leden der vergadering dank...
baar zijn: ze zijn het wel ook al laten ze dat nauwe...
lijks .blijken.
Hij voelt zich niet teleurgesteld als hij merkt dat de
meerderheid de notulen niet of maar zeer oppervlak...
kig gelezen heeft.
Hij voelt zich evenmin beledigd als tijdens de bespre...
king van de notulen sommige leden willen - en dat
zijn dan nog dikwijls degenen die niet of zeer opper...
vlakkig gelezen hebben - dat de tekst op onderge...
schikte punten wordt gewijzigd.
Hij is een engel van tact als op hoge toon geeist wordt
dat de tekst op belangrijke punten wordt gewijzigd.
Hij sehrijft goed Nedetlends.

Wat is "goed Nederlands" in notulen? Dat is hetzelf...
de Nederlands als in alle zakelijke stukken moet wor...
den geschreven: een Nederlands dat zakelijk en doel ...
matig is. Zakelijk omdat het om objectieve, contro...
leerbare gegevens gaat (nl. datgene wat ter vergade...
ring gezegd is); doelmatig omdat de leden snel moeten
kunnen herkennen en onthouden wilt zij hebben afge...
sproken.
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De notulist schrijft korte zinnen; hij komt op een ge...
middelde zinslengte van ten hoogste een 20...25 woor...
den; hij schrijft zinnen die niet moeilijker zijn dan het
type bijzin...hoofdzin...bijzin.
Hij gebruikt de tegenwoordige tijd: de voorzitter
openi, heet welkom, sielt voor: er wordt besloten: de
verqaderinq neemt aan.
Hij is noch humoristisch noch verbitterd in zijn woor...
denkeuze: hij registreert.
Hij streeft niet naar een schone stijl: voor cliches is hij
onbevreesd, want als hij kant brengt hij toch wel wat
- zij het niet opwindende - afwisseling: vooral in het bijzonder - met name; iemand meent of is van
mening; daarentegen - evenweI - echteti de heer A
wijst op, vestigt de aandaeht op, legt de nadruk op,
btenqt neet voten, doet uitkomen, de heer B merkt op,
deelt mee, uetmeldt, betichi, de heer C licht toe, geeft
een toelichiinq, zet uiteen, geeft een uiteenzettinq, vat
semen, geeft een samenvatting.
Hij weet dat eens ook zijn synoniemen 6p zijn; daarbij
heeft hij zich reeds lang neergelegd; notulen - zo
denkt hij terecht - zijn niet geschikt om er allerlei
stilistische experimenten mee te bedrijven.
Hij heeft eveneens lang qeleden vastgesteld dat onper...
soonlijke vormen in notulen zeer bruikbaar zijn: wordt
besloten, wordt afgesproken, wordt ooorqesteld, en
dat een actief werkwoord daarom nog niet hoeft te
misstaan: de vergadering besluii, spreekt e], stelt voor.
Hij gebruikt omschrijvingen als in verband met, gezien
het feit dei, omdat hij ze echt nodig heeft en niet om...
dat de notulen er anders zo mager uitzien.
Hij vijlt de scherpe, pijnlijke kanten af van de woorden
die tijdens de vergadering gezegd zijn: de inhoud van
het betoogde is immers het belangrijkste en niet de
omstandigheid dat een spreker zijn geduld of humeur
verloren heeft.
Hi] vervalt nooit in een soort schriftelijke vertaling
van het slappe vergaderjargon (ben je neiqens, als ik
hiet op in mag heken, tis namelijk zo det, daeht ik,
dus) noch bezwijkt hij voor de verleidinq, altijd on ...
veranderd de grote vergaderwoorden ( sttuctuteren,
optimaal [unctioneten, onbehagen) over te nemen.
Voor zijn vak bestaat geen opleiding. Hij heeft alleen
de weg van de schade en schande naar de wijsheid voor
zich. Maar, die eenmaal afgelegd zijnde, heeft hij een
heerlijke baan. Er moet overal waar gewerkt wordt,
gepraat en vergaderd worden. Geen mens kan een
schatting geven hoeveel vergaderingen per dag in een
land als het onze gehouden worden: commissies, sub ...
commissies, werkgroepen enz. Dat is een goed teken:
mensen die samen...werken, moeten samen...praten, "van
gedachten wisselen". De notulist moet het vastleggen.
Zo niet voor eeuwiq, dan toch voor de volgende ver...
gadering. In koel, zakelijk, bondig, duidelijk, aange...
naam, leesbaar, foutloos Nederlands dat bovendien de
waarheid en niets dan de waarheid aangaande de vo ...
rige vergadering weergeeft alsmede ieder die to en wat
te zeggen had, aan zijn trekken laat komen.
Wees eens aardig voor de notulist.
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VOORTDURENDE SCHOLING
Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
heeft besloten de term éducations permanente (permar
nente educatie, ep, zie O.T. januari 1970) te vertalen
met

voortdurende scholing.
Uit een artikel in Uitleg (f ebr. 1970) : „De term voortdurende scholing bestrijkt een heel breed gebied. In
sommige gevallen wordt er alleen beroepsonderwijs
onder begrepen, zowel de vakopleidingen als de bij
voor bepaalde beroepen. Met de term-scholingure
kan echter ook worden bedoeld „onderwijs voor volwassenen' , waarbij dan aan méér wordt gedacht dan
alleen de opleiding voor een bepaald beroep, met uitsluiting evenwel van de vormingscursussen die op de
individuele persoonlijkheid betrekking hebben."
„Vaker wordt de term echter gebruikt voor nieuwe
terreinen van onderzoek en werkzaamheid, die niet
begrepen zijn in de gebruikelijke opvattingen over onderwijs voor volwassenen, en zeker niet over beroepsonderwijs, maar uitdrukking geven aan het verlangen
om een nieuwe vorm van onderwijs tot ontwikkeling te
brengen."
Het onderwijs houdt niet bij het verlaten van de school
op; het gaat gedurende iemands hele leven door. Met
voortdurende scholing bedoelt men „de ononderbroken
voortzetting van het onderwijsproces, gericht op het
voldoen aan de individuele strevingen en op het ontwikkelen van de mogelijkheden van ieder mens afzonderlijk, en op het bevredigen van de steeds dringender
eisen die een wereld in beweging stelt. Iedereen begrijpt tegenwoordig dat in de wereld van vandaag,
waarin alles voortdurend verandert, het leven van
mensen, gemeenschappen of naties niet onder de noemer van één soort onderwijs kan worden gebracht."
ZIE IK DAT VERKEERD?
Als het met de vrije natuur ten einde loopt, richt men
verenigingen voor natuurbescherming op; als de ,,intermenselijke" communicatie steeds moeilijker wordt,
vindt men de communicatieleer uit. Ionesco, Becket en
anderen tonen dan in hun stukken dat de mensen langs
elkaar heen praten, m.a.w. dat de taal geen communi
catiemiddel meer is. Merkwaardig genoeg gaat juist op
dit moment de taal door een overvloed van termen
aantonen, hoe groot de niet bevredigde behoefte
aan menselijk contact is. Het kost weinig moeite dit
met demonstratiemateriaal te bewijzen. Een deel ervan
is ontleend aan Treitertrends van Kees van Kooten,
een der befaamde clichémannetjes van de radio.
Voel je wel?
Weet je wel? We zijn toen bij elkaar
gaan zitten om . .
We hebben geprobeerd wat
dichter bij elkaar te komen, door ...
Je moet dat

zo zien
je ziet dat helemaal verkeerd
Daar haak
ik graag nog even op in
Daarin ga ik helemaal met
je mee
Hier is blijkbaar een communicatiestoornis
opgetreden.
Woorden en uitdrukkingen om een sterk subjectieve

MAART 1970

waardering of afkeuring uit te drukken, verliezen spoedig hun kracht en worden dan door andere vervangen.
De ouderen onder ons herinneren zich nog reuze, za
knal enerzijds, eng en zielig anderzijds uit de jaren-lig,
twintig.
Wat schaft de pot nu?
Dat is het einde!
Eindeloos!
Daar blijf ik in
Waanzinnig goed Dat is hetTe gek gewoon
Gewoon ontzettend goed
Hip.
In het negatieve: Puin
Waardeloos Slap Mal
Rottigheid) .
Misschien ben ik in mijn keus te subjectief geweest,
maar mij treft het, dat de beide groepen helemaal horen bij de tijd van hun gebruik, vóór of na de Tweede
Wereldoorlog.
Hebt u de volgende uitdrukkingen al eens gehoord of
gelezen?
Vreemd gaan (zich verkeerd gedragen, i.h.b. overspel
plegen)
Dat kan ik niet maken (dat lever ik hem
niet)
een onterechte opmerking (niet: een opmerking, ten onrechte gemaakt, maar een onjuiste opmerking )
hij ging op de sentimentele toer (hij stelde
zich sentimenteel aan)
Daar ben ik niet veel wijzer
van geworden (dat heeft mij niet veel voordeel ge
Vergeet het maar (Eng.: forget it?) : daar-bracht)
komt niets van!
Het Nederlands blijft toch maar een springlevende
taal!
D. de Vries, Wageningen
ONBEHEERSTE TAAL

Krantebericht, vastenavond 1970.
„Dansend op door kermisvierende Weertenaren geparkeerde auto's werd de politie bekogeld."
Het is niet twijfelachtig wat hier staat. In de Peel werd
feestgevierd en de politie, die deelnam door op de
auto's van de feestelingen te dansen, kreeg een bom
te verduren, hetzij met bonbons hetzij met-bardemnt
propjes.
Een andere vraag is, of dit wel is wat de verslaggever
heeft bedoeld mee te delen. Hier scheiden zich de wegen van de filologie en de moderne literatuurkritiek.
De filoloog leest een tekst en vraagt zich af: Wat
heeft de schrijver bedoeld? De literatuurcriticus leest
dezelfde (of een andere) tekst en vraagt: Wat stáát
er precies, en wat zou dat allemaal kunnen betekenen?
Hoe meer betekenissen hoe aardiger.
De krantelezer vraagt hetzelfde als de filoloog, maar
heeft andere belangen en minder tijd, en dat had de
verslaggever wel mogen bedenken.
II
Artikel in een andere krant, zelfde avond. Het gaat
over de didaktiek aan universiteiten en hogescholen.
„Er moet gemechaniseerd en geprogrammeerd worden
en er zullen nieuwe media moeten worden toegepast,
al is het hoe dan niet helemaal duidelijk, als men aan
de wetenschappelijke vorming vast wil houden."
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Niet alleen het hoe is niet helemaal duidelijk! De journalist is erin geslaagd, twee zinnen tegelijk te schrij...
tt
ven. In de ene wordt meegedeeld dat het "hoe nog
niet duidelijk is als men wil vasthouden aan de weten...
schappelijke vorming, dus dat die nieuwe media weI
eens onverenigbaar zouden kunnen zijn met het doel
van het onderwijs. De andere zin stelt de nieuwe media
als voorwaarde voor de wetenschappelijke vorming,
en juist niet als beletsel of bedreiging. Wie verstand
heeft van zinsontleding, zal zeggen: De laatste bijzin
zou zowel van de eerste als van de tweede graad kun...
nen zijn.
De schrijver had, met precies dezelfde woorden, de
volzin ondubbelzinnig kunnen maken door gedachten...
streepjes of haakjes te gebruiken, of een ander ge...
deelte van de zin voorop te zetten. Het is net als in de
rekenkunde: 3 + (4 - 1) + 2 is nu eenmaal niet
hetzeIfde ais 3 + 4 - (1 + 2), ~ok al staan er de ...
zelfde cijfers en plusjes en minnetjes, en 1 + 2 - 3
+ 4 is weer wat anders.
Vergelijkt men dit geval met het eerste, de volzin uit het
krantebericht, dan ziet men ze min of meer mekaars
tegengestelde zijn. In I een zin die maar een ding kan
betekenen, dat evenwel niet door de schrijver bedoeld
kan zijn: in II twee betekenissen, beide mogelijk, en
onzekerheid bij de lezer: Wat zou de schrijver hebben
willen meedelen? Conclusie in beide gevallen: een on ...
voldoende voor taalbeheersing.

ons twee wegen open: ofwel we vervangen .miet na ...
dat" door .miet voordat", ofwel we voegen een woord...
je in: "niet dan nadat". AIleen in gedachten, natuurlijk,
want men mag in een gedicht van een ander niet ver...
anderen.
Deze taalfout is, zo leren ons de taalpsychologen, het
gevolg van "contaminatie": een versmelting van twee
correcte taalvormen, zoals .xmmeedoqend'' en "mee...
doqenloos" weI eens versmelten tot .xmmeedoqenloos".
dat het tegendeel zou betekenen. "Niet voordat" en
.miet dan nadat" zijn versmolten tot "niet nadat", 't
geen het tegendeel betekent van wat de .spreker of
schrijver bedoelt, namelijk: nadat. Ja, ook de spreker,
want de fout in kwestie wordt tegenwoordig zelfs in
mondeling verkeer gesignaleerd.
IV
Dat waren drie heel diverse fouten. 0 ja: op welke
lettergreep van "diverse" legt u de klemtoon?
C.A.Z.

III
Inslaaplectuur, toevallig ook dezelfde avond. De Ik...
figuur van een novelle, een beeldhouwer, vertelt hoe
hij de stof voor een jurk van zijn vrouw zelf had verdiend.
r r» •• toen ze naar haar werk was had een witharige
broze verfijnde kunstkenner een tekening bij me ge...
kocht. (Niet nadat hij, zoals de gewoonte is, vijftig
gulden op de prijs had afgedongen.)"
Dat was een nette man, denkt de lezer: witharig, broos,
verfiind, en een uitzondering onder de kunstkopers,
want hij pingelde niet toen de kunstenaar de prijs had
genoemd.
Mis, lezer. U kent het hedendaagse sub-Nederlands
niet. In de aardige uitgaaf van de Reis van Sint Bran...
daan, waar een kwart eeuw geleden professor Maartje
Draak ons gelukkig mee heeft gemaakt, vindt men ook
een moderne berijming van dit wonderbaarlijke verhaal
uit de Middeleeuwen, van de hand van een toen zeer
bekende dichter. Daar heet het, als de heilige door een
engel gespijzigd is:
"Nadat de maaltijd was gedaan
- zo geeft ons het boek te verstaan verliet hij hen, maar niet nadat
hij eerst afscheid genomen had"
en nou moet men vooral niet denken dat Brandaan
geen afscheid nam! In de oude tekst, die de heden...
daagse rijmer 'beooqde weer te geven, staat uitdruk...
kelijk dat de heilige "orlof', dat is: afscheid, nam. Om
goed Nederlands van die dichtregels te maken, staan
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

LETTERSPEL
Van Jacob van Lennep (1802-1868) zullen de lezers
van ons blad wier leeftijd bedenkelijk dicht in de buurt
van de vijftig komt of reeds daar voorbij is, zeker iets
tijdens hun schooltijd gelezen hebben. Misschien zijn
nog steeds lezenswaardige roman De lotgevallen van
Ferdinand Huyck (1840) , een soort voorloper van de
detective-roman: er een televisiespel van maken zou
vermoedelijk de moeite waard zijn. Een jaar na het
verschijnen van dit boek schreef Van Lennep een verhaal waarin geen enkele andere klinker voorkomt dan
de E. Het verhaal, voor zijn vrienden geschreven en
voor hen alleen gedrukt, heeft als titel E-legende. Van
Lennep wist wat hij deed: de e is het meest voorkomende teken van de reeks: a-erf--o-u; in de e worden
verschillende klanken gevangen, vergelijk de drie klanken in bedstede en in de plaatsnaam Enschede.
Van Lennep gaf zijn verhaal als motto mee Lees en
beef! Het eindigt met Lennep, den zevenden september.
( Lennep is een plaats in het westen van Duitsland.)
De E-legende had succes; spoedig had de schrijver
geen exemplaren meer om aan zijn vrienden te schenken. Aan een adellijke vriend die te laat het verhaal
vroeg, schreef hij:

Wel Eedle Heer,
Geen bede helpt, het smeeken neme een ende.
Het deed me leed; het speet me zeer.
Er bleef geen enkele E- legende
Te Lennep meer.
In hetzelfde jaar nog kreeg Van Lennep navolgers.
De E, de „gemakkelijkste" letter, was bezet. Johannes
Bosscha (1797-1874) nam de A voor zijn rekening.
Hij was hoogleraar in de geschiedenis in Amsterdam;
later heeft hij bekendheid gekregen als politicus, als

minister en als biograaf van Willem II. Bosscha maak
Noors en geen Nederlands, maar-tedAsag(i
dat is te vergeven als een tegenhanger van „legende"
gemaakt moet worden) . Hij had zijn verhaal genoemd
Paaschmaandag. Motto: 't Lam was haar kaars.
Na de A de O. Ook nog in 1841. Abraham des Amorie
van der Hoeven (1821-1848), een Remonstrants pre
dikant uit Utrecht, schreef de Orsprook, genaamd Col-

r

holm's Roos.
De drie verhalen zijn anoniem verschenen, maar de belangstellende tijdgenoten moeten geweten hebben wie
ze had geschreven. Bij een verhaal dat gemaakt is in
„Lennep den zevenden september" is de naam van de
schrijver trouwens niet moeilijk te achterhalen.
In Amsterdam bij de uitgever P. van Kampen zijn in
1879 de drie merkwaardige taalkunststukjes tezamen
verschenen. Het boekje draagt als titel A-Saga, E-Legende, O-Sprook, daarmee de chronologie enig geweld
aandoende, want de E-legende was de eerste.
We laten de drie verhalen hieronder volgen. Een bespreking is niet nodig. U ziet zelf welke kunstgrepen
de auteurs moesten toepassen om een enigszins aanvaardbare tekst te maken. Van Lennep kon tenminste
nog de, het, ze, hem, en, een gebruiken; hij had geen
moeite met de uitgangen ren en -er: werken, wenschen,
verder; hij hoefde de verbogen vorm van het bijvoeg~
lijk naamwoord niet te vermijden: de teedere wees.
Wie in zijn vakantie zin heeft, andere klinkers te proberen, wete dat met de I en de IJ al geëxperimenteerd
is: er is in onze taal een I-dicht en een IJ-rijm bekend.'
Ze zijn door B. H. van Breemen in 1880 gemaakt. Het
eerste couplet van het I-dicht luidt:
1 ) Prof. M. van Haasten heeft in zijn artikel Een E- vertelsel
betreffende verzekeren (De verzekeringsbode 19-8-1955) nog

een I -dicht uit 1880 vermeld („Prins Willy") en een zelfde
maaksel in de NRC van 17- 1-1925.
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In dit l-dichi zing ik
In dit I-dicht wring tk.
Dring ik, dwing d'I,
,k Vind in diehtmin d'] lichi
In dit pittig I-dichi,
Diehtzin ligt in d' -I.
Het begin van het Ij-rijm:

Blij], wijl 'k mijn tijd
Blij ,t ij-tijm toijd,
Blij!, blij] mij bij, gij IJ:
Stij] vrij, wijl 'k lijm,
M ijn ij-rijk: rijm;
Mijn ioijs, mijn ptijs zijt gij.
De uu en de oe zijn, voorzover wij weten, nog onbezet,
de tweeklanken eu en ui lijken ons nog "onmogelijker".
Maar wie het niet kan latent hij ga zijn gang: straks in
de zomervakantie, om met Beets te spreken "eene niet
onaardige tijdpasseerinq".
E~

leqende

Een vreemde heerscher betreedt Berthes erfdeel. Geen
der edelen wederspreekt des wreeden Werners recht,
het recht des sterksten. De vreemde heerscher, ten zetel der Wenden verheven, geeft het bevel: .Brenq
Berthe weg. Geen mensch helpe de zwervende: geen
mensch geve der vernederde eten, dek en leqerstede."
Zeven weken heeft de verwezene Berthe het zwervend leven gerekt en geweend. Geen mensch vergezelde de wees, des edelen Egberts telg, Geen klepper,
geen ezel zelf bereed ze. - De teedere wees heeft
vergeefs gesmeekt. N ergens een helper: nergens verstrekt men Berthe legerstede en herberg. De peen, de
bessen des velds geven eten: de beek en de melk des
vees drenken de zwervende.
Berthe bestreedt geen bekende streken meer: het felle
weer, de elende, het leed bestelpen de tengere wees.
De breede zee lekt den verhevenen berg. Een herder
scheert het kleene vee: de weenende Berthe treedt
hem tegen en smeekt met een bezweken stem, een
beetje eten. De herder brengt het: meel en reevleesch
versterken de stervende, en, veel meer, des herders redenen. De vergeten herder heeft de sterrenbeelden
leeren kennen, en weet den mensch te spellen, hetgeen
hem de Hemel eens bestemt en bedeelt. De herder,
met Berthe neerqezeten, leest de teekenen des Hemels
en spreekt deze regels:
"Wen 't wezeltjen den Held verzelt,
En hem de Beer een preek vertelt,
Heerscht Berthe weer, met eer hersteld."
De herder heeft gezwegen en wenkt Berthe, verder te
trekken. Ze heeft hem begeven. Steeds beklemmen
vrees en wee het herte der weeze. Weer zeven weken
zwerft ze verder en verder, en wenscht te sterven.
De lente verdween. Berken en esschen en elzen werden
geel. Geen vee betreedt meer het veld en deelt melk
mede. De regen klettert: meeren en beken zwellen.
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Berthe verwenscht het leven en het levenswee. Het
sterven, denkt ze. geeft vrede: geen leed, geen letsel
deert meer. Tegen een berg gezeten, smeekt ze den
Hemel, den engel des verderfs te zenden. Wee! het
steen beweegt: nevens de bevende Brethe treedt een
beer met gesperden bek. - Neen! - Het gevreesde
beest werpt het beerenvel weg. Het kleed bedekte en
verbergde den Deken der Stevenskerk, den geeerden
Peter, mede geweken wegens de vergedreven wreed...
heden des wrevelen Werners.
Berthe herleeft: ze spreekt met Peter en meldt hem de
redenen des herders. Sprekende vernemen ze erg ens
een gewemel en het wrenschen eens rennenden kleppers.
Een derde zwerver betreedt de plek. Ver heeft de
vreemde gereden: het zweet bedekt hem en den klep...
per. De heldendegen knettert hem tegen de lendenen.
De vreemde held heeft den knellenden helm nederqezet. Hemel! Berthe verbleekt: de helm heeft ten veldteeken een wezel. Ze herkent Ethelbert, den Zweed.
- De Deken der Stevenskerk spreekt met hem en
meldt hem hetgeen de wreede Werner deed, en schetst
hem Berthes leed en tegenheden. Het wezen des edelen
Ethelberts betrekt. Den wrevelen Werner verwenschende, trekt de held den scherpen degen en zweert,
Berthes redder en helper te wezen en Egberts telg ten
zetel te herstellen. De preek des verkleeden Peters
heeft gewerkt. Berthe herdenkt des herders redenen en
hetgeen deze spelde.
Ethelbert heeft sterke benden vereend: de veldteekenen
geven dezen regel te lezen: "Berthe leve en regeere!
De wreede Werner sterve!"
Werner heeft mede het veld met legers bedekt. Men
velt de speeren: men trekt het welgewet geweer, de
degens kletteren. Berthes held heeft het gevreesde lem...
mer geheven en rent den wrevelen Werner tegen. Des
degens scherpe snede heeft Werners sterken helm gespleten, en deze, neergezegen, heeft den veegen geest
gegeven. Geen der metgezellen des vreemden heerschers wederstreeft meer den edelen Zweed: enkelen
sneven, velen vreezen en smeeken het Ieven: de mees...
ten leggen degens en speeren neder. Ethelbert heeft
den zege. Berthes wreker geeft der weeze het erfdeel
der Wenden weder. De teedere Berthe zweert het te
deelen met den edelen beschermer: eene stem, een
kreet: "Ethelbert strekke den Wenden ten Heer en
meester! Ethelbert leve en heersche met Berthe!" vereent edelen en gemeen ter eere des Zweedschen helds.
Hem heffen ze met Berthe ten zetel.
De Deken der Stevenskerk heeft den echt gezegend.
Vete en wrevel hebben gezwegen. Berthe vergeet het
geleden leed: de Hemel verleent zegen en vrede, en
hetgeen de legende wegens hen vermeldt neemt een
end.
Lennep,
den zevenden September.
A~Saga

"Alarm, Alarm!" galmt gansch Walacra: want Haralds
aanmarsch jaagt angst aan, aan al wat aamt.
Harald was Jarl van Laaland. ,/t Zwaard - dacht
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Harald
baant 't pad naar 't Walhalla;" vandaar, dat
Harald zwalkt, strand af, strand aan; vandaar, dat
Haralds zwaard landplaag was van al wat aan 't strand
lag.
Aadlaar van Ran, was vaak Haralds naam.
Thans klampt Harald 't strand aan van Walacra. Al
wat kan, aanvaardt 't staal; maar Ach! dag van ramp!
Haralds schaar valt aan; 't slagzwaard vlamt; landzaat
naast landzaat valt; Ja, Harald waagt d' aanval van
Walacra's stad, d' aanval van Aarstad, waar Alward,
Markgraaf van Walacra, standplaats had.
Dáár, zat Ada aan 't glasraam van Alwards hal; angst
prangt haar hart: want, nadat 't graf al Ada's maagschap van haar nam, nam Alwards gá haar aan; Alwards gá lag dáár, waar al Ada's maagschap was;
thans was Alward haar raadsman, haar arm, haar al.
Ach! als Alward valt! Maar Aarstad, waar Alwards
manschap pal staat, slaat Haralds aanval af: Laalands
schaar nam d'afmarsch aan 't strand.
Wat was Ada zacht van aard! aan al wat arm, aan
al wat krank was, gaf haar hart gaarn al wat haar
hand had. Na d' afmarsch van Harald's manschap,
hangt Ada haar mand aan d' arm, gaat dáár waar 's
landmans ramp 't zwaarst was, laaft, vraagt, raadt,
paart traan aan traan. Dat haar pad afdwaalt van Alwards wal, wat dacht Ada daaraan?
't Was nacht; Haralds manschap slaapt; maar Harald
zat aan 't strand. Naast Harald zat Skalk Adgar.
vraagt Harald. „Wat
„Wat was dat daar, Adgar?"
dat was?" sprak Adgar „d'Aardman dwaalt langs
't strand. Zacht, zacht! Aardman klaagt; Aardmans
klagt was maatzang.'
„Ba! dat gaat lafaards aan,
wat Aardman snapt," sprak Harald.
,,Lafaard?
wáár was Adgar dat? maar Adgar las 't blad van
Braga's waarspraak, alwaar dat staat wat Braga raadzaam acht dat d'aard, van al wat haar wacht, raadt."
^- „Wat waarspraak was dat dan, waar g' aan dacht?"
vraagt Harald. Adgar gaat staan, staart strak 't maan~
vlak aan; gansch aandacht, als 't past, sprak Adgar:
„Als 't strand 's nachts Aardmans klaagzang slaakt;
Als 't raafzwart daags aan 't zwaanblank raakt;
Als Wara 't hart van d'Aad'laar blaakt:
Staat Astara haar naam, haar staf,
Aan 't Lam van 't Karavaanland af."
Haralds
„Wartaal! wartaal!"
brak Adgars nachtspraak af; maar Adgar dacht na: want Adgar lascht
Aardmans klagt vast aan Braga's waarspraak.
Landwaarts, aan wat kant Aarstad lag, had Tjalf, Haraids Vasal, twaalf man van Laalands manschap als
wacht staan. 't W as al dag, althans d'aanbrak daarvan, als Haralds wachtplaats schalt van Tjalfs galm:
„Vangst! Ha, nachtraaf van Walacra! vangst!"
Tjalf bragt Ada aan; Ada was Tjalfs vangst.
Langzaam trad Ada naar Harald; haar gang was achtbaar: want Ada's hart was kalm. Haar lang haar daalt
af langs haar hals, blank als zwaanvacht; zwart was
haar tabbaard, waarlangs haar arm, als van albast,
afhangt.
„Maagd!
vangt Harald aan
naam? maagschap?
stand? van waar kwaamt g' aan 't kamp van Harald?"
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— „Man van 't zwaard! sprak Ada wat draalt dat
zwaard? Ada wacht kalm af, wat d'Almagt raadslaagt.'' „Ada! was thans Haralds taal
als
wraak, als haat Haralds hart aansart; als 't Walhalla
dat hart aanlacht: dan blaakt dat hart van gramschap;
dan vlamt Haralds hand van 't slagzwaard. Maar, wars
van al wat laag was, van al wat barbaarsch, was Haralds hart vaak zacht als was."
Wat Harald daar sprak, brak Ada's hart; 't was als
gaf 't haar smart, dat haar taal wat hard was, wat
smaads aanbragt aan Laalands Jarl. Wat thans haar
taal was, maakt, dat Harald kan nagaan, van waar z'aan
Tjalfs wacht kwam, wat haar daar bragt. „Maak staat,
sprak Harald maak staat, Ada, dat Haralds hart
thans zacht slaat. Ada ga, vanwaar Ada kwam; maar
als Ada's dankbaar hart 't pand was, dat Markgraaf
Alward Haralds handslag aannam, dan maakt, aan 't
strand van Walacra, kamp, manslag, wandaad, ras
plaats aan zang, aan dans, aan gastmaal."
Wat Ada daarna sprak, laat d'A-Saga daar. Maar
alras zat Ada, als 't plag, aan 't glasraam van Alwards
hal. Wat thans haar dáár prangd' aan 't hart, was,
dat Harald Baal aanbad, dat Harald dat smaadt, waaraan haar hart hangt.
Wat Harald aangaat, Harald stapt lang, dan aan 't
strand, dan landwaarts langs 't pad, dat van 't kamp
naar Aarstad gaat: 't was dagklaar, dat daar wat
knaagd' aan 't hart van Laalands Jarl. Maar Adgar zat
kalm aan 't strand; Adgar dacht na: want Adgar lascht
't blank van Ada naast 't zwart van haar tabbaard,
vast aan Aardmans klagt, aan Braga's waarspraak.
Wat Harald sprak van Ada's dankbaar hart, van handslag, van gastmaal, was ras daadzaak. Naar d'afspraak,
staakt Harald all' aanval, staat Haralds kamp vrank
aan 't strand gaat Laalands manschap, als 't pas gaf,
naar Aarstad; naast 't kamp had Walacra's landman
marktplaats. Vaak kwam Harald naar Aarstad waar dan
d'Aadlaar van Ran aanzat aan 't gastmaal van Markgraaf Alward; ja, als 't valt, paart Harald Laalands
zang aan Ada's harpsnaar. Maar, wat dag aan dag
plaats had, was, dat d'Abt van Aarstad naar 't kamp
kwam van Harald, waar dan Adgars handslag 't warmst
was. Wat aandrang 's mans achtbaar hart als jaagt
naar 't kamp van Laalands manschap, daarvan waagt
alras gansch Walacra, ja, land aan land. Want, als
't Paaschmaandag was, bragt d'Abt van Aarstad Harald, Adgar, Tjalf, tal van Laalands manschap naar
't waschbad, dat d'Almagt aan d'aard gaf als 't pand
van haar raadslag.
Daags daaraan trad Ada aan Haralds hand naar 't altaar.
„Gaat, sprak d'Abt van Aarstad, gaat hand aan
hand, hart aan hart. Kracht van d'Almagt, schraag
d'arm van Harald, maar dat Haralds hand thans 't
zwaard draag van Asa! kaars van 't hart van Ada,
lamp langs 't pad van Harald, straalt glans af daar
waar 't nacht was! Dan, wandlaars t' naam naar 't
graf! dan wacht namaals dat Canaan, waarnaar 't
hart smacht van al wat d'Almacht aanbad naar haar
raad!"
Thans lag kaag naast kaag klaar aan 't strand; Haralds
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Drakar draagt vlag, krans, palmtak. Alras had d' af ...
vaart plaats van 't paar: d'afvaart van Haralds man...
schap naar Laaland. 't Was 't laatst dat strand aan
strand d'Aadlaar van Ran zag. Straks stapt Ada, aan
Haralds hand, aan wal van 't land vanwaar Harald
kwam.
Zwaar was daar Haralds taak: want Laalands Jarls
staan naar Haralds land; 't raast al van wraak, dat
Harald afstaat van 't Walhalla. Maar 't zwaard van
Harald, 't hart van Ada, d'aandranq van Adgars taal,
schaard' al wat braaf was aan Haralds kant. Gansch
Laaland draagt Haralds vaan.
't Jaar daarna, als 't Paaschmaandag was, bragt Ha...
rald al wat Vasal was t' zaam, aan d'afbraak van 't
laatst altaar Astara. Daar sprak Adgars krachttaal van
't Lam, dat was van d'aanvanq af. Dankbaar zag Ha...
rald Ada aan; Harald dacht aan 't strand, waar Adgar
sprak van 't Lam van Braga's waarspraak: Astara's
naamdag was thans Paaschmaandag.
0,; sprook
Olof troont op Colholms slot, rondom door golf op
golf omzoomd: N oordstorm op N oordstorm £loot door
boog, poort, top. Toch pronkt op Olofs slot Colholms
roos, Oldgond: jong, schoon, blond.
Hoor! Olofs hoorn klonk, Olofs woord vloog rend:
Noor op Noor spoort 't ros, ront, loopt, komt: - 't
slot wordt vol volks. Olofs looz' klonk: oorlog! oor...
log! - 't Oog vonkt toorn.
"Olofs mond noodt ons. 010fs hoorn noopt ons: Vorst!
't word' ons kond, zoo zorg of nood ontstond voor
Colholm" Botnholms Vorst, Otto, komt! Otto somt d' oorsprong
op tot Thor; Otto's dolk wordt rood door moord op
moord. Olof schroomt Otto noch ook Thor, - doch
zorg voorkomt nood. Otto zond boo op boo om Old...
gond; Oldgonds schoon ontvonkt' Otto's borst; ook
komt blos op blos op Oldgonds koon, zoo Otto's boot
Colholms kom klooft. Doch Olof zon op 't voorspook,
- Wolf zong 't:
,t N oodlot wordt kond
Door Wolfs mond:
Colholms roos, Oldgond,
Pronk' op Colholms grond;
Schoon Olofs zorg,
Toch Olofs borg:
Zoo Oldqond wordt ontroofd,
't Kost Olof troon, slot, hoofd. Zoo hoord' Olof noch Otto, noch Oldgond. Otto bood
bond of oorlog; oorlog koos Olof. Colholms slotvoogd
sloot Oldgond op." Nog ontvloot 't woord Olofs mond. - opt opt klonk
door 't slot; Otto komt! Boot op boot, vlot op vlot, kog
op kog klooft Colholms komi - "Noor, vorst of volk,
volg Olof!" Olof vloog voor. 't Volk sprong op: 't
gordt dolk of pook om; 't torscht boog, knods, pols,
rotsbrok, 't slot op: 't lood smolt, kookt, - zoo Otto
soms storm koos. "Voor Colholm, voor Oldgond!"
klonk 's volks looz'. - Schroom, boos rot! roof zocht
Bornholms vorst, - dood wordt Otto's loon." -
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Doch Otto? - Noch dorst tot roof, noch oorlogsvonk
toogt Otto. Doch Otto's borst klopt hoog voor Old...
gonds schoon; 010f sloot 't oor, schoon Otto som op
som bood voor Oldgond; Oldgond zond boo op boo
tot Otto; doof ook voor Oldgond, sloot Olof Colholms roos op. Droom op droom komt voor Otto's
spond. Oldgond spookt Bornholms vorst voor 't oog:
drop op drop blonk op Oldgonds koon; 't hoofd omzoomd door lokop 10k, hong op Oldgonds borst. (Zoo
toch 't wolkvocht droop op roos, koorn, ooftknop,
trok roos noch ooftknop 't hoofd omhoog, voor 't
vocht ontloopt of 't zonros drop voor drop opslorpt;
- zoo boog Colholms roos 't vocht oog, 't blond
hoofd). Ook hoort Otto soms Oldgonds toon, zoo
schoon of 't boschkoor zong; doch 't nokt ook zoo dof.
zoo domp, of golf op golf klotst' op boot of rots. Nog
schroomt Botnhoims vorst oorlog, roof, moord. Doch
Gothold komt: - Gothold doorgrondt 't Noodlot.
Door Thors bosch doolt Gothold rond, loof of mos
voor spond, noot of schors voor brood, bronvocht
voor dronk. 't Rood koord omgordt Gotholds wolfsbont; Thors dolk pronkt op Gotholds borst; Thors stok
schoort Gotholds romp. W 01 wordt Gotholds 10k,
hoog 't voorhoofd; doch oog noch oorwordt stomp,
- nog doorgrondt Gothold 't Noodlot.
Gothold stond voor Otto; 't voorhoofd fronst, 't oog
vonkt. "Op, zoon Thors! Colholms roos dort, tot Otto
komt. Poot Cofholms roos op Botnholms grond. Thor
zond Gothold!' Zoo toog Otto voort tot Colholm. D' oorlog do ok op,
spookt 't slot rond, stroopt 't oord bloot. Boog op boog
schoot; rotsblok op rotsblok gonst, ploft op boot, kog,
vlot. Rood wordt Colholms kom door moord op moord.
Olofs woord klonk: ,,0 hoon, zoo Otto Olof dwong,
Oidgond won!" Otto noopt 't volk: ,,0 hoon, zoo 't
slot ons ontsprong, of Olof 't ontkomt! op, opt voort,
voort! Drom op drom storm' 't slot!" - 's Volks borst
jookt; 't hoopt op lof of loon. Schot op schot vloog
rond, of wolk op wolk 't vocht goot, zoo 't door
Noordstorm stold' of vroor tot brok op brok. 't Lood
droop op 't hoofd, door d'oorloqsrok tot op 't bloot.
Toch drong Otto voort; toch won Otto poort voor
poort, post voor post. Nog klonk Olofs oorloqslooz':
"Voor Colholm! voor Oldqond!" Doch, hoor, - dof
bomt Colholms noodklok. Hoogrood golft rookkolom
op rookkolorn rond door booq, poort, goot; 't glom, 't
koolt 't gloort; 't vonkt voort; ros stroomt 't op tot
dom, top, nok. 't Volk roost door vonk of smoort door
rook; 't wordt hooploos. ,,'t Wordt stond tot storm!"
klonk Otto's woord. Bornholms vorst klom op; 't volk
vlood, of - zoo 't nog schoold' of vocht - 't stort
voor Otto's knods. Dol stormt Otto voort door poort,
boog, hol: - Oldgond zocht Otto. Hoor! - 't slot
sprong, 't slot vloog op; - Oldgond stond voor Otto's
oog, schoon, blond, jong. Hoog bloosd' Oldgonds koon.
Otto stond stom, Otto vond tong noch woord. "Los,
los! snood, godloos vorst! Dood voIgt roof!" klonk
Olofs woord. Olof stort poort, boog, rook door, op
Otto. Hoog blonk Olofs dolk, blootshoofds stond Otto;
- doch Botnholms vorst sprong op, boog 't hoofd Olofs stoot stompt op Otto's dolkknop. Olof stort; -
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doch Oldgond boog 't hoofd voor Otto: „Colholms roos
dronk toch Olofs bronvocht, Olof zond toch brood
voor Oldgond!" „Loof Thor, Noor!" klonk Otto's
woord: „om Oldgond wordt noch Otto's dolk noch
Olofs borst rood." Doch 's Noodlots stond komt:
Wolf zongt 't:
Wordt Colholms roos ontroofd,
't Kost Olof slot, troon, hoofd.
't Woord vloog nog op Otto's tong, nog stond Otto's
pook op Olofs strot, och, Colholms slotvoogd, vol
wrok, boog 't hoofd, wrong 't forsch los, sprong op...
schroom, Otto! Doch Otto zorgt; Otto toomt Olofs
sprong; Otto's dolk doorboort Olofs borst door wond
op wond.
Ton, toorts, kroon, vonkt op Bornholms slot. Otto
schonk dronk op dronk rond; Oldgond dost 't blond
hoofd door roos op roos. 't Zonros vloog 't bolrond
om, rond op rond. Zoon op zoon zoog Oldgonds borst
of sprong op Otto's schoot.
Noó komt 't volk tot Colholms slot: Olofs spook doolt
rond door poort, hol, boog.
Gothold, Thors tolk, zong d' Orsprook voor Otto's
kroost.
Slot.

VOORNAAMWOORDEN
Zodra iets gebruikt moet worden in plaats van iets
anders, ontstaat een vergrote kans op fouten. Het
hanteren van een instrument, of dat nu een tennis~
racket of een gehoorapparaat of iets anders is, vereist
altijd een bijzondere technische vaardigheid.
Hetzelfde geldt voor taal, waarin rechtsstreekse be
noeming of naamgeving door middel van naamwoorden
wel een van de meest elementaire activiteiten is. (We
zien er nu van af dat men spreken op zichzelf ook als
een instrumentele handeling kan beschouwen, in zoverre het daadwerkelijke handelen vervangt.)
Het gebruik van voornaamwoorden ter afwisseling van
zelfstandige naamwoorden is aantrekkelijk
een luxe
—, maar vereist tegelijk een grotere, meer bijzondere
taalvaardigheid, anders gezegd: vergroot tegelijk de
kans op fouten. (Ook (taal) ontwikkelingspsycholo~
gisch vormen de voornaamwoorden een latere fase:
het kind dat leert spreken noemt b.v. zichzelf eerst
met de eigennaam, voordat het op ik komt.)
Twee van de frequentste fouten op dit gebied zijn:
(1) Het is een gebied wat tot Nederland behoort; (2)
Hun hebben het gedaan. Minder frequent is wat ik
onlangs een gemotoriseerde leverancier over een col~
lega tegen iemand hoorde zeggen, nl.: (3) „Dat is hem
z'n route!" (In Van der Lubbe's dissertatie „Woordvolgorde in het Nederlands" (Assen 1958) trof ik het
niet aan.)
In de gevallen van (2) en (3) treedt nog een factor
op die in het algemeen niet bevordelijk is voor een
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feilloze expressie, nl. emotionaliteit of emfasis (nadruk ) , en waardoor dus voor de spreker een dubbele
kans op fouten ontstaat. Bij neutraal taalgebruik wor~
den hier immers de gereduceerde vormen (2) ze en
(3) in gebruikt. Vergelijk:
(2) Neutr.: Ze hebben het gedaan
Emfasis: Zij hebben het gedaan
(3) Neutr.: Dat is z'n route
Emfasis: Dat is zijn route
Met nadruk:
Hun hebben het gedaan
Dat is hèm z'n route
E. A. Destrée jr.
ONZE "TAAL"
Het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk schreef kort geleden het volgende aan de ge
-mentbsur:
„Het terrein van de murale dienstverlening ten behoeve
van gehandicapten, waarvoor de beleidsverantwoorde~
lijkheid bij dit departement berust (dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen, tehuizen voor short-stay op~
vang voor vakantie en recreatie, voorzieningscentra,
(semi-) internaten e.d.) maakt, zowel naar omvang als
intensiteit, een snelle ontwikkeling door. Deze omstan~
digheid heeft het noodzakelijk gemaakt een speciale
voorziening te treffen met betrekking tot de personeels~
bezetting van de Afdeling Sociale Revalidatie (Directie
Maatschappelijke Dienstverlening ) . Besloten werd tot
instelling van de functie van „consulent murale dienstverlening gehandicapten"."
Zeer onder de indruk heb ik als volgt geantwoord:
„De kennisneming van uw brief van 8 januari 1970
SR no. 11207 heeft bij mij de impressie gewekt, dat
er causaal verband bestaat tussen de expansie van de
functionele aspecten die departementaal worden gecreëerd en de melioratie van het cultuurbezit in patria;
de jure of de facto.
Dat daarbij de presentatie van anglicistisch aandoende
verbale exclamaties evident wordt gepousseerd, vind
ik bepaald dégoutant.
Naarmate een dergelijke usance meer frequent de in~
formatieve en indicatieve communicatie-functie impregneert, zullen de missing links in de regionale en locale
administratie een inacceptabel accres vertonen.
Ik hoop, dat althans de follow-up bij de locale instanties en functionarissen
door een adequate instructie
in het linguistische en redactionele vlak op departementaal niveau
op een meer acceptabel level zal kunnen
worden gefixeerd.
Met ander woorden:
Als u of uw medewerkers iets willen mededelen aan
gemeenten, instellingen of ingezetenen, zal het gebruik
van het Nederlands daarbij de blijvende snelle af doer
ning van aangelegenheden zonder twijfel mogelijk maken, zo niet bevorderen."
T. H. Ijzerman, secretaris van
Berkel en Rodenrijs
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AHA-ERLEBNIS
Nooit las ik in zo korte tijd zoveel leerzaams als in
het artikel „Taal in het Bedrijf" van de heer J. L. Albers (Onze Taal, februari 1970) . Het was een bevrijdende Aha-Erlebnis. Nog maar enkele dagen geleden
heb ik vier volle uren zitten zwoegen op een ingezonden stukje voor het Algemeen Dagblad. Na tientallen
concepten verscheurd te hebben was het uiteindelijke
resultaat (A.D. d.d. 19.3.1970) :
NOS en Ajax
Duizenden t.v.-kijkers misten Ajax-Jena doordat zij in
de vooravond niet keken naar „Scala" (1 e net) , en
daarna, noch via het NOS-journaal, noch van de KRO
(2e net) te horen kregen dat deze wedstrijd zou worn
den uitgezonden. Nu is het NOS-journaal het enige
programma voor volwassenen waarmee men op beide
netten alle kijkers kan bereiken. Daar belangrijke wijzigingen in een programma van Nederland 1 of Nederland 2 toch een onmiskenbare nieuwswaarde hebben,
zou men zulke wijzigingen toch dienen te vermelden
in het NOS-journaal.
Gewapend met de eenvoudige (kenmerk van het ware!) tips van de heer Albers, die ik tevergeefs had
gezocht in drie, overigens uitstekende, gerenommeerde
cursussen (NIRIA -- NIVE - OTMA), herschreef ik
bovenbedoeld gebeuren, in vier minuten, als volgt:
Jammer!
Gisteravond om 9 uur belde mijn schoonzuster op:
„Is het niet fantastisch?" „Wat, wat is zo fantastisch ?"
„Dat Ajax met 3-1 voorstaat bij de rust!" We wis
niets. We hadden de T.V. toch al om 8 uur-tenva
aangezet. Nieuwslezer noch KRO -omroepster hadden
echter de moeite genomen om de kijkers die het 2e
net hadden aangezet in te lichten over de ingrijpende
programmawijziging op het le net. jammer!
Het is een open vraag of deze tweede versie van het
gebeurde, vergeleken bij de eerste aan kwaliteit heeft
ingeboet. Het is echter zeker dat deze tweede versie
zestig maal sneller tot stand kwam dan de eerste. Wij
kunnen slechts hopen dat de heer Albers meer van zich
zal laten horen in een leerboek over deze materie.
Zo'n boek zal in het thans nog te weinig op efficiency
gebrande Europa voorlopig nog geen best-seller worden, doch in het meer opportunistische Amerika onmiddellijk inslaan. (Bovenstaande regels zouden mij
voorheen een dag hebben gekost, thans 23 minuten!)
C. F. van Tongerloo, Vlaardingen
DRIE ZEGSWIJZEN UIT
HET OOSTEN

Afzwakken. Overbodig naast verzwakken, zwakker
worden en zwakker maken.
Opdelen. Overbodig naast delen, verdelen en splitsen.
Verschuiven. Overbodig in de betekenis: uitstellen.
En als een germanisme overbodig is, dien je het niet
te gebruiken.
C.A.Z.
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BEELDSPRAAK
JURIDISCH-AANTASTBARE
Onlangs las ik: „Pompidou volgt met grote hardhandigheid de voetsporen van Generaal De Gaulle." Ik
ben van deze „beeldspraak" echt geschrokken. En ik
hoop, dat geen Nederlandse juridische instantie ze onder het oog zal krijgen; de schrijver zou (met recht)
worden vervolgd wegens belediging van een bevriend
staatshoofd. Pompidou volgt met hardhandigheid de
voetsporen van zijn voorganger en wordt dus verlaagd
tot een viervoetig gedierte. Maar dat mag toch niet!
Ik volg vol belangstelling in de komende weken de
rubriek „Rechtzaken in de Nederlandse pers ".
B. M. Noach, Leiden

LAAT MIJ
Mag ik een kleine aanvulling geven bij uw artikeltje

Laten in het februarinummer van O.T.? Het gaat om
het gebruik van laten in zinnen als: Laat hij nou nog
kunnen biljarten ook!
Een aardig voorbeeld van dit gebruik is te vinden in
het bekende gedicht van M. Nijhoff: De Moeder de
Vrouw:
(......) Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Hier is het „min of meer onmisbare" woordje nou niet
aanwezig. Opvallend is ook de voorwerpsvorm „mij ",
hoewel niet geheel ongebruikelijk: Laat mij nou die

prijs gewonnen hebben! Laat me die sufferd nou vergeten hebben om zijn geld te vragen! In de eerste zin
heeft „mij" een subjectsfunctie, in de tweede zin is
„me" te vergelijken met de zgn. etische datief in een
zin als: Dat is me ook wat!
S. van den Berg, Emmen
BENADRUKKEN
In het artikel 'Onderrichtsministerie' (O.T. 39e jaargang, nr. 1) wordt benadrukken een germanisme genoemd. Van Dale zomin als de Woordenlijst van de
Nederlandse taal hebben het opgenomen. Tet zake
kundige Duitsers echter, onder wie prof. Hans Moser,
hebben me verzekerd dat een werkwoord benachdrucken in het Duits niet voorkomt. In Erich Mater, Deutsche Verben, Bd. 1, Alphabetisches Gesamtverzeichnis
(Leipzig 1966) is het onder de bijna 1000 werkwoorr
den met het prefix be- niet vermeld. Een werkwoord
benachdrücken kan derhalve nooit het model voor een
Nederlands benadrukken zijn geweest, dat blijkbaar
van dezelfde komaf is als beklemtonen.
W. Gnodde, Leeuwarden
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KLANKSYMBOLIEK

KOMMA'S

Volgens een kranteverslag had een jongen zich tegenover een onderzoeker beklaagd over het gebrek aan
strengheid in zijn opvoeding. „Mijn ouders zijn net
plumpudding ". Je hoort het de jongen zeggen, met de
p's van „plomp" en twee keer de u van „sul ".
Maar zoudie wel eens een plumpudding gezien en geproefd hebben? Nee, hij dacht dat het wel zo iets zou
zijn als karamelpudding of vaniejepudding (het Neder~
landse woord is trouwens „podding") en de klank van
het woord suggereerde hem dan nog iets extra slaps.
Als ik het mis heb, moet hij maar aan de redaktie
schrijven.
C.A.Z.

In O.T. van juni/juli 1969 stond een kort opstel over
de komma- materie. Mensen die bij het onderwijs wer
ken zullen met deze twaalf regels van alles kunnen
doen: leerlingen tot zelfmoord drijven, ze opstandig
maken etc., etc., alleen het plaatsen van een komma op
de juiste plaats kun je ze er niet mee bijbrengen.
De regels 6/1 0/1 1 /12 leveren geen moeilijkheden op.
De regels 1 t/m 5 en 7 t/m 9 daarentegen wel, doch deze zijn samen te vatten in één zin; deze zin neem ik iet
-wat
gewijzigd over van mijn vroegere leraar.

ON
Ik vestig uw aandacht op een principiële denkfout in
het in het juninummer 1969 van Onze Taal uit het Parool overgenomen stuk, hoe knap en vernuftig het ook
is geconstrueerd. Hierin heeft men volstaan met van
alle woorden, die met „on" beginnen, dit voorvoegsel
af te kappen, waardoor het verhaal komt te wemelen
van tegenstrijdigheden: in een houdbare toestand is er
geen reden voor paniek, iemand's rust zal geen agent
verdacht voorkomen, enz.
Het leuke van de aanhaling van Ellen Warmond is
juist, dat de „ontronde" woorden consequent (quasi~)
serieus worden gebruikt; zo is bijvoorbeeld „een guur
type, een behouwen en beschoft mens, kortom een ui
gelikte beer" voor de desbetreffende persoon-terma
bijzonder complimenteus.
Mag ik u met behulp van het weinige voor mijn voeten
overgebleven gras nog een klein voorbeeld geven van
wat ik bedoel?
„Een deugend bestorven weeuwtje was versaagd en
wankelbaar en er kon geen bedaarlijk lachje af. Maar
daar zij zich gelukkig weer passelijk ging voelen en zij
de zorg had voor een noemelijk aantal in bevlekte ontvangenis verworven kinderen, ging zij ofschoon
eerst nog verpoosd het leven weer zien als verdraaglijk en genietbaar.
Al spoedig maakte een uitstaanbare man haar op rustbarende wijze het hof en na een verkwikkelijke periode
werd hij haar steeds verschilliger.
Zo geraakte alles weer in het gerede."
A. L. de Blieck-Kist, Den Haag

-

Tussen grammaticaal verschillende zinnen komt altijd
een komma behalve:
1 voor het zuiver nevenschikkend „en" en
2 voor een beperkende bijvoeglijke bijzin.
De beknopte bijzinnen worden gevangen in de term
„grammaticaal verschillende zinnen ''. De regel wordt
doorgaans, dunkt me, niet toegepast in korte zinnen,
b.v. hij vroeg of ze ging.
Bovenstaande formulering mag dan niet helemaal waterdicht zijn, maar op school moeten we wel vaker didactisch water bij de wetenschappelijke wijn doen, voor
zover we tenminste van wetenschappelijke wijn kunnen
spreken als we over een komma praten.
Ben Korbeld, Enschede.

FIETS II
Bij het artikeltje „Van Velocipède naar Fiets" in het
mei-nummer van „Onze Taal" valt op te merken, dat
de overwinning van het woord „fiets" nog glorieuzer
is dan de schrijver aangeeft. Sedert de laatste wijziging
van het Wegenverkeersreglement van 1967 is namelijk
ook in ambtelijke stukken het woord „rijwiel" of ficiëel door „fiets" vervangen. Ook het toeristisch „rij~
wielpad" -bord heeft vanaf 1971 geen wetskracht meer.
In het Gooi („Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eenland”) hebben we de consequentie daarvan snel ge
alle borden vervangen, of overgeschilderd-troken
met „fietspad". 't Liep aardig in de papieren (ruim 400
stuks) , maar we hebben het bepaald met een zekere
animo gedaan.
H.P.M.

MISLEIDING
„Het enig jammerlijke aan educatie is dat er geen werkwoord van bestaat. In het Frans is het faire l'éducar
Lion; educer, educater of zoiets bestaat niet." Dat stond
in O.T. januari 1970. Verscheidenen hebben ons misleiding verweten en zelfs ergere zaken. Inderdaad, wie
wat van Frans weet, kent het werkwoord eduquer,
zoals ook de werkwoorden provoquer en fabriquer bestaan, die beantwoorden aan provocation en fabrication.
Daaruit volgt educeren, educatie. Niet meer nodig. Het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft
haar keuze bepaald: het is voortdurende scholing.

FIETS III
De heer J. H. A. Kruimel, in zijn jonge jaren geestdrif
tig sportman, heeft de ontwikkeling meegemaakt, van
het grote voorwiel met klein achterwiel, tot de bekende
tweewieler. Hij kon vertellen dat men de velocipede
eerst fietsepee is gaan noemen (met harde f) , en dat
dit woord later verkort en nog eens verscherpt is tot
fiets.
-

A.D.F.
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AFGELAST
leidt tot "a£1assen", ook wel "a£1asten", wat fout is
omdat het afgelasten is. Dat nu is zeer oude koek.
Maar een zin uit het Leidsche Dagblad (3~3 ) brengt
wat nieuws: " . . . een gezamenlijk proces van de
deelnemers aan het adres van hun collega Antoine, die
in zijn lied de euvele moed had een kleine show in te
gelasten met een balletdanseres." D Ambiance betekent omgeving en zo (weet je wel), ook nog "gezel~
liqheid" (?), sfeer, vrolijkheid, lawaai. Het woord is
door E. de Goncourt in 1891 gemaakt. Ambiance heeft
ook z'n vaste gebruikers hier: sweeruswatanders, zou
Elias gezegd hebben. 0 Geldt ook voor panel en
magazine. Magazine een geliefd televisiewoord, Arabisch van afkomst, van Fransen huize, met Engeise
uitspraak. Zeg maar magazijn, meqqezin is te moeilijk.
Een pitspoes is een meisje dat zich om velerlei re~
denen ophoudt bij de pits. 0 Het keukenmeisje dat
kwaad werd om het rondleiden van het "speenvarken,
is in ons hele land beroemd geworden (3~4~70). Maar
wat zei ze nou precies? De NRC zei dat ze zei:
"Schande dat jullie dat "eten." Zo deed het Vaderland.
De V oikskrant liet haar roepen: "Vinden jullie het niet
vreselijkdat dat dier gedood moet worden, omdat jullie
dan kunnen vteten?" Over "vreten" sprak eveneens
Het ParooI. De Haagsche Courant houdt het meer aan
de schone-letteren- kant (Boekenbal ): " . . . naar de
microfoon rende en riep dat het een schande was om
een dergelijk diet aan een festijn op te offeren." Daartegenover staat dat de NRC de voorzitter liet zeggen
dat het een "walgelijke, ongelooflijk verwerpelijke totttoep was", terwijl deVolkskrant vermeldde dat de
voorzitter zijn gas ten kalmeerde door te roepen: "Dit
is een enottne itoep", :0 Uit de DM~terminologie: de
ontwijving van de vrouw. 0 Zou establishment niet
met qezetenheid vertaald kunnen worden? Voordeel:
je kunt uit de abstractie komen door het over de qezetenen te hebben, wat meebrengt dat er tal van aantrekkelijke rijmen te maken zijn.D Tekort aan apothekersassistentes: een socioloog raadt aan een andere
naam voor het beroep te zoeken. Niet doen, tenzij een
flinke verhoging van het salaris helemaal niet helpt.
De loodgieter en de notarisklerk hebben het - tevergeefs - ook met een nieuwe naam geprobeerd. 0 Het
Vaderland 18~4 had in een kop op de voorpagina het
woord tuimtebteukelinqen. Bij een schipbreuk (aloud
middeleeuws woord) is het schip gebroken, vergaan.
Met de tuimie is niets aan de hand. Het kan ook een
inkorting van tuimieschipbteukelinq zijn. Maar waarom
geen waardering voor iemand die een nieuw woord
maakt? 0 Een tandpasta-maker adverteert dat zijn produkt "pyridyl~carbinol plus andere biologische aktieve
stoffen bevat": direct kopen! Net als de zeep die volgens de televisiestem - lanoline bevat. De wetenschap zorgt voor de superlatieven [allerbeste, goed~
koopste enz. zeggen niets meer, ieder weet dat niemand
met "het allerslechtste" en .Jiet duurste" zijn waren kan
aanprijzen). Die lanoline en zo zijn, zoals een En~
gelse onderzoeker eens zei, the technical terms with
snob-value. In een huidcreme-tekst: .Skinostelon de

o
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stof waarvan medisch is aangetoond dat zij een verjongende werking bezit." Mooi is ook "de pteqmeiische borstzak" in een overhemd. '0 Voor degenen die
denken dat aIleen maar in een land ais het onze qeduvel over op of met vakantie bestaat, het volgende. In
het Zuidafrikaans dagblad Die Transvaler van woensdag 18 maart 1970 staat iets over deze zaak: " Om
hierdie standpunt (teen op vakansie) krag by te sit,
het iemand die begrip vakansie as 'n dier voorgestel,
met die persoon wat dit geniet, op sy rug, en dan word
opgemerkt: Hoe belaglik! Met sodanige redenasies moet
'n mens darem versigtig wees, of jy kom tot dwase
konsekwensies. Wat verhinder ons om met vekensie
voor te stel as 'n hondjie wat deur die persoon wat dit
geniet, aan die arm meegevoer word, desnoods onder
die arm gedra?" :0 Op het aardige welkomspapier van
Rotterdam voor de tentoonstelling Communicatie 70
staat in het N ederlands "zilveren bevrijdingsfeest" in
het Engels "Silver Liberation Jubilee", in het Frans
"cette ville qui commemore sa liberation" en in het
Duits .Jhr fiinfundzwanzigjahriges Wiederaufbaufest" t
wat dan wel een bevrijdende vertaling van bevrijding
is. 0 MMS-examen Nederlands. Kritiek van de pers
(Volkskrant 15-4): "Dit stuk bevatte bijna meer vreemde termen dan Nederlandse woorden."
t
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

TAALPOLITIEK

Het beleid

Fries wordt dagelijks door 366.000 mensen gesproken,
zoals uit een recente publikatie van de Friese Akademie blijkt. Dat aantal kunt u ongeveer vergelijken met
het inwonersaantal van de agglomeratie Eindhoven.
Nu is het zeer opvallend dat deze beide groepen Nederlanders een zeer verschillende houding tegenover
hun taalgebruik aan de dag leggen.
Uit naam van de eerste 366.000, de Friezen, wordt
een zeer duidelijk omlijnde taalpolitiek gevoerd. De
anderen delen in de vage voordelen van het ABN~
sprekerschap, waarvoor nauwelijks een overheidsin
stantie zich verantwoordelijk voelt, als het om beleidslijnen of normen gaat. De taal groeit in Verdenius'
taaltuin slechts als onkruid; gelukkig heeft het Neder
lands daarmee de eigenschap gemeen dat het niet ver
-gat.
Onderzoek wordt pas zinvol wanneer de resultaten
ervan worden ingepast in een beleid. Deze opmerking
maakte een lid van de Raad van de Kunst n.a.v. zijn
uittreden uit die Raad in het voorjaar van 1969.
Het lijkt ons dat de strekking ervan zeker ook voor
het onderzoek op taalkundig terrein opgaat. Zowel
voor de moedertaal als voor de vreemde talen zou het
een ideale situatie betekenen als de twee facetten onderzoek en beleid op elkaar aansloten.
Uit de omschrijving „ideale situatie" blijkt wel, dat het
niet de werkelijke situatie is. Een werkgroep die zich
met dit probleem bezig houdt, heeft dan ook zeker zin
en zal, indien voldoende gezaghebbend, een zeer grote
invloed ten gunste kunnen uitoefenen voor al degenen
die zich met het, onderzoek op het gebied van het Nederlands bezig houden. Misschien is het het beste om
allereerst een overzicht te geven van de bestaande si~
tuatie, vooral wat betreft het beleid, en zeer globaal
wat betreft het onderzoek.
-

In Nederland bestaat bij ons weten geen allesomvattend beleid ten aanzien van de taal, en dus ook geen
plaats van waaruit een taalpolitiek gevoerd zou kunnen
worden. De vraag is dus: wat zou een dergelijke taalpolitiek dan moeten inhouden, en hoe zou een derge-lijke politiek het beste gerealiseerd kunnen worden.
Het heeft wellicht zin om voor de beantwoording van
deze vragen te bekijken hoe deze kwestie in andere
landen geregeld is, en welke resultaten dat oplevert.
Ongetwijfeld zal een voorbeeld als dat van de Academie Française zich hier vanzelf naar voren dringen,
ofschoon „zich opdringen" waarschijnlijk een nog betere omschrijving is voor de algehele Franse taalpolitiek. Minder bekend, maar misschien toch navolgensr
waardiger is het werk van het Duden-Institut in Duitsland, of het Buro foar Taelbifoardering fan de Pro~
vinsiale Underwysrie fan Fryslán.
Wat betreft de inhoud van een centrale taalpolitiek
kunnen een aantal algemene opmerkingen worden ge
nadere uitwerking kan dan voorlopig nog-makt.De
in het midden gelaten worden, omdat het gevaar voor
heftige meningsverschillen juist inzake taalkundige aangelegenheden niet denkbeeldig is. Een algemene be~
beleidslijn kan dan in ieder geval voorkomen, dat een
twist over ondergeschikte punten ontstaat. Over de
punten van praktisch belang kan tezijnertijd een uitvoerend orgaan voor een dergelijke taalpolitiek beslissen.
Een taalpolitiek zal in grote lijnen moeten omvatten:
a. het inzicht dat de taal een zaak is waar iedereen
een essentieel belang bij heeft;
b. de noodzaak, voortvloeiend uit a., om een dergelijk
algemeen belang te leiden in een richting die inderdaad het algemeen belang dient;
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C. het aangeven van de verschillende facetten van de
taal, die vanuit a. en b. bezien de voorkeur van
belangstelling genieten, en het aangeven van de
voorwaarden waarop en de plaatsen waar (of personen door wie) deze belangstelling in verschillende
onderzoeksprojecten uitgewerkt kan worden.
Het zou bijzonder aantrekkelijk zijn wanneer in Nederland een dergelijk totaal beleid gevoerd kan _ worr
den. Allereerst zou dit, naar; ons inzicht, voor het
rendement van het tenuitvoergelegde onderzoek een
grote verbetering meebrengen. Zeer waarschijnlijk zullen de totale kosten, door voorkomen van dubbel of
overlappend werk, kunnen dalen, maar wat veel aantrekkelijker is: de zin van het werk van de verschillende betrokkenen zal veel duidelijker worden. De
wetenschap dat een onderzoek niet alleen maar ten
eigen behoeve of genoegen geschiedt, maar ook aan
bij de bezigheden en wensen van anderen, kan-sluit
zeer stimulerend zijn.
Bovendien zou het rendement verbeterd worden omdat
door een dergelijke samenhang de resultaten van het
onderzoek sneller en ruimer toepasbaar kunnen worden
en bovendien, door het centrale beleid, beter kunnen
beantwoorden aan de behoeften die er gesignaleerd
worden. Een goed voorbeeld wat dit betreft, is te vinden in het januarinummer van De Nieuwe Taalgids.
Daarin geeft W. A. Hendriks een verslag van zijn
onderzoek naar de activiteiten op het gebied van de
bibliografie van de Nederlandse taalkunde. Het bleek
hem dat zowel in Amsterdam als in Antwerpen al geruime tijd aan precies dezelfde documentatie gewerkt
werd. Alleen: men wist het niet van elkaar!
Uitgaande van het algemeen belang van de taal moet
het mogelijk zijn bepaalde projecten te stimuleren en
binnen de reeks mogelijke of aangevraagde projecten
een zekere rangorde op te stellen. Puur willekeurig
geliefhebber verdient niet altijd de voorkeur.
Hoe een dergelijke politiek gerealiseerd kan worden
is een uiterst moeilijke zaak. Het is waarschijnlijk makkelijker om het bovengenoemde schema zowel voor de
moedertaal als voor de vreemde taal „in te vullen ",
dus in concrete gebieden en projecten te vertalen, dan
een goede realisering te bewerken. De grote moeilijkheid zal daarbij ongetwijfeld worden, dat er op enkele
gebieden al wel iets gebeurt. De inpassing van deze
beperkte terreinen (als voorbeeld kan de spellingswetgeving voor de moedertaal genoemd worden) in het
grotere verband, zal een zéér gezaghebbende en doortastende leiding vereisen. Omdat het hier om een algemeen' belang gaat, zoals we geconstateerd hebben,
lijkt een regerings-ingrijpen hier het enige doeltreffende
middel. Dit zou echter pas zin hebben, nadat eerst zeer
grondig en zorgvuldig geformuleerd is hoe en waar de
totale taalpolitiek uitgevoerd moet worden.
Hef onderzoek
Uitgaande van de wenselijkheid van een beleid dat alle
onderzoeksprojecten omvat kan de vraag -gesteld worn
den hoe de situatie thans is. In grote lijnen menen wij
dat er op dit moment geen omvattend beleid gevoerd
,
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wordt, waarin zowel de moedertaal als de vreemde
talen opgenomen zijn. Wel bestaan er voor deze beide
categorieën gedeeltelijke coórdinatiepunten. Voor de
moedertaal vervult allereerst de overheid een geringe
rol. Reeds eerder is genoemd de spellingwetgeving. Ech-^
ter kunnen we ook wel constateren dat het beleid inzake de spelling niet van enige willekeur en halfslachtig~
heid is vrij te pleiten. Vóór de opdracht tot indienen
van nieuwe voorstellen is slechts zeer algemeen gef or~
muleerd wat de wensen en eisen vanuit het algemeen
belang zijn, die voor de spelling van de moedertaal opgesteld kunnen worden. Het is te zeer een incidenteel
geval om van een echt beleid te kunnen spreken. De
samenhang met andere activiteiten van de overheid op
het gebied van de moedertaal is daarvoor te toevallig
of gering.
Het is bijvoorbeeld de vraag of de verhouding niet
zoek is tussen de activiteiten met betrekking tot het
ABN en die op dialectgebied. Zonder de laatste categorie te kort te doen, geloof ik toch dat het onderzoek
van het levende Nederlands en de taalbeheersing voor
meer mensen van nut zijn dan de registratie van uit
dialecten en ambachtelijke talen.
-stervnd
Als andere overheidsactiviteiten kan genoemd worden
de instelling door de minister van een Commissie Bevordering Goed Taalgebruik. Dat deze instelling, geheel afgezien van ieder mogelijk resultaat, zeer lof f elijk is, spreekt vanzelf. Kan echter het taalgebruik los
gezien worden van de spelling? Hoeveel van de klachten over het taalgebruik hebben niet betrekking op
spelfouten! Echter is van enige coördinatie van deze
twee activiteiten niets bekend.
Nog sterker geldt dit voor het onderzoek zoals dit
verder aan Ae Universiteiten en Hogescholen en door
individuën of op andere plaatsen geschiedt. Het overzicht „Current research in the Netherlands Language
and Literature" dat door de stichting ZWO gepublir
ceerd wordt, is ook niet meer dan een overzicht. Het
kan alleen maar illustreren dat een centraal beleid ontbreekt. Het lijkt ons ook niet dat deze stichting de
aangewezen figuur is om een dergelijk beleid te gaan
voeren.

Voor de vreemde talen is de situatie uiteraard nog iets
gecompliceerder. Het zal hier iets moeilijker zijn om de
eisen vanuit het algemeen belang te formuleren.
Bovendien liggen hier de onderzoeksterreinen veel verder uit elkaar. Naar onze indruk zijn de projecten die
bij de verschillende talen ter hand genomen werden
sterk afhankelijk van de situatie in het betreffende
moederland. Zeker binnen Nederland is de samenhang
tussen de verschillende talen zeer los en verschillen
de methoden en doelstellingen per taal té zeer om van
een centraal beleid te kunnen spreken.
Hoe deze verscheidenheid dan verder afgestemd dient
te worden op de wensen ten aanzien van de moedertaal is een volgende moeilijkheid. Dat een dergelijke
afstemming echter voor beide groeperingen vruchtbaar
en stimulerend kan werken staat buiten twijfel.. Mogelijk biedt het Nederlands als vreemde taal een geschikt
aangrijpingspunt om beide, partijen te verenigen.
A. J. Vervoorn.

39e JAARGANG Nr, 5

DE ROOMWITTE MET GOUDEN TREIN
In een knap verhaal, dat u cadeau is gedaan tijdens de
Boekenweek van 1968, vindt u een zin die begint:
De roomwitte met gouden trein schoot gigantisch door
de provinciale stations op weg naar de hoofdsteden,
en we willen het er nu niet over hebben wat de gevolgen kunnen zijn van het weglaten van de komma
achter „stations". Wel over die roomwitte met gouden

trein.
Zo iets kan namelijk niet. De roomwitte trein met goud
wel. Kan de gouden met roomwitte trein? Nee, ook
al niet. Die uitgangen .e en ~en gaan alleen samen zonder dat „met" ertussen komt: de lange gouden trein,
de gouden elektrische trein, de verzilverde ijzeren trein,
de roodachtige koperen trein dat kan allemaal wél.
En wat kan ook? De goud met roomwitte trein, ge
doordat goud met roomwit een gezamenlijke-won
buigingsuitgang helemaal op het eind kan krijgen. Net
als: dat wit met blauwe behang, mijn blond en grijze
pruik, een noch geschilderd noch getekende afbeelding
( grensgeval) , bestemd voor zowel doof als blinde kinderen (iets heel anders dan: bestemd zowel voor dove
als voor blinde kinderen) , je wol met zijen jurk. Ai.
Ja, ai. In dat laatste gevalletje is er een uitgang -en
die achter zelfstandige naamwoorden wordt gehecht
en geen buigingsuitgang van bijvoeglijke naamwoorden
is. Maar we herinneren ons Oom Stastok, wiens spijs-verteringskanaal zijn „goud horloge" was, of is, want
klassieken zijn eeuwig. Gebruikte deze oom van Hildebrand een zelfstandig naamwoord alsof het een bijvoeglijk was? Nee, hij gebruikte westelijk Nederlands
en zei dus „gou (d) e" en „zilvere" zonder -n. Een
zilvere ketting, een goude ketting, dus een zilver horloge, een goud horloge. Hij zou ongetwijfeld „een wol
met zij (d) e jurk" gezegd hebben, of nee, niet jurk maar
japon, en dus ook „een wol met zij japonnetje".
(Iets bijzonders is, dat Hildebrand schrijft: zijn „goud
horloge ", want als Oom „mijn goud horloge ", „ons oud
huis" placht te zeggen, met een onverbogen adjektief
na het bezittelijke voornaamwoord, hoorde hij thuis
bezuiden Roterdam, en dat klopt niet met „Onze zeug
het ebigd", „ze zou maar flussies wat raizen opgooien,
en dan zoudie wel gaauw weer hillekendal opeknapt
zain" en andere staaltjes van het dialekt uit de omge
ving van het stadje der Stastokken en Dorbeenderen.
Waarschijnlijk heeft Oom gezegd: „Ik heb ' hier een
goud horloge ", en dus geen bezittelijk voornaamwoord
gebruikt. Maar dit terzijde, voor dr. Johanna Daan
en drs. C. van Bree.)
Zilver en goud zijn niet alleen namen van metalen, het
zijn ook namen van , kleuren. Zo kunnen ze onopger
merkt
.ongestoord op een lijn gesteld.. worden (taalkundiger gezegd: nevenschikkend verbonden worden )
met adjektieven die niet eens „stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden" , zijn.- een rood en gouden zonsopgang,
een zilver en blauw familiewapen. Als er geen „en"
maar „met" tussen staat, gaat het ook; een zwart met
-
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bruine mantel, een zwart met bruin jasje, dus ook,. eén
zwart met zilveren tas, een zwart met zilver tasje. Voor
die -n is dan wel heel weinig reden meer!
Allemaal konstrukties die kunnen. Een „een witte en
blauwe zomerhemel", „een gouden en rode zonsondergang"? Als u het zegt, mag u het zeggen. Maar normaal is: een wit en blauwe zomerhemel (taalkundig
normaal althans) , een goud en rode zonsondergang,
een goud met roomwitte trein, een roomwit met gou
den trein. Een roomwitte met gouden trein is niet als
ongewoon te kwalificeren, het is doodgewoon geen

Nederlands.
C.A.Z.
HET LAATSTE ANDERHALVE JAAR
„Onder de nagelaten papieren van Wittgenstein vond
men een serie ( ... ) notities uit het -laatste anderhalve
jaar van zijn leven," schrijft een wijsgeer in een krant.
Hee, zouden er meer anderhalve jaren in het leven van
Wittgenstein zijn geweest? vraagt de schoolmeester.
En de theoloog: was het een super-Jozua, dat misschien op zijn gebed zijn laatste levensjaar tot anderhalf gerekt werd?
Talloze woorden moeten hun meervoudsuitgang missen als er een hoo f dtelwoord voorafgaat. Drie keer,
vier uur, vijf cent, zes ons, zeven kilometer, acht miljoen, negen man, tien decibel, elf percent, twaalf ampère. Geen woord mag ertussen; anders komt er wel
een uitgang: twee Engelse ponden, drie eenzame jaren.
Lichtjaren, manuren en passagierkilometers vallen erbuiten, dagen, weken, maanden, eeuwen en graden geheel of gedeeltelijk. 1001 nacht, 43/i alinea zijn andere
gevallen: daar sluiten de enkelvoudsvormen aan bij 1
en 3/a . Toch is ook mogelijk: de 101 uitvluchten, de
1001 wasmiddelen. Maar „de 43/i pagina's" weer even-min als „de 234 miljarden ".
Zijn bij „drie keer" enzovoort enkel~ of meervouden.
in, het spel? Dat is gauw uit te maken. „Die drie jaar
waren gauw om ''; „de acht en een half miljoen die je
me geleend hebt, zijn opgesoepeerd". Uit de . kursieve
woordjes blijkt dat we te maken hebben met meervouden, al vertonen de zelfstandige naamwoorden geen:
uitgang. Verwarrend is het; dat woordgroepjes van_
deze soort zich ook als enkelvoud _ kunnen gedragen:
drie uur is te lang, vijf gulden lijkt me nogal duur.
Geen „native speaker" zal hier aarzelen, maar de re~
gel is niet zo makkelijk te formuleren.
Nu de eentjes en de halfjes. „Die duizend en een nacht
waren goed besteed." „Vier en een halve alinea waren
netjes geschreven, daarna werd het knoeiwerk." Van
hier is het maar een stap naar ons uitgangspunt.
De drie - achterste mannen van de rij, de achterste drie
man. De drie laatste jaren van zijn- leven, de laatste
drie jaar. Het rampzaligste jaar . van zijn leven, de
laatste 33/i jaar of anderhalf : jaar.. Waarschijnlijk heeft
de dagbladf ilosoof als voorbeeld_ door
hoofd , gespeeld: het laatste halve jaar. Dat
dan dit geval
ten onrechte. Hij schreef een taalfout.
-
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EEN VAN DE

STOFZUIGEN EN SPUITGIETEN
De sterke en onregelmatige werkwoorden (tezamen
zo'n 170) behoren tot ons oudste taalbezit. (Sterk:
werkwoorden met een bepaalde klankwisseling: breken
brak braken - gebroken; onregelmatig: werkwoorden
met vormverandering als: hebben - had gehad, moeten - moest.) Sommige ervan zijn zeer frequent, bijvoorbeeld zijn, worden, denken, doen, gaan, staan. In
de Nederlandse frequentielijst van De la Court zijn van
de 49 werkwoorden die in de eerste groep voorkomen,
er maar 11 zwak. De rest is sterk of onregelmatig: beginnen, blijven, brengen, denken enz.
Zeer veel is er in de vormenrijkdom van het Nederlands sedert de oud-germaanse periode veranderd.
Nieuwe werkwoorden sloten zich aan bij de „zwakke"
groep ( (maken - maakte ~ gemaakt) . Deze groep had
immers een gemakkelijke, eenvoudige vervoeging: te of
de, deelwoord t (geschreven t of d) .
r

r

r

Van Haeringen zegt in zijn bekende opstel De taaie
levenskracht van het sterke werkwoord: „Wie dit verloop aanzag b.v. in de vijftiende eeuw, en de algemene
richting in de ontwikkeling der germaanse talen kende,
zou de voorspelling hebben durven wagen dat om~
streeks het jaar 2000 de doelloze en lastige verschei
denheid in de verbale flexie zou ongedaan gemaakt zijn
door een algehele overwinning van het eenvoudige en
regelmatige type. Maar het is anders gelopen. Wel
zien wij ieder opkomend mensengeslacht het proberen
met slaapte, zingde e.d. Telkens weer rammelt de jongste generatie aan de zware ketenen der traditie. Maar
even grif staat en stond een ouder geslacht gereed om
te verbeteren en weer vast te klinken wat los dreigde
te raken".
En dat oudere geslacht (dat zelf ook niet altijd vast
in de leer is... ) staat op school klaar met oefeningen
om vormen te laten maken van schuilen, pluizen, zweren, waaien, jagen, zouten (de beruchte „gezouten pinda's" ) , verschrikken, melken, erven, kerven, scheppen,
plegen enzovoorts.

Reisbureauproza: „Dit is beslist een van de mooiste
reizen die er in deze heerlijke vakantiegids staat."
Staat of staan? Als de bijzin beperkend bedoeld is,
d.w.z. als hij niet weggelaten kan worden, in ons geval
achter reizen, dan moet het staan zijn. Die slaat op
reizen, dus meervoud.
Prof. Michels heeft in de Nieuwe Taalgids (1959, blz.
163 e.v.) gewezen op de moeilijkheden bij dit type zin.
„Hij is een van de beste architecten die ons land bezocht heeft". Moet zijn hebben. De taalgebruiker interpreteert „een van de beste architecten", „een van de
mooiste reizen" e.d. als „een architect" en „een reis"
en kiest dan wat volstrekt begrijpelijk is het enkelvoud.
Let op het verschil tussen de volgende zinnen:
1. „Dit is een van de 'mooiste reizen die in de vakantiegids aanbevolen worden" en „Dit is een van de mooiste reizen, die u daarom van harte aanbevolen wordt."
In de eerste zin staat géén en in de tweede wél een
komma!
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

TWAALF OPMERKINGEN OVER U
1. Het kortste woord in onze taal is u. Het bestaat uit
één klinker: lippen naar voren, kleine ronde opening
maken, tong naar voren en naar boven in de richting
van het harde gehemelte, kleine holte vóór in de mond,
grote holte achter, zachte gehemelte wat laten stijgen.
Fransen en Duitsers hebben geen moeite met onze u.
De Engelsen maken er een oe van, de Russen een ie. Bei-.
den kunnen een u uitspreken als ze de lippen in de
stand van de oe en de tong in de stand van de ie zetten.
2. Het woord u wordt met de eenentwintigste letter
van ons alfabet geschreven: u. Vroeger was het ge
altijd met een hoofdletter te schrijven: U;-wonteu
tegenwoordig is dit niet meer het geval. „In antwoord
op uw brief delen wij u mede..." Alléén als u zeker
weet dat de ontvanger van uw brief zich door een
kleine letter beledigd voelt, kunt u de hoofdletter ne~
men: taal is er immers niet om anderen kwaad te maken.

3. U is een persoonlijk voornaamwoord en uw een bezittelijk voornaamwoord. Eigenlijk zou die w bij een
radikale spellingswijziging best weg mogen, want hij
staat er echt voor niets: de uitspraak is u pen en niet
uw pen. Er zijn weinig mensen die dit geloven
u
vader, u moeder, u kind maar toch is het zo. De w
in uw is een overblijfsel van de zogenaamde verbogen
vormen (nu verouderd): uwe kinderen, uwe moeder.
Uw antwoord en u antwoordt zijn in klank gelijk.
4. Een bekende spellingvalkuil is met u aller medewerking. De speller spelt met uw aller medewerking, de
nakijker maakt er u van. Het is de tweede naamval van
u allen, waarin u persoonlijk voornaamwoord is. Zou
het met uw aller medewerking zijn, dan zou het ook

met onze aller medewerking zijn en dat is het niet, het
is ons, dus is het ook u. (Met een uitdrukking als in u
aller belang gaat de redenering moeilijker) . Slimme opponenten kunnen u wijzen op hun aller medewerking
waarin hun blijkbaar wel mag en hen (persoonlijk voor
als u!) niet: dat hun is echter een verkorte-namword
vorm van de tweede naamval hunner.
5. Twee oude naamvalsvormen van u zijn uws: uws
gelijken, en uwer: wie uwer, één uwer. Een hardnekkig
ge verdediger van „met uw aller medewerking" zou
kunnen zeggen dat dit uw een verkorte vorm is van de
tweede naamval uwer (Zie onder 4 redenering met
hun dat van hunner komt) .
6. Een van de gevolgen van de ingewikkelde maar tegelijk boeiende geschiedenis van u is de dubbele mogelijkheid van de werkwoordsvervoeging. Het is naar inhoud een tweede persoon: we spreken er de ander
mee aan. Naar de vorm is het
historisch gezien
een derde persoon: uwe edelheid. Dat wil zeggen dat we
de zeldzame maar toch ook wel lastige toestand hebben
dat we bij sommige werkwoorden kunnen kiezen:
u hebt heeft
u bent
is
u kunt kan
U moogt mag
U zult
zal
U wilt wil
De ervaring leert dat er geen volkomen overeenstemming bereikt kan worden inzake de voorkeur. Sommigen vinden u kan ordinair klinken maar hebben geen
bezwaar tegen u zal en nog minder tegen u mag. In het
algemeen kan men zeggen dat de derde persoon u is
vormelijk is; u heeft bezit al wat betere papieren. Als
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het mogelijk zou zijn, met een Koninklijk Besluit de
werkwoordsvervoeging bij u te reqelen, zou het wijs
zijn, de tweede persoon te laten leven en de derde persoon te verbieden: u is voor de taalgebruiker tweede
persoon. Bekende briefstijl is u zoudt. Voorbeelden:
zoudt u zo vriendelijk willen zijn, u zoudt ons zeer ver.. .
plichten, zoudt u ons willen berichten. Laten we probe.
ren dat zoudt af te schaffen; het maakt het Ieven maar
moeilijk. Het past gewoon niet in onze rijtjes (WeI met
gij, gij zoudt is volstrekt in orde). Achter u komt zou.
Niemand schrijft u hedt, waarom dan weI dat hardnekkinge zoudt? Waarschijnlijk omdat het "beleefder"
staat.
7. In het schema moet ook het wederkerend voornaamwoord een plaats krijgen. U tweede persoon en
zich derde persoon. Oat betekent dat degene die de
tweede persoon kiest - hij schrijft u hebt en u bent ook u vergist u moet schrijven. De derdepersoonkiezer hij die u heeft en u is neemt - dient de voorkeur te
geven aan u vetqist zich. Toch doet deze regel wel wat
al te kinderachtig aan. Want wie zegt en schrijft: "U
heeft uw belasting niet betaald", zou dan eigenlijk een
zelfde soort fout maken (u is derde persoon, dus heejt,
dus alles derde persoon!) en zou hebben moeten zeqgen en schrijven: "U heeft zijn belasting niet betaald"
of, als het tegen een vrouw gericht is: "U heeft haar
belasting niet betaald." Dit nu is onzin. Daarom enige
soepelheid met zich: het kan ons van pas komen. Bijvoorbeeld in de bijzin. Menigeen zal een opeenvolging
als .Jk geloof dat u u verqist" niet fraai vinden en er
"dat u zich verqist" van maken. Doe dat dan ook bij
"dat u u vergist hebt". N odig ·is het niet want in aIle
talen ter wereld doet zich het verschijnsel voor dat
twee gelijke woorden in een zin soms achter elkaar
staan.
8. U heeft een steunfunctie bij de gebiedende wijs.
"Kom binnen en ga zitten", is een correcte gebiedende
wijs. Wat minder vertrouwelijk klinkt: .Komt u binnen en gaat u zitten". Het werkwoord heeft zich naar
het voornaamwoord gericht; u is geen onderwerp van
"komf' en "gaaf'. Duidelijk is de steunfunctie van U en
het meeschuiven van het werkwoord in: "Weest u
maar voorzichtig!" U is evenmin onderwerp van"komf'
(in "komt u binnen!") als het onderwerp van "weest"
kan zijn.
9. Het gebruik van u door kinderen tegenover hun ou.. .
ders is op zichzelf geen bewijs van achting. Het ge.. .
bruik van jij tegenover ouders is op zichzel£ geen be.. .
wijs van vertrouwelijke omgang met hen. Vast staat
dat u in het gezinsleven langzaam (of misschien zelfs
vlug?) op de terugtocht is. Waarom zou jii ook niet
mogen? Al in 1926 wordt in het Woordenboek Ned.
Taal vermeld dat in sommige gezinnende kinderen jij
tot hun ouders zeggen, dus z6 jong is.ditgebruik fiu.ook
weer niet.Een germanisme mag men jii, tegen desouders
in elk geval niet noemen. Oeachteruitgang van· u in'
het gezin weerspiegelt een verandering in maatschappe-Hjke zeden. Een onloochenbaar feit is dat de' ouders
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van nu vrijer, losser, gemakkelijker met hun kinderen
omgaan dan die van 1900. Wellicht geeft de verschuiving van "autoriteit" naar "vriendschappelijke leidinq"
wat meer plaats aan het informele jij.
10. Het overstappen van u naar jii tussen colleqa's,
kennissen enz. gaat in Holland vaak ongemerkt. Er be·
staat geen ritus dienaangaande. Soms is een overqanqstijd aanwezig: u wordt gebruikt bij nadruk, jij is er nog
niet (gaat voorlopig nog even te ver) maar je leeft al,
vooral achter het werkwoord: "Vindje ook niet", "Heb.
je dat gehoord", "Benje er geweest".
11. Iemand heeft eens nauwkeurig het tijdstip bepaald
waarop de mens tot de oudere generatie gerekend kan
worden. Dat is - zo stelde hij vast- wanneer je tegen
jongere colleqa's jij zegt, terwijl zij u tegen je blijven
zeggen.
12. Hier en daar wordt het idee geopperd om u helemaal af te schaffen. 'In een H.P.•artikel, dec. 1969:
"Ook het gebruik van u is er op gericht afstand te
scheppen of te handhaven in het contact van personen.
- Het is zonder meer duidelijk dat het afschaffen van
de titels en van het gebruik van u een geweldige impuls zou geven aan het huidige streven naar een democratischer maatschappij. - Er zou een groter gevoel
van solidariteit tussen de mensen kunnen ontstaan. Dat
laatste zou zeker het geval zijn, .wanneer men het u
integraal uit de Nederlandse taal zou schrappen." En
volgens de Volkskrant 21 mei 1970 heeft een politicus
gezegd: "We zijn tegen autoritaire structuren, maar
blijven elk uur van de dag het meest autoritaire woord
gebruiken dat bestaat, namelijk U."
Misschien. Mogelijk. De proef van de pudding is in de
eting, zei Hopper eens. De Engelstaligen eten de pudding al eeuwen: is in Enqeland, Amerika en Australie,
waar you en niets anders dan you bestaat, het geluk al
bereikt?

VAN AFPLASSER TOT WOLKENBOER
Uit de Vliegende Hollander 25 mei 1970, biz. 33 halen
wij de volgende lijst .luchtmachtwoorden.
Opeteiionele sector:
sprinkhanenplaag [commando-lnspectie op een onder.. .
deel), ops.baal (lid van het operationele squadron),
kij kbuiskinderen (personeel, operationele dienst op een
navigatie.. .station), warhead (warhoofd), boem (harde
landing, "dom maar snel" (luchtmachtvlieger ), in de
box (nr 4 in formatie), in de soep vliegen (blindvlie.
gen), jetpijp (uitlaat straalmotor), kakken (landings.. .
gestel), kanarie (gele verkeersleidingscombi), kist of
krat (vliegtuig), klappen (flaps v. e. vliegtuig), koepel
(bovenste deel verkeerstoren), kromme bocht (onnauw.. .
keurig gevlogen bocht), [aag overvliegen (te hard taxi.. .
en), landing als een eitje (prima landing), op z' n platte
bek gaan (crashen, verongelukken), overtrekken ("stal.. .
len", overdrijven), paniekijzer (handle v.d. schietstoel),
paniekknop (knop voar afwerpen van aUe bewape.. .
ning), parapluie (parachute), piloteur (vlieger )" poot
(landingswiel), plonspak ·(beschermend rubber pak
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voor vluchten boven b.v. de fjorden v. Noorwegen) ,
smakhoed (vlieghelm) , stofzuiger ( straalmotor) , torenkraai of vlo (verkeersleidingsofficier), trip (vliegmissie
of ~tocht), vink (vliegerwing), vliegen als een rotte
pruim (slecht vliegen) , vlieghandje (veel aanleg voor
vliegen), wolkenboer of [rontboer (meteoman), remmer
leur (persoon die de remmen van vliegtuig bedient tijdens verslepen) , groundabort (door mankement breekt
vlgt. de start ai) , hete pijpen ( „scherpe” Sidewinders) ,

blauwe pijpen (oefen-Sidewinders) , schuur (hangar) ,
towship (vlgt. dat schietdoel sleept in de lucht) , Round
Robin (vlgt. dat buitenlandse bases bezoekt), T-bird
(T--33 straaltrainer) , turnrarounden (uitvoeren van tus~
sen-de-vlucht inspectie) , „katoenschip" (vliegtuig van
het vliegsyndicaat Twente) , „open kont" (manoeuvre
met Starfighter waarbij nabrander geheel openstaat) ,
montrator (combinatie van een monteur en een operator) , parapluie (hulpmiddel om onweersbuien van een
radarscherm te „wissen ") , vetleren knijter (zware re
genwolk) , een „Joachim" of een „Heinrich" (vlgt. met
Duitse vlieger) .

Technische dienst:
afknapper (kapot vlgt.), pre- en post~( lighten (voor~ en
na de vlucht inspecties) , betonboer (BABOV-man) ,
kastje-moeilijk (testset) , kannibaliseren (leeghalen van
een vlgt. tbv. andere vlgt'n), loods-overste (hangar~
chef) , lijn (platform voor vlgt'n) , maanpak (brandvrij
asbestpak voor brandweer), munitieboer( bewapenings~
specialist) , opboesten (activeren) , op de lijn (vlieggereed) , optoppen (bijvullen) , peuthap (brandstof fensecr
tie) , touwtjes (elektrische bedrading) , trekkerpiloot
(tractorchauf f eur) , vluchtkeet (lijngebouw) , vonken~
boer (elektronicaspecialist) , sample trekken (proe f monster van bv. motorolie uit vlgt. halen) , toon f iets (toon~
generator) , dienst fiets
iets (dienstbril) , volks f iets (Volkswagen) , sport fiets
iets (sportf iets) , leugenbrie f je (diverse
soorten werkopdrachten) , prioloog (functionaris belast
met prioriteitszaken) , leugenaar (catalogus van door
Klu gevoerde artikelen) , de „Bijbel" of „dash- f our"
(beschrijvende onderdelenlijst van de Starfighter).
„Staande" uitdrukkingen zijn langzamerhand geworden:
tegen het dak klappen; ik viel op mijn klus en brak amper, m'n gewei (vallen) , stuk in je hoeven hebben (meer
gedronken dan verantwoord) , door de center~ sectie
storten (doodmoe zijn), verstand nul, blik op oneindig
( teveel op hebben) , „gecovered" (te pas en te onpas
gebruikt voor „de zaak is rond" en „zo komt het voor
elkaar ") een bakje , sap, pleur halen (koffie drinken) ,
ze maken mij de seik niet meer lauw (ik word er niet
meer kwaad door) , voor de keutel zijn (waardeloos
zijn) , drumstel (peper en zoutstel) , voor mij kan ie aan
het gas .(hij. kan , me wat) , doodvalbrie f je , (verzekerings~
formulier voor meevliegen) , hemeltheorie (lessen geestelijke verzorging, dubbel doortje (aan twee kanten gebakken, doorgeprikt ei) , kerstboom (vliegtuig waaruit
onderdelen . „gekannibaliseerd" worden t.b.v. andere
vliegtuigen) , spierenpaleis (sportzaal) , dat is een afplasser (dat valt enorm tegen) .
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Met Koenen acht C.A.Z. (O.T. april) opdelen een
germanisme: we hebben immers delen, verdelen en splitsen. „En als een germanisme overbodig is, dien je het
niet te gebruiken."
Primo: er bestaat volgens mij een klein betekenisverschil tussen verdelen en opdelen. Opdelen wil sterk la~
ten uitkomen, dat er niets mag overblijven. Jantje kan
vragen: „Moeder, mag ik de pinda's verdelen?'' en
moeder kan antwoorden: „Vooruit maar, je mag ze
opdelen: ze zijn morgen toch zacht." Secundo: Zijn er
ook niet- overbodige germanismen? Mij dunkt: wanneer

een goed Nederlands woord, zij het onder Duitse invloed gevormd, in een leemte voorziet en geen Neder~
lands synoniem verdringt, dan is het geen germanisme.
Zo b.v. opdelen.
C. A. Z. signaleert bij een jongeman een vermeende
klanksymboliek bij plumpudding, gepaard met onwe.tendheid omtrent de met dit woord aangeduide substantie.
Iets dergelijks trof ik in Levende Talen nr. 262 in een
artikel over Reclame en poëzie. De schrijver meende
dat wie het woord vlaflip hoort, „de bijbehorende chose
signif ié al bijna op zijn bord hoort blubberen." De reclame heeft blijkbaar toch minder uitwerking dan velen menen: vlaflip giet „het jongetje" in een (hoog)

glas.
D. de Vries, Wageningen.

NAUWELIJKS BEKOMEN
van de education permanente waarvan de minister de
voortdurende scholing heeft gemaakt, zitten we met de
Intercity van de Nederlandse Spoorwegen. Wat dan
wel? Dat hadden de N.S. moeten weten. ❑ Zoals de
NRC van 9.6 zei, een „vrij vage omschrijving" was het
die de bond van oudrstoottroepers van zijn streven
gaf: „Onze bond is vooral een bond van vrienden die
positief willen blijven staan tegenover de vaak negatieve benadering van vraagstukken ook in de tegenwoordige tijd". ❑ Omturnen, woord dat, als het het
uithoudt, in V.D. zal moeten: veranderen, bekeren. ^❑
Met blijdschap gelezen over het opnieuwe falen van
Kindval, want dat „opnieuwe" past bij het terloopse, het
onlangse en het luidkeelse. ❑ Van een arbitrageant zou
men kunnen zeggen dat het een te lang woord is: de
arbiter doet de arbitrage, maar zo simpel is het niet.
Arbitrage is (o.a.) een bankwoord (vreemde valuta
e.d.) ; werkwoord arbitrageren, zelfstandig naamwoord
arbitrageur. Maar arbitreren is ook arbitrageren en wie
arbitreert, is een arbiter of een arbitrant. Dus vier
woorden voor één begrip. Normalisatie dringend nodig.
❑ Het Intercity~net, „een landelijk systeem van lange
exprestreinen, doorvlochten met en gevoed door veel-

vuldig rijdende snel~ en stoptreinen'', aldus het spoorboekje. Het, is anders wel een hip boekwerk geworden;
je leest er voor je plezier in. Eén voorbeeld: de bekende
clausule over de aansprakelijkheid begint nu als volgt:
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„Wij doen ons uiterste best en als het f out zit vinden
we dat minstens even erg als u, maar wij aanvaarden
enz ..." ❑ Juridisch is onze regerende vorstin niet koning maar koningin. Zie hierover de wet van 22 juni
1891, Stb. 125. Daarin staat dat zolang een koningin de
kroon draagt, bij het gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambttitels en officiële benamingen
waarin het woord „koning" voorkomt, in plaats daarvan het woord „koningin" wordt gebezigd met inachtneming van de daardoor noodzakelijk geworden
taalkundige veranderingen. Aan alles is gedacht. ❑ In
het stuk over „benadrukken" schreef W. G. per onger
luk Hans Moser (een Weense toneelspeler) in plaats
van Hugo Moser (een Duitse hoogleraar) . ❑ Minister
De jong zou gezegd hebben dat iets „niet zonder moei~
lijkheden gepaard ging ", en van een Duitse minister
werd vastgesteld dat „zijn politiek ook in Amerika allerminst op onverdeelde instemming stuitte ". Gepaard
gaan zonder en stuiten op onverdeelde instemming
voorbeelden van elastisch taalgebruik. ❑ In een acader
misch handboek: „Beschavingsnormen hebben ertoe geleid dat men tegenwoordig vaak gaapt zonder dat anderen dit merken door de mond bewust gesloten te houden. " Die anderen zijn namelijk zo beschaafd dat ze
hun mond houden over wat men vaak doet. ❑ Ons
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krijgt. Hoe kunnen wij weten dat een zuze rechter is
en een pensjager stroper? ❑ „Een ontzettend fijn weekblad voor informatie, kommunikatie, rekreatie." In is
uit, fijn is gewoon, snel nauwelijks eksklusief, puik al
afgesleten, gaaf maakt kans. Een taal moet zich blijven
vernieuwen, een taal is niet alleen bestemd voor ouden
dagen. ❑ Ton Koot, Muidens Slotvoogd noemt-van
een persconferentie een persneut - zeer adrem. ❑
C.A.Z. in LUB (20-4) over de situaatsie en de inven~
tarisaatsie: „Als net Haags jongetje heb ik nooit anders
gehoord of gezegd dan inventarizasie . . . Ik weiger
die is als norm te erkennen. Maar ik wil ook mijn s
aan niemand voorschrijven." ❑ Aan onze lijst onber
grijpelijke beroepen (o. a. ook de senior piping engineer)
toegevoegd de brand assistant. ❑ Philipskoerier (2-70)
had het over voortdurende vorming en zei dat Onze Taal
aan voortdurende taalvorming doet. „Een stukje voort
taalvorming tegen een zeer- billijke prijs. En-duren
wellicht staat u wat steviger als u uw zegje moet zeggen. Laat u dat door ons gezegd zijn ". Hartelijk dank.
Wij zijn aan ons veertigste jaar bezig en straks begint
het leven pas! ❑ En in het Nieuwsblad v. h. Noorden
(3-1) werd „een kiene jongedame als telefoniste ~typis~
te gevraagd. Over „een keene nieuwsman" schreef De

Journalist 15-12-69.

kien heeft allerlei mogelijkheden: het kien is vermolmd
hout dat in het veen wordt gevonden,; de uitroep kien!
bij het kienspel; hij is kien is een wat verouderde uitdrukking voor „hij heeft zich uit de voeten gemaakt ",
hij heeft kien idem voor „hij is binnen, hij is buiten gevaar' . Tot de woordenboeken is nog niet doorgedron~
gen het nieuwe (volstrekt overbodige) kien dat er Nederlands uitziet maar Engels is: keen in de betekenis
van „levendig, vurig, pienter ''. Bijvoorbeeld: „kiene
mensen nemen een markiezendoek dat ook 'swinters bui~
ten kan blijven hangen" (adv. Telegraaf 19-5) en „... bij
een kiene keuze van uw motorbrandstof" (adv. Autokampioen 30-5) . Bekend was al kien op, bijvoorbeeld:
„Vele Chinese geleerden zijn uitermate kien op public
katies", (NRC 28.4) . ❑ We hebben het eens over
ambiance gehad. In een fraaie brochure over een fraai
vergadergebouw in Rotterdam staat dat het welslagen
van een bijeenkomst in belangrijke mate „wordt bepaald door sfeer, entourage en faciliteiten van de
plaats waar dit evenement gehouden wordt." Dat is
waar (overigens entourage = omgeving, net als ambiance = omgeving) . Nu verder: „De Fransen hebben
voor dit alles één uniek, onvertaalbaar woord: ambiance dat stijl, prettige omgeving, onopvallend dienstbei
toon en zoveel meer betekent." Dat is onwaar. De
kabouters wensen geen wethouders, maar wetslopers of
wetlaters. ❑ Moet zijn, volgens ons, gehersenspoeld en
niet hersengespoeld. ❑ En als je de lijn van gestofzuigd
doortrekt wordt het gevormgeefd,
d, wat gek staat maar
went als je het twintig keer achter elkaar zegt. Zich
waarmaken wordt meer dan men vroeger gewend was
met het woord uit te drukken. Zie: „Met zeven doel-

punten heeft de topscorer zich weer meer dan waar gemaakt". (Tel. 19 -5) . ❑ De Vlamingen moeten niet in

' nu

hun wiek geschoten zijn
hun televisieserie (De heren
van Zichem) in Nederland af en toe enige ondertiteling
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

BENADRUKT
In het aprilnummer is de schrijver dezer en anderer
regelen terecht onder handen genomen omdat hij in
het januarinummer „benadrukken" bestempeld had als
uit het Duits afkomstig. Hij heeft het goed mis gehad.
Dat hij een illuster vakgenoot napraatte, verontschuldigt hem niet, integendeel!
Maar als benadrukken geen germanisme is, hoe verklaar je dan dat het in zwang is ,geraakt?
Doel of oorzaak?

Taalveranderingen kunnen een oorzaak hebben, of wel
een doel. Als in bijna alle kranten staat dat een Nederlands diplomaat door een Britse rechtbank „niet
schuldig" is verklaard (inplaats van „onschuldig bevonden" of „vrijgesproken" ) , dan is de verklaring van dat
rare taalf eit vrij makkelijk. De Engelse term is „not
guilty", „guilty" staat in het woordenboek verklaard
als „schuldig", dus: voor „not guilty" vul je maar „niet
schuldig" in. Men mag toch niet van iedereen verwach~
ten dat hij zowel Engels als Nederlands kent?
Een ander geval hebben we waarschijnlijk bij al die
lichamen, die tegenwoordig aangetroffen worden na
scheepsrampen, vliegtuig~ of spoorwegongelukken ,veld~
slagen en relletjes. Waarom schrijft men niet meer
„lijken" of „stoffelijk overschot"? De mechanische
verklaring ligt voor de hand. Het Engels gebruikt bor
dies, en wie weet niet wat je boddie is? Je lichaam,
niet je lijk. Maar toch zou hier behalve een oorzaak
ook een doel in het spel kunnen zijn (of zoals men
tegenwoordig zegt: sprake kunnen zijn van een doel) .
Men vindt „lijk" zo'n akelig woord, en „stoffelijk overschot" doet zo aan Engels stuffy denken. Dus om alle
gevoeligheden te ontzien, schrijven we maar ,,lichamen". We ontzien dan alle gevoeligheden, alleen niet
de Nederlandse taal.

Is het zo érg?

Als ontploffingsmiddelen hoe langer hoe uitsluitender
„springstoffen" worden genoemd, dan is dat vrij makkelijk mechanisch te verklaren. Het Duits met zijn
Sprengsto f f e heeft het voorbeeld gegeven, waarbij dan
het tragische detai (waarom toch die medeklinker op
het eind, die alleen maar foutieve uitspraak teweegbrengt! Schrijf liever detai, en fotui) ik zei: het tragi~
sche detai aandacht verdient, dat sprengen niet ,, sprin~
gen" betekent, maar „tot ontploffing brengen ". Een
plomp germanisme en een bewijs van onkunde, goed;
maar eenmaal was „van iemand houden" een plomp
gallicisme, en „loopgraaf" een plomp germanisme, en
de zinsschikking: „Plutarchus, in zijn Leven van Alexander de Grote, vertelt...'' weer een ander soort ~isme,
en wie zal zich daar nou nog over opwinden? Of over
het hebraïsme „koning der koningen ", of over het hispanisme „de aartshertogen'' (Albertus en Isabella Waren namelijk één aartshertog en één aartshertogin)?
Barbarismen blijven barbarismen, zoals woorden uit
het Duits (zich, kortswijl, weigeren, treffen) woorden
uit het Duits blijven. Maar men hoeft ze daarom nog
niet als taalfouten te beschouwen. Erg zijn alleen twee
dingen: 1. dat men te beroerd is om zich te weer te
stellen tegen het in gebruik komen van overbodige barbarismen; 2. dat lieden die door hun funktie veel gelezen worden of naar wie men vrijwillig of gedwongen
algemeen luistert, onze eigen taal en de moderne talen
zo slecht beheersen dat ze uit onkunde barbarismen
introduceren.
Taalverandering als protest

Voor wie de revolutionaire literatuur van de laatste
jaren gekocht heeft, zal het wel niet moeilijk zijn, de
herkomst te vinden van het woord alternatief, dat als
bijvoeglijk naamwoord „ander" en „tweede" is gaan
vervangen (een tegenvoorstel heet nu in de mond van
„contesterenden", maar ook wel van anderen, een al-
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ternatieve suggestie). Maar de herkomst is geen afdoende verklaring. Wat is het motief? Waarschijnlijk
dit. Voor wereldhervormers is de konventionele taalschat te konformistisch, te "square", ja erger dan ouderwets: het onveranderd laten van de taal zou symboliseren dat men het bestaande goed vindt. En bovendien:
het gebruik van sjibbolets werkt net als het dragen van
speldjes of het plakken van leuzen: het suggereert opkomende macht.
Grijpen de taalvernieuwers altijd naar het buitenlands
en nooit naar inlandse voorraden? Bij het nu alweer verouderde inspteek zouden ze het gedaan kunnen hebben;
uit het jaar 1656 geeft het Woordenboek der Nederlandsche Taal het voorbeeld: "Als de (huwelijks-)geboden sonder wettelyke inspraake of oppositie gedaan
zyn." Maar zou hun voorbeeld met eerder het Duitse
Einsprache (== verzet, protest) zijn geweest? (Vakgenoten weten dat ze hierover meer, en bepaald iets anders, kunnen vinden in de jaargang 1962 van De Nieuwe Taalgids.)
Onder de maatschappijvernieuwers zal wel zelden een
kenner van de traditionele taalschat zijn. De provo's
hadden een neerlandicus in hun midden, de heer Van
Weerlee, en ik denk dat die hun wel aan hun vakterm
"klootjesvolk" zal hebben geholpen. De kabouters missen blijkbaar zo iemand, anders hadden ze inplaats van
"troI" wel de Nederlandse vorm .xirol" gekozen, die
al in middeleeuwse toneelstukken voorkomt: "Alf, kaboutermannet]e, hd. kobold" zegt het Middelnederlandsch Woordenboek; het ·W':N.T. geeft aanhalingen
uit zestiende-eeuwse dichters, maar ook nog een uit
Guido Gezelle, die nu eenmaal taalkundige was.
Spontene taalverandering?
Heeft iemand, of een bevolkingsgroep, of de Nederlandse taalgemeenschap waartoe wij allen horen, een
bedoeling gehad toen splitsen en vetdelen vervangen
werden door opsplitsen en opdelen? (Ik doel bij dit
laatste natuurlijk niet op het goed-Nederlandse "opdelen" in de betekenis van "door verdelen opmaken":
dat is even onberispelijk als "opeten", "opgebruiken"
of het in Van Dale vermelde "oppruimen".) Of gaat er
van aufspalten en aufteilen zo'n zuigkracht uit?
Import biedt in elk geval geen verklaringvoor de verdringing van behalve door naast. Wat dan weI? De
verleidelijkheid van naast zit hem misschien gedeeltelijk
hierin, dat men het slordig meent te mogen gebruiken
inplaats van "behalve + voorzetsel": Naast (== behalve aan) kanaries heeft ze ook het land aan papegaaien. Maar bevredigend is zo'n verklaring toch niet,
voor een zo ingrijpende taalverandering. (Betekenisverandering van een voorzetsel is namelijk iets ingrijpenders dan b.v. de verrijking van de betekenis van
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden door vernieuwingen in de techniek en de levensgewoonten: buis,
pil, slee, ttimmen, kreken: in de vorige eeuw trein en
spoor, enz. enz.)
Hoe oud het gebruik is? Het bovengenoemde Woordenboek, in de persoon van de redakteur Kluyver, die
als een van de beste leerlingen van de grote Matthias
de Vries geldt, kende zo'n sestig (betere spelling dan
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zestig) jaar geleden de nieuwe betekenis nog niet: weI
geeft het een citaat, van een schrijver uit het laatst van
de neqentieade eeuw, waar die nuance te vermoeden
is: "Dat protestantsche deel der natie, dat naast rechtzinnigheid, ook vroomheid in eere houdt.' Maar ook
in de nieuwste druk van Van Dale zoekt men die betekenis nog tevergeefs. Toch had Charivarius, met zijn
Hine neus voor modewoorden, al tientallen jaren geleden in zijn rubriek Charivaria een afdelinkje "Naastinq", en ais ik me wel herinner werd er in 1932 de
spot gedreven met een spoorboekje waarin stond dat
naast een of andere trein op bepaalde dagen n6g een
trein zou lopeno
Een aanvullende of misschien wei ... alternatieve verklaring zou kunnen zijn, dat "behaIve" dubbelzinnig is.
"Behalve de leden van de jury waren aIle deelnemers
en genodigden aanweziq.' Waren die gezworenen der
nou wel of niet?? Als je hier naast zou gebruiken,
ware de onduidelijkheid weg. Misschien is hier dus
wel een soort spontane taalverbetering zich aan het
voltrekken. (Voor wie het interesseert: oorspronkelijk
moet behalve precies hetzel£de betekend hebben ais
naast: aan de zijde van.)
Waarom niet .beklemionen"?
We keren terug tot ons uitgangspunt. Waarom legt
"beklemtonen" het af tegen "benadrukken"?
Onmiskenbaar ligt voor de hedendaagse taalgenoot de
betekenis die m~n. ermee wil uitdrukken dichter bij
.madruk" dan bij ;,klemtoon". [e legt de klemtoon op
de zoveelste lettergreep, maar de nadruk op de risico's
die een plan meebrengt (niet: met zich brengt, alstublieft). Misschien verklaart de verminderde vertrouwdheid met de figuurlijke betekenis van klemtoon ook,
dat men al een poos geleden naar het gallicisme ondetstrepen gegrepen heeft. HetW.N.T.,in een dee! dat
nog uit de vorige eeuw dagtekent, kent beklemtonen
alleen in de letterlijke betekenis van: accentueren van
een lettergreep of een klank. Klemtoon staat in een
veellater voltooid deel: dit artikel bevat een aanhaling
uit Busken Huet en een uit Ons Program van Abraham

Jaarvergadering
De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden
op 28 september in het ANP, Parkstraat 36,
Den Haag om 16.00 uur.
Aan de orde zijn de gebruikelijke jaarstukken
en de bestuursverkiezing. De heren Jolles en
Stempels zijn aan de beurt van aftreden. Beiden stellen zich herkiesbaar.
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Kuyper, waarin „de klemtoon gelegd" wordt resp. op
„het vroom bedrijf der weerlooze jonge vrouwen" en
„de belijdenis van den Christus ". Tegenwoordig zou
men in dergelijk verband eer nadruk dan klemtoon gebruiken.
Toch is deze verklaring niet afdoende. Want we zeggen iets onbewimpeld, zonder dat het ons hindert dat
wimpel nu niet meer, zoals in de tijd toen het woord
gevormd werd, „sluier" betekent. We kunnen een plan
toejuichen zonder dat iemand ons hoort juichen. Een
schoorsteen schoort niet meer, en wat hangt men aan
een kapstok? (Dit woord ontbreekt helaas in het Nederlands Etymologisch Woordenboek van J. de Vries.)
Men ziet: hoe het neologisme benadrukken aan zijn reputatie van germanisme komt, is niet het enige raadsel;
de opkomst van dit overbodig schijnende woord is er
ook een. In dat opzicht zit het dan toch in één schuitje
met de kennelijk overbodige plompe barbarismen recentelijk en middels.
C. A. Zaalberg
TAALPOLITIEK
In het artikel met dezelfde titel in Onze Taal van mei
1970 pleit Vervoorn terecht voor coördinatie van taalonderzoek en taalbeleid. Men moet nl. dikwijls constateren dat sommigen liever hun eigen weg volgen dan
samenwerken met anderen, en dat betekent niet alleen
geld~ en tijdverspilling, maar ook schade voor het algemeen belang.
Op een ander punt ben ik het echter met hem oneens,
althans met wat ik denk dat hij bedoelt. Hij vraagt zich
af of de verhouding tussen de aktiviteiten met betrek~
king tot het ABN en die op dialektgebied niet zoek is
en vervolgt met de opmerking dat -iet onderzoek van
het levende Nederlands en de taalbeheersing voor meer
mensen van nut zijn dan de registratie van uitstervende
dialekten en ambachtelijke talen. Maar hij blijft bij die
vraag en gaat niet over tot een vergelijking van de
aantallen onderzoekers en onderzoekingen op beide gebieden. Die valt echter nogal mee, want er zijn weinig
dialektonderzoekers in Nederland, maar velen houden
zich bezig met het Nederlands, als we hoogleraren,
lektoren, wetenschappelijke medewerkers en leraren in
het vak Nederlands bij elkaar tellen, waarbij ook nog
wel enkele taalpsychologen en taalsociologen gerekend
zullen moeten worden. Het zwaartepunt valt terecht
op het Nederlands.
Bedoelt Vervoorn dan dat er géén onderzoek naar de
dialekten gedaan moet worden? Dat is een verkeerd
uitgangspunt. De schrijver schijnt te menen dat er aan
de ene kant een levend Nederlands is en aan de andere kant uitstervende dialekten. Voor de schrijftaal
is een dergelijk beeld nog wel bruikbaar, maar niet voor
de gesproken taal. Het levende Nederlands is opge
bouwd uit de dialekten (die ik liever streektalen noem) ,
die nog altijd in meer of mindere mate worden gesproken; tal van verschijnselen eigen aan het Nederlands,
zijn alleen te begrijpen uit deze ontwikkeling, die zich
nog in onze tijd voortzet. Een onderzoek van het levende Nederlands is daarom onmogelijk zonder dat
Y

JULI/AUGUSTUS 1970

van de streektalen, en een taalbeleid dat op dat onderzoek gebaseerd zou zijn, evenmin. Het is misschien wel
mede de schuld van de dialektonderzoekers dat een
dergelijk misverstand kon ontstaan, doordat ze zich te
veel hebben bezig gehouden met historische feiten en
ontwikkelingen, die wel een beter inzicht hebben gegeven in tegenwoordige verschijnselen, maar geen lei
draad voor de toekomst hebben geleverd. Maar het is
niet alleen hun schuld, want vele neerlandici weten
ternauwernood tot hun schade wat het studie~
terrein van de dialektoloog is.
Over de inhoud van taalonderzoek en taalbeleid blijft
Vervoorn vaag. Laat ik proberen iets konkreter te zijn
vanuit mijn standpunt. Een taalbeleid kan zeker zinvol
zijn als het voorschriften geeft voor benamingen van
zakelijke en theoretische begrippen, voor taalzuivering
van ontleningen, maar niet als het strakke voorschriften geeft voor zinsbouw (waar de regionale verschillen klein in aantal zijn) , uitspraak en emotionele uitinr
gen, zonder rekening te houden met het feit dat ieders
taal een persoonlijke realisering is, een produkt van
taalkundige, psychologische en sociale factoren. De lezing van G. A. C. Hubers, gehouden op 10 mei j.l. voor
het Humanistisch Verbond en afgedrukt in het Algemeen Handelsblad van 23 mei, getuigt van meer wer
kelijkheidszin dan het artikel van Vervoorn. Wil deze
de kant op van de logopediste ergens in het oosten van
ons land die tijd en energie van haarzelf en haar leerlingen besteedde aan de uitspraak van klinkers, en b.v.
die van de oo trachtte te korrigeren in de richting van
de Hollandse, licht gedi f tongeerde uitspraak? Of zou
hij voorschriften willen geven voor het al of niet uitspreken van de slot~n en daarmee of de Nederlanders
uit het westen en zuiden of die uit het noordoosten
tegen de haren willen instrijken? Of de uit germanof obie voortgekomen voorschriften voor de volgorde van
werkwoordsvormen, die ten dele in strijd zijn met de
levende taal, algemene geldigheid willen geven?
Het taalonderwijs gaat veelal nog uit van de Hollandse
suprematie. Wie, zoals enkele dialektologen, onderzoek
doet in het hele land kent de funeste frustrerende invloed van het „Hollandse" uitgangspunt. Ik heb de indruk dat Vervoorn in zijn taalbeleid toch wil uitgaan
van de Hollandse suprematie, in strijd met de tegenwoordige ontwikkeling waarin de verschillen in taal
van horizontale en vertikale geledingen van minder belang geacht worden als ze de kommunikatie niet benadelen.
Een taalpolitiek waarbij iedereen belang heeft (punt a.
uit het stuk van Vervoorn) zal vooral normen moeten
geven voor een taalgebruik dat voor zoveel mensen
begrijpelijk is; het begrijpen wordt dikwijls bemoeilijkt
door de terminologie (klakkeloos overnemen van
vreemde woorden, vaktermen niet toelichten, veel voorkomende verschijnselen die waarschijnlijk uit gemakzucht en/of onvermogen voortkomen) en door het gebruik van ingewikkelde en lange zinnen, met vele soorten bijzinnen die in het spraakgebruik zelden of nooit
voorkomen. Maar het geven van normen voor de uitspraak zal tot het allernodigste beperkt moeten worden
om geen energie te verspillen en zo weinig mogelijk rem~
-
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mingen te veroorzaken door betuttelen van kleinigheden.
Wel zal ernaar gestreefd moeten worden de Nederlanders te leren dat een wat afwijkend taalgebruik niet
gek, maar alleen anders is, en dat de spreker ervan
niet achterlijk is. Ik denk hierbij zowel aan de houding
van veel Nederlanders tegenover het Nederlands in
België als dat in delen van Nederland buiten Holland.
Aan de andere kant moet ervoor gezorgd worden dat
zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk Nederlands
leren spreken en schrijven, de kommunikatie in het
Nederlands moet het voornaamste doel zijn van het
onderwijs in die taal. Er moet naar gestreefd worden
dat sociale en regionale vooroordelen hoe langer hoe
minder storend werken in de kommunikatie door de
remmingen die ze bij vele niet-Hollanders en mensen
die slechts basisonderwijs hebben genoten veroorzaken.
De facetten die in de eerste plaats onderzocht moeten
worden zijn:
1. de taalverwerving (uitgaande van het taalgebruik
en niet alleen vanuit een norm) in dienst van de
dagelijkse kommunikatie (vertellen, uitleggen, motiveren, diskussiëren, enz.) ;
2. de verschillen tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik, in samenhang met de verschillen in funktie
(en de resulaten hiervan moeten zo spoedig mogelijk in het onderwijs gebruikt worden) ;
3. het schriftelijk taalgebruik, met name de ambtelijke
taal, en de mogelijke verbeteringen, die noodzakelijk
zijn voor een betere kommunikatie.
Het spellingsbeleid staat grotendeels los hiervan, want
tussen spel~ en taalfouten is vaker geen dan wel verband. Maar eenvoudige spellingregels, vrij van behoudzucht en traditie, dienen zeker het algemeen belang,
want het bewustzijn spelfouten te maken werkt even
frustrerend als te weten dat men in taalgebruik afwijkt
van de „Hollandse" norm.
Jo Daan
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TAALPOLITIEK?
In zijn opstel over „Taalpolitiek" (mei 1970, O.T.)
bleef de heer Vervoorn zo in het vage, dat ik hem niet
heb kunnen volgen waarheen hij wilde. Misschien mag
ik enkele opmerkingen maken naar aanleiding van zijn
uitgangspunten a. en b.
a. Het is een fout inzicht, dat de taal een zaak zou
zijn. Taal is een middel, een manier van verstandhouding die onderhouden wordt door de deelgenoten in
een gemeenschap.
b. Een belang kan niet geleid worden. De „spraakma~
kende gemeente" is de eigenmachtige autoriteit in haar
ontwikkeling van taal. Daar komt geen overheid bij te
pas. Daar moet de overheid af blijven. Neerlandici aan
universiteiten, scholen en dagbladen, en schrijvers, zul~
len de taal zuiveren, en ze helpen scheppen. Ook het
Genootschap „Onze Taal". De hemel beware ons voor
inmenging van „taalpolitici ".
Wat de overheid kan doen is een voorbeeld stellen,
doordat haar ambtenaren kort en bondig, en toch duidelijk begrijpelijk, schrijven.
A. D. Fokker Sr.

ANTIPAGANDA
Onze redacteur zegt dat „De klemtoon" een mysterie
is, dat pas na onze dood ontsluierd zal. worden.
Het zij zo, hoewel niet duidelijk is waarom het nageslacht het dan wèl - zal ontsluieren.
Het is wellicht ook een mysterie waarom klemtonen
die gisteren nog gebruikelijk waren, vandaag als bij toverslag veranderen.
Zou een toenemend gebruik van „deftige" woorden en
een blijvend gebrek ,aan kennis van de vreemde talen
de reden kunnen zijn?
Er gaat een golf van verkeerd gelegde klemtonen en
accenten over ons heen. Meestal maakt men zich on-

Bij BOWL, een provinciale instelling voor dienstverlening bij de samenlevingsopbouw,
wordt aan „onze taal" veel zorg besteed.
Voor een intelligente jonge man of vrouw, met middelbare opleiding,
met taalgevoel en toewijding, hebben wij

een aantrekkelijke werkkring.
De te benoemen correspondent (e) moet niet alleen brieven schrijven, maar ook verslagen of notulen
maken van velerlei besprekingen, die in heel de provincie worden gehouden. Voor een stilist met journalistieke aanleg en een levendige geest een interessante baan.
Voor u ons schrijft, kunt u desgewenst telefonisch inlichtingen vragen bij de
STICHTING BIJZONDER OPBOUWWERK LIMBURG (BOWL),
Looiersgracht 8, Maastricht, telefoon (04400) 1 51 62.'
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gerust over plotselinge verschijnselen in ons taalqebruik. De golven leggen zich weer en het verschijnsel
behoort tot het verleden.
Het is de vraag of dat ditmaal ook het geval zal zijn.
Iedereen gebruikt in toenemende mate vreemde woor...
den, vooral radio /tefevisiesprekers en politieke heren.
En het verschijnsel is dat met grote voorliefde en hard...
nekkigheid de klemtoon op de eerste lettergreep wordt
gelegd.
Voorbeelden te over:
propaqanda. incidenteel, docenten, individueel, Breda...
bier (maar dan ineens Leeuwarden en luitenant), poli...
tiek.
Het is weI Unikaas maar niet uniform, het Haagse
Voorhout werd in de "Kleine Zielen" steeds verward
met het dorp V oorhout.
Tenslotte nog enkele ingeroeste accenten: het is desgewenst, maar niet desinteqratie en desillusie. Het is
telkens weer een desillusie dit alles aan te horen.
Het leven hangt van kleinigheden en onweegbare za...
ken aan elkaar. Dat blijkt dikwijls bij sollicitatie en
promotie.
Vele mensen falen omdat zij de "ABN...drempel" niet
overschrijden. En niet omdat zij geen grote rekening
hebben bij een bekende bankinstelling, maaromdat zij
naast vele voortreffelijke eiqenschappenvtoch tobben
met het Algemeen Beschaafd N ederlands. Het beklim...
men van de promotie...pyramide blijft altljd een moeili]ke onderneming. Op de top zit de directie, op de twee...
de ommegang de staf, allen met een mooi uitzicht op
het land van belofte. Daaronder komt een drempel
waar men overheen moet komen, de befaamde ABN...
drempel. Ais men niet een overvloed aan andere kwa...
liteiten heeft, dan is een Ialen het gevolg.
Redelijk, rechtvaardig?
Zeker niet, maar in de praktijk van het leven stoppen
wij heel snel iemand in een hokje. Als hij niet weet dat
Meneer Loudon, Laudon heet en niet Loedon, als hij
moraal en moreel door elkaar haspelt dan is hi], heel
onredelijk, al geklassificeerd.
B.

MINDER WELGESTELD
De stellingen bij een proefschrift worden eerder gelezen dan het boek zelf, en velen zullen na die lektuur
zelfs niet aan het boek beginnen, of er aIleen maar in
bladeren. De stellingen nemen in het akademische leven nog altijd een grote plaats in. Voor een ervaren
en geestelijk rijp iemand zijn ze een goede Manier om
nuttige denkbeeiden onder de aandacht te brengen; het
komt immers zelfs voor dat de pers er enige ruimte
aan besteedt.
Een stelling dient zorgvuldig geformuleerd te zijn. Vol...
doet hij niet aan die eis, dan verdient de promovendus
afgestraft te worden ook al zou de bestrijdende hoog ...
leraar, - hiermee wordt niet bedoeld de hoogleraar die
het beste kan rijden, maar degeen die bij de promotie
ais "opponens" aan het woord is, - het met de onqeIukkig uitgedrukte gedachte zakelijk weI eens zijn.
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Een mooi voorbeeld van ondoordachte formulering
geeft een van de tien stellinqen, in "Het Vaderland"
van 7 juli afgedrukt bij de bespreking van het bijbeho...
rende proefschrift. "Het beoefenen van tuchtrechtspraak door artsen is vergelijkbaar met het uitoefenen
van de geneeskunst door juristen, wat bij de wet verboden is."
De fout is niet dat er "met" staat inplaats van "bij",
of .wat" inplaats van "dat". In beide gevallen is het
een en het ander te verdedigen. Niet te handhaven
daartegen is de bewering, als zou der [ja, dit is een
beter schrijfwijze dan "er") een (Nederlandse) wet
bestaan die aan juristen het uitoefenen van de genees ...
kunst verbiedt. Geen wet verbiedt aan juristen, het
artsexamen af te leggen.
C.A.Z.

DIAKONAAT, DIAKONffi
Onder diakonie verstaan we het kerkelijk lichaam dat
rechtspersoonlijkheid bezit en ais zodanig in het rechts...
verkeer kan optreden.
R. K. Kuipers, Geill. Wdb. der Ned. taal, enz. (1901)
verklaart diaconie als kerkelljkearmverzorqinq. Diako...
naat kent het alleen als:~wijding, ~aardigheid van een
diaken.
WNT III (1916), 2468 omschrijft diaconie als arm...
bestuur van een hervormde gemeente. Diaconaat en
diakonaat ontbreken (nog).
KEN 25 (1960), 222 kent zowel diaconie als diakonie
en interpreteert: armbestuur van een hervormde of an...
der protestantse gemeente. Van diaconaat zegt het: 1)
diaconie als instelling; 2) het werk der diaconie en 3)
R.K. wijding tot diaken. Ook spelt het diakonaat.
VAN DALE-8 (1961), 426 zegt van diaconie (diako...
nie: (prot.) rechtspersoonlijkheid bezittende instelling
tot uitoefening van het diaconaat. Het Iaatste komt er
niet als afzonderlijk lemma voor.
WEIJNEN, prismawdb. Nederlands 14, 64 verwijst
onder diakonaat naar diaconaat, a.w. de omschrijving
luidt: (R.-K.) wijding van diaken: (Prot.) diaconie.
Mijn konklusie luidt dat het huidige gebruik van de
beide hierboven afgedrukte woorden door Koenen-Endepols-Naardinq 't bevredigendst wordt weergegeven
en Van Dale de termen dooreenhaait. In het begin van
de 20ste eeuw was de term diakonaat blijkbaar uitsIui...
tend bekend als de R.-K. wijding tot diaken, waardiqheid van diaken. Zodat Kuipers en WNT geen verwijt
kan treffen. VAN DALE had evenwel duidelijker die...
nen uit te leggen wat onder het diakonaat wordt ver...
staan tegenwoordig. Zijn omschrijving is niet geheel
juist, onduidelijk, althans onvolledig en onbevredigend.
Bij Koenen ontbreekt, zij het dat het beide termen van
elkaar onderscheidt, toch de scherpe toespitsing van
het verschillende gebruik. Men leze de eerste zin van
dit artikel en vervolgens wat Koenen sub 1) verklaart.
Weijnen is in zijn summiere verklaring het minst ver...
antwoord.
Merkwaardig dat een tweetal eneyklopedieen beter op
de hoogte blijken van wat door beide woorden wordt
aangeduid en bedoeld. Ik laat hun uitlegging volgen en
heb daar niets aan toe te voegen.
4
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De grote WINKLER PRINS 6 (1968) , 340: in de
protestantse wereld is het diakonaat de aanduiding vande opdracht van de gehele gemeente tot de dienst der
barmhartigheidsverlening aan de naaste. Dat er verder
staat, dat dit op den duur het karakter kan gaan aannemen van maatschappelijk (opbouw) werk zal door
deskundigen in de diakonale wereld stellig niet algemeen aanvaard worden en bestreden als een ongewenste en niet juiste ontwikkeling.
En de CHRISTELIJKE ENCYKLOPEDIE II (1957),
340 en 398 vlgg. tenslotte: definieert diakonaat als „een
der functies van de kerk als instituut, die hulp in nood
biedt aan alle béhoèftigen:".
Het wil mij dus voorkomen, dat de term diakonie in . de
loop van onze eeuw in betekenis is toegespitst, is verengd en dat wat in het begin onder diakonie werd verstaan, nu wordt aangeduid door de term diakonaat,
waartoe vanzelfsprekend de vrij onstuimige ontwikker
ling van de armenzorg in de 20ste eeuw heeft geleid.
Onze woordenboeken doen daar niet voldoende recht
aan.
G. J. Uitman, Zeist.
HAPLOLOGIE
De taalkundigen zijn vertrouwd met het verschijnsel,
dat men van twee gelijke lettergrepen die op mekaar
zouden volgen, de ene weglaat welke, is niet bekend! (Men zou dus konsekwent zijn als men „haplo-gie" zei, maar dat doet men niet.)
Voorbeeld? Brengt u eens in de vragende vorm over:
„Er zijn er nog vier." Resultaat: „Zijn er nog vier?"
Niet: „Zijn er er" enz. Het kan u blijkbaar niets schelen dat de twee er's (lees: „durs") een heel verschillende oorsprong hebben: het tweede betekent „ervan ",
het eerste is een verzwakking van daar. Niet omge
keerd, geloof ik.
Heel gewoon is de haplologische weglating van het
lidwoord een (lees zo ongeveer: „un") . „Hij is verloofd met een beetje verlegen meisje." Het lidwoord
van beetje en dat van meisje zijn samengevallen.
Gedrukt voorbeeld, uit Vrije Geluiden van 11~18 juli
1970, dat weer Het Vaderland citeert: „De heer Zappa
(......) gaf een uur .durend concert". De grammaticus
tekent hier iets bij aan. Als „een uur" niet het lidwoord, maar het telwoord bevat had, dus niet 'n, maar
één, zou de haplologie niet mogelijk zijn geweest.
Na-, of liever kultuurlijk, herinnert ieder zich dat in
Vondels Joseph in Dothan de kleine Benjamin „een
jaerigh kint'' wordt genoemd, en dat dat „een kind van
een jaar" wil zeggen. Daar hebben we geen haplologie
van een en de eerste lettergreep van eenjarig! Waren
het lidwoord en het (als deel van een woord gebezigde ) telwoord toen ook al ongelijkluidend? Dat is niet
bekend. Kon er geen haplologie optreden in het geval
van een afzonderlijk woord en een deel van een samenstelling? Het doet er allemaal niet toe. „jarig" was een
heel gewoon woord, in de betekenis van ,,eenjarig".
Niet alleen in de 17de eeuw kwam het voor: het WNT
geeft zelfs uit 1886 nog een aanhaling over de toenmalige „prijzen van goede jarige kalveren ".
C.A.Z.
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HET NIETMASJIENTJE
U weet natuurlijk allemaal wat dit is, dit is een nietmasjien, niet misschien?
En nu niet ik, nee ik niet, nu niet dit nietmasjien, nee
dit nietmasjien ook niet, om kort te zijn: ik werk bij
de belastingen en daar niet ik, ja ik natuurlijk wel,
maar, ik niet begrijpt u, nieten, dat is mijn werk. Ik
niet nooit niet. Ik niet niet niet, nee dat doe ik niet,
want ik zeg maar zo, je niet of je niet niet, niet?
Ik heb ook een kompagnon, die niet alles wat ik niet
niet, niet? Wij nieten door dik en dun; wij nieten boeken, schriften, folders en wij zorgen ook voor de nier
ten in de staatsloterij.
Mijn vorige nietmasjien was stuk zeg, niette niet, niet?
En ik ga natuurlijk naar de winkel en zeg tegen de
verkoper: „Dit nietmasjien niet wel niet, niet ?" De man
bekijkt het eens en zegt: „Och meneer, niet niet, meer
niet, niet ?" Dan neem ik een ander nietmasjien van de
toonbank en zeg: „Dit nietmasjien niet misschien, niet
misschien ?" En het nietmasjientje niette. Ik niet er nog
steeds mee, niet?
Bij ons op kantoor wisselen we ook wel eens, we ruilen wel eens van plaats, niet? En ik doe dat altijd met
mijn vriend. Dan zit ik achter het loket en hij niet,
niet? Op een dag komt er een man aan het loket en
vraagt: „Waarom werkt u eigenlijk op de belastingen,
wat is daar zo biezonder aan; wat is nu het verschil
tussen u en mij ?" Ik zeg: „Och heel eenvoudig, u betaalt en ik niet..."
J. Graus, Roermond.
PERSOONLIJK

Hoe zou het toch komen dat wij Nederlanders zo ver
zijn op het woord ,,persoonlijk "?.
-zot
Als iemand op straat door een T.V. ploeg naar zijn
mening fiord gevraagd, zal hij niet nalaten te vermelr
den dat hij „persoonlijk" van mening is dat...
Deze toegeving is m.i. alleen te pas als de spreker uit
hoofde van zijn functie er een persoonlijke mening op
na kan houden die afwijkt van het standpunt van het
lichaam dat hij vertegenwoordigt. Dit nu zal slechts
voor enkele procenten van onze bevolking het geval
zijn.
Enige maanden geleden gaf de T.V. een vraaggesprek
weer met een dominee uit Noord - Ierland, uiteraard in
het Engels. Terwijl de dominee zei: „I think that... "
werd dit vertaald met: „Persoonlijk denk ik dat...".
Een ander voorbeeld: In de N.R.C. van 29 mei j.l. las
ik: „Een door Louis Lumière persoonlijk gesigneerd
portret dat...".
Is het denkbaar dat men iets niet persoonlijk of onpersoonlijk signeert? Nu weet ik wel dat het schrijven in
de kranten haastig en dus niet zeer verzorgd gebeurt,
maar het insluipen van het overbodige „persoonlijk"
acht ik symptomatisch.
Is een der oorzaken wellicht dat wij schromen om een
zin met ik te beginnen en dus liever „persoonlijk" als
beginwoord kiezen? Ik heb wel eens gehoord dat vroeger op school geleerd werd dat het onwelvoeglijk was
om een brief met „ik" te beginnen.
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„Persoonlijk" ben ik van mening dat „persoonlijk" een
van de meestal overbodige stopwoorden is die men van
elkaar overneemt en die de stijl zo onpersoonlijk en
vervelend maken.
Ir. J. de Bruijn, Hengelo.

Het achtste grote

Taalcongres

U EN UW
1. De bewering onder „3" op pagina 25 Onze Taal
juni 1970 over de fonetische waarde van de w in uw:
„hij staat er echt voor niets ", lijkt mij volstrekt ongegrond. Het is inderdaad mogelijk de w niet uit te spreken en toch correct Nederlands te gebruiken, maar de
uitspraak van een w is heel normaal en naar mijn persoonlijke smaak beter. Het weglaten van de w in uw
doet mij denken aan de pseudo-correcte uitspraak van
het Nederlands die telefonistes en winkeljuffrouwen
wel plegen te cultiveren: vanwege de lippestift of de
beroepsglimlach laten ze ook in het woord mevrouw de
w weg.
2. Het stukje over „u aller medewerking" is niet volledig en daardoor een beetje misleidend. De status van
u als persoonlijk . voornaamwoord is meer interpretatie
dan onbetwijfelbaar feit. In de grammatica van het
Middelnederlands vormt de oorsprong van de gewraakte formule reeds een duistere plek. Reeds in het vroege
Middelnederlands is er iets mis gegaan en zijn twee
soorten grammaticaregels op hetzelfde woordvormpje
toegepast; reeds toen werden bezitsgenitief en de status
van bezittelijk voornaamwoord verward. De gedecideerde uitspraak over hoe het eigenlijk zit, getuigt dus
juist van gebrek aan inzicht in de ware toestand: vanouds verwarring.
3. ad 12: De politicus die dd. 21 mei 1970 het woord
u „het meest autoritaire woord" noemt is gewoon gek.
De man had met even veel kans op gelijk kunnen beweren dat u groen was of vloeibaar.
drs. J. J. M. Bakker.

HEBBEN EN ZIJN
Overgankelijke werkwoorden worden met hebben vervoegd in de bedrijvende vorm: ik heb mijn werk gemaakt.
Onovergankelijke werkwoorden worden in de bedrijvende vorm met hebben, soms met zin vervoegd:
ik heb gewerkt, ik ben gekomen.
Men kan inderdaad zeggen: wij hebben gewandeld en
wij zijn gewandeld. Wat is hier het verschil? ,
a. Werkwoorden die een toestand of handeling uit
hebben; hij heeft geslapen, hij heeft ge--druken:
handeld
b. Werkwoorden die een verandering van de ene in
de andere toestand uitdrukken: zijn;
hij is gestorven (van levende tot dode toestand) ,
hij is gegroeid (van klein groter geworden) ;
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van het Genootschap Onze Taal

wordt gehouden in

Scheveningen
KURHAUS

Zaterdag 17 oktober 1970
Houdt u alvast die datum vrij?

c. Werkwoorden die een beweging, een verandering
van plaats, uitdrukken: hebben - of zijn. Hebben
wanneer meer de beweging zelf is bedoeld, zijn
wanneer meer aan het gevolg van de beweging
wordt gedacht:
hij heeft de hele ochtend gefietst (hij heeft urenlang een trapbeweging gemaakt) ; hij is naar Brabant gefietst (hij is per fiets daar aangekomen) .
Uit het gebruik wordt de regel gedestilleerd. Probeert
men de regel toe te passen, vooral in ogenblikken van
onzekerheid, dan voelt men pas hoe fijn geschakeerd
dit hulpmiddel van de voltooide tijd is; soms zelfs zo
fijn dat we nauwelijks een verschil merken. Dan zijn
er in een taal altijd wel bijzondere gevallen te vinden
waar de kant-en-klare regel niet zo precies op past of
waarbij een nadere uitleg vereist is. Hier volgen een
paar werkwoorden:

beginnen

als onovergankelijk werkwoord steeds zijn:
hij is begonnen als timmerman; wij zijn aan onze thema begonnen; zij zijn begonnen met staken, als
overgankelijk werkwoord zijn zowel als hebben: ik
ben dat werk met tegenzin begonnen; wat zijn we
begonnen!

Volgen, navolgen
in letterlijke betekenis (achternalopen ) zowel zijn als hebben: we hebben de ontsnap~
te lang gevolgd; de politie is hem precies gevolgd,
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in figuurlijke betekenis (luisteren naar, nadoen)
steeds hebben: ik heb de spreker met grote aandacht
gevolgd, ze hebben het verkeerde voorbeeld gevolgd.

opvolgen in de betekenis „komen na iemand" zowel
zijn als hebben: Willem III heeft Willem II opgevolgd, wie is deze burgemeester opgevolgd?
in de betekenis „gehoorzamen" steeds hebben: jij
hebt mijn bevel niet opgevolgd, ik heb zijn raad
nauwkeurig opgevolgd..

vergeten in de betekenis „iets verzuimen, verwaar
lozen te doen" steeds hebben: ik heb vergeten de
-

brief te posten, had jij vergeten mij op te bellen?
in de betekenis „iets niet meer weten" steeds zijn:
hij was dat adres vergeten, ik ben die naam totaal
vergeten.

gaan, komen steeds zijn: hij is gekomen, wij zijn gegaan. Men denkt bij deze werkwoorden nooit zozeer
aan de beweging (die is trouwens niet nauwkeurig
uitgedrukt!) maar aan de bereikte toestand. Men kan
echter na een slingerbeweging waargenomen te hebben, gerust zeggen: dat ding heeft een kwartier open -neergegaan. Zeker hoort men als vervoeging van
„schoolgaan '': we hebben samen schoolgegaan.

ontmoeten bijna altijd hebben: we hebben hem ontmoet; nog maar weinig hoort men zijn: hij is zijn

zijn werk „De met het Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in het Nederlands" (1912) op
dit onderwerp in. Het blijkt dat de verbinding met zijn
het oudst is. Die met hebben had een tegenwoordiger
tijdsbetekenis. In het Middeleeuws is ik heb jou bemind
niet een droevige constatering van een mislukte liefde
maar een echte liefdesverklaring: ik bemin je! We zien
deze oude betekenis nog doorschemeren in het hedendaagse ik heb het op hem gemunt, want hij heeft het
op mij begrepen zoals ik het op hem voorzien heb! En
dit is geen gisteren maar nu.

Men noemt de aparte taaluitdrukking in het werkwoord
voor de beschouwing van de handeling is de hander
ling afgelopen, nog bezig, aan het begin? gebeurt zij
meermalen of maar eens, heeft zij resultaat? wel eens
het aspect. Zo heeft ontbranden tegenover branden
een aspect dat het begin uitdrukt. Het voortdurend
doen (zij heeft de hele ochtend gefietst) is een duratief
aspect. Wordt de overgang van de ene toestand in de
andere toestand uitgedrukt, dan spreekt men over een
mutatief aspect: hij is gestorven. Met perfectief aspect
bedoelt men de weergave van de bereikte toestand: hij
is naar huis gefietst. Met deze oppervlakkige kennis
van de aspecten uitgerust, kan men de regel als volgt
formuleren: bij onovergankelijke werkwoorden gebruikt
men zijn, behalve bij het duratief aspect.

vrouw voor 't eerst bij haar thuis ontmoet.

naderen andersom als bij ontmoeten. Meestal: hij is
de oplossing genaderd, en veel minder: de troep had
de stad reeds genaderd.

verblijven algemeen met hebben: we hebben maar
kort daar verbleven; blijven kent alleen maar zijn:
we zijn maar kort daar gebleven.
Sommige lezers zullen het met de regel wel eens maar
met de toepassing in de bovenstaande lijst niet eens
zijn. Strikte scheidingslijnen zijn in deze grensgevallen
ook niet te geven. Hoe meer men bij zichzelf probeert,
des te onzekerder wordt- men in zijn oordeel. Toch
komt men er, dunkt ons, wel uit als men voor ogen
houdt dat hebben meer doet denken aan de verrichte
handeling, in de ruimste zin van het woord, en zijn
meer aan de toestand die door de verrichte handeling
is ,bereikt. Neem eens het werkwoord „verliezen ". Men
hoort: ik heb mijn horloge in het zwembad verloren,
maar ook: „ik weet niet hoe laat het is want ik ben
mijn horloge verloren. Het eerste is de „handeling":
door een verzuim, een onoplettendheid, zorgeloosheid
hebben wij het, zij het tegen onze wil, laten verdwijnen.
Het tweede is de „toestand ", door die onoplettendheid
bezitten wij het niet meer, is het weg.

De grenzen van handeling en toestand zijn niet altijd
even scherp: het verschil tussen „vergeten hebben" en
„vergeten zijn" is voor velen een aardig weetje en niet
een bestaande mogelijkheid voor een bewuste keuze.

Er heerst soms onvastheid in het gebruik van hebben
en zijn. Die onvastheid is niet een teken van taalver~
vlakking, taalslordigheid of iets dergelijks maar is een
gevolg van de taalhistorie. In het oudste Nederlands
waren de verschillen al niet scherp. Prof. Kern gaat in
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BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN

Achtste congres 'Onze Taal' Kurhaus Scheveningen, 17 oktober 1970

WAT NOG NIET IN VAN DALE STAAT
10.15 Opening door de voorzitter, de heer

J. M.

12.30 Ko££iemaaltijd

Rede1e
10.30 dr,

J. Veering,

redacteur Onze Taal:

Wat nog Diet in Van Dale staat
hoe en waarom nieuwe woorden gemaakt wor ...
den, verrijking of verarming van de taal.

11.10 prof. dr, A. Reichling, hoogleraar Llniversiteit van Amsterdam:

Wat wel in Van Dale staat
wat een woord eigenlijk is, wat we ermee doen
, en ervan kunnen verwachten.

11.45 Kees Fens, liter air criticus:

14.00 prof. dr, E. Zahn, hoogleraar Universiteit
van Amsterdam:

Veranderende tijden ", veranderende talen
een cultuursociologische beschouwing over
zegswijzen en leefwijzen, woorden en waarden,
zinnen en zeden.

14.45 prof. dr, K. Heeroma, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen:

Taal van aile tijden
culturele aspecten van vernieuwingen in de
woordenschat, waarde van traditie en conti . .
nuiteit.

Waarom ik geen Van Dale heb
de geschiedenis van een tekort.

15.30 Sluiting door de voorzitter
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tijd der Batavieren, zou het waarschijnlijk nog spreken
als deze volksstam.
Zijn de "stroomversnellingen" in onze taal sneller en

HET ACHTSTE CONGRES

belangrijker dan vroeger? Zijn de laatste twintig jaar
uitzonderlijk wat de taalontwikkeling betreft? Het is
niet z6 gemakkelijk een bewijs te leveren als men deze

Het Genootschap Onze Taal zal zaterdag 17 oktober

vragen bevestigend wil beantwoorden. We kunnen nu

1970 in het Kurhaus Scheveningen zijn achtste congres

eenmaal te weinig afstand nemen van de tijd waarin

houden.

we zelf leven, we zien de betrekkelijkheid van eigen

In de vorige congressen zijn het nut, de schoonheid en

doen en laten niet. Desondanks kan men vaststellen

speelsheid van goed taalgebruik aan de orde geweest;

dat er in het maatschappelijke leven veel veranderd is

tevens is daarbij besproken het vraagstuk van de nor-

in korte tijd. En het taalgebruik weerspiegelt de maat-

men betreffende goed N ederlands.

schappij. Materiele, culturele, geestelijke veranderingen

Nu willen wij de aandacht richten op de vernieuwing

leiden tot vernieuwingen in de woordenschat. De taal-

in de Nederlandse woordenschat sinds een twintigtal

gebruiker moet de mogelijkheden die in de taal zelf

jaren.

aanwezig zijn, kunnen uitbuiten, maar wat mag wel,

Ieder uwer kan zonder moeite in zijn dagelijkse lectuur

wat mag niet? Wat zijn de normen, waar zijn de

woorden aanstrepen die een tien, twintig jaar geleden

grenzen?

ongewoon waren en soms zelfs onbegrijpelijk geweest

Het is een onderwerp met allerlei onvermoede kanten,

zouden zijn.

allerlei gevaren van onenigheid, maar tegelijk een on-

Heeietenden, overkomen, smettlep. combi, heppeninq,

derwerp dat als bijna geen ander actueel is. Moeilijk

hiqh, hoorzittinq, leesen, spijtoptent, buldetbeen, thuis-

zal het zijn, eigentijds taalgebruik nuchter en zakelijk

loze, squeie, de affluent societq, de permissive socieiij,

te beschouwen, taal en cultuur, vorm en inhoud ge~

qtoepsex, afgang# menipuletie, omtutnen, ludiek, dem-

scheiden te houden; het is trouwens niet eens altijd

sieper, meenlender, euchetistieuietinq, qeremd, meeden-

wenselijk en noodzakelijk dat te doen. "Koele objecti-

kertje, zoethouurettie, telexen, peniekooetbel, boetiek,

viteit,' -

het einde, hevo, pestotes, de mist in qeen, hoeft niei,

66) -

elietneiie], remedial teacher, short stay home,
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gewe~

zei Van Haeringen in zijn Neerlandica (bIz.

"is althans tegenover de moedertaal evenmin

mogelijk als ten aanzien van vaderland, familie, ja de

tensbeztoeerde . . .

eigen persoonlijkheid."

Goed N ederlands of slecht N ederlands of in het geheel

Congressen van Onze Taal zijn geen bijeenkomsten

geen Nederlands? Verrijking of verarming van onze

van vakspecialisten; ze brengen mensen bijeen die be-

taal?

lang stelling hebben in taal en taalgebruik. Wij weten

W oorden komen en gaan: het is nooit anders in de

dat u tot dezen behoort en dat het onderwerp van ons

taalgeschiedenis geweest. De woorden rondom en van

congres 1970 u zal boeien. Daarom nodigen wij u

de trekschuit, de postkoets, de gasverlichting, de stoom-

hierbij uit; wij hopen van harte u in het Kutheus Sche-

locomotief zijn gekomen en gegaan of zijn nog bezig

veninqen te kunnen beqtoeten.

te verdwijnen. Van Dale eerste druk is van 1864, de

Het congres is vrij toegankelijk. In de pauze wordt aan

jongste van 1961. Wie verder wil graven, zoeke in

de deelnemers gelegenheid geboden om (in het Kur-

zeventiende-eeuwse boeken, in middeleeuwse geschrif~

haus) de koffiemaaltijd te gebruiken; de prijs van deze

ten: woorden zijn gebleven, woorden zijn in onbruik

maaltijd is

geraakt. Nieuwe dingen eisten nieuwe woorden of oude

gelegenheid gebruik willen maken, van te voten het

woorden met nieuwe inhoud. Onze taal, onze bescha-

bedrag over te maken op de girorekening van de pen-

ving heeft duurzame invloeden ondergaan van die van

ningmeester Onze Taal, 181661, te Leiden. Wij zullen

andere landen. Ais Nederland nog zou leven als in de

hun dan een bewijs van betaling sturen.

f

7,50. Wij verzoeken degenen die van deze
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GERECHTSAUDITEUR?
Mr J. C. van Sandick schrijft, naar aanleiding van het
voorstel om de trap „gerechtsauditeur" in de ,,raio~
opleiding" in te voeren, o.a. het volgende in het Ned.
Juristenblad 20 juni 1970:
En waarom het hall~Franse woord gerechtsauditeur?
Waarom dan niet het woord rechter toehoorder, hulp rechter of toegevoegd rechter (wel te onderscheiden
van een „bijzittend" rechter boven de sterkte, speciaal
bij meerdaagse strafzittingen) . Wij kennen wel van
oudsher een auditeur-.militair, maar die hoort niet alleen
toe. Is het nu nog de tijd om zulke on~Nederlandse
termen in te voeren? Gelukkig is in de loop der jaren
in de rechtspraak veel abacadabra en juridisch jargon
verdwenen en vervangen door goed~Nederlandse ter~
men (Hugo de Groot deed dat al 350 jaar geleden in
zijn Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheit,
men vergelijke ook het ontwerp van 1820) . Men kan
echter nog steeds lering trekken uit de voortreffelijke
boekjes van de Nederlandsche Juristenvereniging van
1916 (uitgave Belinf ante) , deel I verslag van de comr
missie, deel II woordenlijst. Nog steeds leest men bijv.
in vonnissen over „litigieuze" dit en dat, over „inse~
reren'', „in confesso", „justificatoire" bescheiden; straf~
zaken worden „ad informandum'' overgelegd. En dan
het „seponeren" en „sepot", dat gewone mensen niet
begrijpen (het is niet eens Frans) , advocaten ,,persiste -ren" (ad persistit!) alsof er geen werkwoord „handhaven" of „volharden" bestond. Het Departement roept
„permanent" gegadigden op die een opleidingsfunctie
bij de rechterlijke macht „ambiëren".

ISMEN: TER VERMIJDING VAN
MISVERSTAND
Het is in onze taalpolitieke diskussies noodzakelijk, de
termen die we hanteren goed uit mekaar te houden.
Anders verspillen we tijd, inspanning en kolommen,
en wordt bovendien, aangezien woorden als „germa.
nisme" emotioneel geladen zijn, de prettige sfeer bedreigd.
Een punt van belang is het onderscheid tussen barbarismen (germa~, anglic-, gallicr, hebra.. en latinismen)
en woorden uit een vreemde taal.
De barbarismen zijn opgebouwd uit Nederlandse
woordvormen; om er drie te noemen die ik tijdens de
oorlog leerde kennen (hoewel ik niet in de anatomie
studeerde) : keel ko p ( Kehlkopf = strottenhoofd) ,
borstkorf (Brustkorb = borstkas) en wervelzuil
(Wirbelsäule = ruggegraat) . Jonger voorbeelden: frisdranken (Frischgetranke = limonades) , smokkel
(Schmuggel = smokkelen, smokkelarij) . Op dit laatste
voorbeeld is „opgebouwd uit" niet van toepassing, het
is één Nederlandse woordvorm. Barbarismen kunnen
ook uit enige woorden bestaan: niks om over na huis
te schrijven (nothing to write home about = niets bijzonders, niet de moeite) , de achterkant van zin tong
(the back of his tongue = zijn eigenlijke gedachten, zijn
verzwegen bedoeling) . Sommige zijn gelijkluidend met
Nederlandse woorden: meerdere (mehrere = verscheir
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den, meer dan een) , billijk (billig = goedkoop) , alibi
(Fr. id. = voorwendsel, uitvlucht) , pathetisch (pathe~
tic = aandoenlijk) .
Men beseft de belachelijkheid van barbarismen het
best door het procédé om te keren en Duitse neerlan~
dismen te bedenken als „ich bin beneut'' of „bleichbar",
Engelse als „that lets me cold" of „to bespeak places",
Franse als „j'ai battu une figure" of „un visage comme
un ver d' oreille" .
Voor de woorden uit een vreemde taal heeft men de
moeite van het vertalen der bestanddelen niet genomen:
uberhaupt, infinitief zijn vreemde woorden met een
vernederlandste uitspraak (soms spellinguitspraak ) ,
net zo goed als jam en jus, of hockey en tennis, of andante en pianissimo, of bruto en giro, milieu en diner,
abortus en rheuma. Sommige zijn als zodanig onherkenr
baar, b.v. het Duitse zich, dat nog steeds niet is doorgedrongen tot de zgn. volkstaal (die beschikt over hem
en zijn eigen); het is mogelijk dat spotten (= lokalir
zeren) en dopen (= iets ingeven ter bereiking van een
beter sportprestatie) tot deze kategorie zullen gaan
behoren, maar wie daartoe wil bijdragen moge beden~
ken dat het vermeerderen van het aantal gelijkluidende
woorden een zonde tegen de taal en haar gebruikers
is!
De vernederlandsing van de vorm kan dus de uitspraak
betreffen, maar heel gewoon is ook de inpassing in het
zgn. morfologische systeem van onze taal: dopen en
spotten hebben Nederlandse uitgangen en kunnen voltooide deelwoorden krijgen net als racen en het aan
het Frans ontleende dansen, zoals bij cape en cake
verkleinwoorden bestaan. (De spellingmoeilijkheden
hierbij zijn een sterk argument om ook de schrijfwijze
maar gauw, of liever eindelijk, te vernederlandsen.)
Als infinitief en datief en passief niet uit het Frans
maar uit het Latijn komen, hebben we ook daar voorbeelden van inpassing in een Nederlands (uit het Frans
afkomstig) systeem van uitgangen. Hierbij komt iets
geks aan het licht. Als een Vlaming die geen taalger
leerde is, plastic uitspreekt als plastiek, zal dat wel
klakkeloze overneming van een Frans woord zijn. Zegt
een taalbewuste Nederlander hetzelfde, dan past hij
het Engelse woord, dat zijn meeste landgenoten domweg als plestik uitspreken, opzettelijk aan bij sinds lang
gebruikelijke woorden als elastiek. (Mastiek kan hier
wel hebben mee gedaan, maar als voorbeeld voor zgn.
analogieformaties is één woord, mits in geregeld gebruik, voldoende.) (Nu hier toch iets tussen haakjes
staat: kunststof is een germanisme voor plastic, kunst~
hars een loffelijk purisme. Dit laatste is geen pleonasme! Men vergelijke het knarsende hefschroefvliegtuig
met de geoliede wentelwiek.)
Een tweede bron van misverstand is, dat de benaming
„barbarisme" in veler ogen synoniem is met „onger
wenst vreemd element". Die velen gaan namelijk te ver.
Evenals de vreemde woorden tram en tank in de Nederlandse taal zijn opgenomen (daarom liever: trem en
tenk), is dat met de germanismen aantal en loopgraaf,
het gallicisme houden van en het anglicisme opblazen
het geval. Doemen er nieuwe barbarismen op, zoals
middels, overtrokken en recentelijk, dan dient men zich,
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vooral als ze overbodig zijn zoals dit edele drietal,
daartegen te verzetten, doodgewoon uit zelfrespekt.
om eens
Maar het kan altijd zijn, dat ze eenmaal,
ingebureen ingeburgerd germanisme te gebruiken,
gerd raken. Of, in zuiver Nederlands, burgerrecht ver-

krijgen.
Nog een woord ter vermijding van een ander misverstand. Ten onrechte wordt een barbarisme wel eens
omschreven als een woord dat gevormd is in strijd met
de regels van onze woordvorming. Ademnood is qua
samenstelling even goed mogelijk als woningnood, tijdnood en ademgebrek. Maar naast benauwdheid is het
overbodig, en dus een verwerpelijk germanisme. Smokr
kel kan even taalwettig afgeleid worden van smokke-len, als koop en bouw van kopen en bouwen. (Con~
stantijn Huygens kreëerde zelf zulke zelfstandige
naamwoorden: bezin, verleid.) Maar we hebben nu
eenmaal smokkelar j, en wie wegens diamantsmokkel
schrijft inplaats van wegens het smokkelen van diamanen, bezigt een overbodig en dus verwerpelijk germar
nisme.

C. A. Zaalberg
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AANSTALT E (N )
Gelezen dat iemand aanstalte maakte. Is dat niet op
zijn minst een drukfout? Neen, het is een goede, maar
wel wat buitenissige vorm: het enkelvoud. We zijn
gewend het woord alleen in het meervoud te gebruir
ken: aanstalten. Het is eigenlijk een vreemde geschier
denis met dit woord dat geen overeenkomst in de
betekenis met „aanstellen" heeft. Het is uit het Duits
overgenomen. De -e van het enkelvoud is waarschijnlijk te danken aan de overeenkomst met „gestalte, ge
(Duits Gestalt, Gehalt) . Het feit dat wij het-halte"
meestal in het meervoud gebruiken ,,toebereidselen" trouwens ook zal die re nog een steuntje gegeven hebben. Er is volgens W.N.T. wel een verschil
met „toebereidselen''. „Aanstalten" gaan meer aan de
handeling vooraf en duren korter dan ,, toebereidser
len". De voorbereiding noemt men „aanstalten" als een
ander kan zien dat er iets gaat gebeuren, „toebereid~
selen" kunnen geheim zijn. Het grote woordenboek
noemt het woord „onberispelijk" en vindt dat het „als
eene aanwinst te beschouwen is."

HET LANGSTE WOORD
Het kortste Nederlandse woord is u, aldus Onze Taal.
Maar
het was te verwachten dat de vraag gesteld
zou worden wat is het langste woord?
Daar is geen afdoend antwoord op te geven. Het gaat
natuurlijk om een „bestaand" woord en niet om verzinsels als de befaamde hottentotten enz. Meer dan
tien, elf twaalf lettergrepen zal zeldzaam zijn. Een bestaand woord is bijvoorbeeld a f valwaterzuiveringsinr
stallaaie, een goed, duidelijk, in vakkringen bekend
woord; het heeft elf lettergrepen, eenendertig letters.

Wie nu achter dit woord zoiets zet als rpri *sverlagings-
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voorwaarden, verzint een woord. Evenmin mogen meer
doen scheikundige termen als aminomethylpyrimidinylr
hydroxyethylmethythiazolium.
Neem Van Dale, besteed aan elke bladzijde twee minuten en u hebt het boek in twee werkweken (82 uur)
uit. Noteer alle woorden langer dan elf lettergrepen.
Reizigers in Wales kennen de plaatsnaam in Anglesey
met de twintig lettergrepen Llan f airprollgwyng^yllgogerychyrndrobwlllantysiliogogogoch (ongeveer: „parochie van de H. Maria in een dal van witte hazelaars
bij de snelle maalstroom en parochie van de H. Tysilio
met de rode grot") Er zijn ter plaatse prentbriefkaarten
verkrijgbaar van het station met het plaatsnaambord.
Het langste woord uit de wereldliteratuur is de schep-
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ping van de Griekse blijspeldichter Aristophanes in zijn
spel Vrouwenparlement. Het telt 78 lettergrepen: sela-
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chogaleokranioleipsanodrimupotrimmatosil f iopara~
omelitokatakechumenokichlepikossu f o f attoperir
steralektruonopteke f alliokigulopeleiolagoosiraior
ba f etraganopterugoon. Het is een bijvoeglijk naamwoord, behorend bij een grieks woord dat „schotel"
betekent, en kan vertaald worden met gevuld;
in de plaats van de streepjes komt waarmee de
schotel gevuld is: oester-slakken-zalm enz. enz.
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moet een woord in een bestaande zin inpassen, je hebt
de keuze uit twee, drie woorden. Soms wordt het een
rage. Het gaat bij vlaqen, uitgevers van puzzelwoordenboeken weten het.

SYNONIEMEN

Wat is het verschil tussen afnemen en oetmindeten?
Wat is het verschil tussen afhakken, afhouwen en af,.,
kappen?
Afnemen is minder worden en vetmindeten eveneens.
Maar, zegt een boek"}, bij afnemen denkt men aIleen
aan de werking die op het ogenblik plaats heeft en
uetmindeten drukt uit dat de toestand waarin iets verkeert, vergeleken wordt met een vorige toestand. Is dat
zo? Hoe weet de woordenboekmaker dat? Probeer het
maar eens in zinnen.
Het aantal bezoekers neemilvetmindett elke week
(af)·
Vergeleken bij gisteren is de koorts duidelijk af,.,
qenomenjoecminderd.
Door het trimmen is mijn gewicht oermindetdjeigenomen.

Afhakken, afhouwen en afkappen hebben gemeen,.,
schappelijk dat er iets "afgeslagen wordt en meestal
met een scherp voorwerp, hijvoorbeeld een mes, een
bijl, een sabel, een zwaard. Wat deed de beul: afhou,.,
wen of afhakken of (neutraal) afslaan? Afhouwen,
zegt het zelfde hoek, vereist zeer veel kracht en een
slag is daarbij onvoldoende: afhakken veronderstelt
herhaling van de slag; afkappen heeft alleen betrekking
op het afslaan van de uiteinden van een voorwerp.
Er zijn puzzels waarmee veel geld is te verdienen: [e
H

Het leqet moest ne dagen strijd voor de vijandelijke
macht . . . U hebt de keuze uit deinzenjteruqtrekken]
wijken.
Bij de eerste twee ga je achteruit, bij de laatste hoeft
dat niet. Bij het eerste blijf je de vijand aankijken, bij
het tweede draai je je om. Het eerste is onvrijwiIlig,
het tweede doe je na een besluit te hebben genomen.
Wat is het nu? Laten we het er maar op wagen: twee.
Een leger kan zich ook ter plaatse doodvechten; het
gaat dus achteruit op commando en het zal daarbij zijn
rug keren ( of zou dat niet meer zijn vluchten?)
Er is geen enkel bezwaar tegen zulke puzzels, ze
kunnen het taalgevoel verfijnen, maar weI moet men
beseffen dat verreweg de meeste raadselzinnen weinig
of niets met taalkunde te maken hebben. De woorden
hebben nu eenmaal niet allemaal een precies omschreven betekenis, die voor alle gebruikers in alle situaties
gelijk is. Tot het dwaze einde doorredenerende, zou
men kunnen zeggen dat een woord zoveel "betekenis'"
sen" heeft als het gebruikt wordt.
Het begrip dat ik uitdruk met een bepaald woord kan
iets anders zijn dan het begrip dat een ander met dit
woord opvangt. Een woord zit niet zo maar "los" in
ons geheugen. Het hoort thuis in bepaalde sfeer, het
heeft voor de een vaak ook een geheel andere gevoels,.,
waarde dan voor de ander. Bij het woord oorlog denkt
een twaalfjarige knaap die Indianenboeken leest, aan
iets anders dan de oorlogsveteraan die de gruwelen
kent. Maar er is natuurlijk een "gelijke noemer" anders
zou de taal onhanteerbaar zijn.
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Iedere taal kent synoniemen, woorden die gelijk of
vrijwel gelijk in betekenis zijn. Keuze tussen woorden
die gelijke betekenis hebben (dikwijls en vaak) levert
niet veel moeite; men zoekt, wikt en weegt bij de
woorden die zo voor driekwart elkaar bedekken maar
net iets meer of iets minder geven: derhalve dus

bijgevolg, geneigd genegen, bar dor droog
schraal. Het kan zijn nut hebben eens om een zg. syr
noniemenwoordenboek op te slaan. Het oudste is van
1821: Woordenboek der Nederduitsche Synonimen.
Sindsdien zijn er meer gekomen en de puzzelrage heeft
het aantal sterk uitgebreid. Er zit echter iets gevaarlijks
in. In de synoniemenlijsten zijn vrij veel verschillen
achteraf „ingef antaseerd" die niet op het werkelijke
taalgebruik berusten. Het verschil tussen kibbelen en
twisten is duidelijk, maar is een woud nu werkelijk iets
anders dan een bos, dichtbij iets anders dan nabij, een
zoen iets anders dan een kus? Natuurlijk kunt u niet
altijd het eerste door het tweede vervangen, maar dit
komt minder door het verschil in betekenis dan door
het verschil in gevoelswaarde, sfeer, gebruikswaarde,
stijl enz.
Maak zelf zinnen waarin duidelijk het verschil in gebruik uitkomt tussen de volgende woorden:

1. beschroomd, bedeesd, schuchter, verlegen
2. hoffelijk, wellevend, beleefd, welgemanierd
3. ontwerp, voornemen, plan, toeleg.
U zult merken dat u eigenlijk niet met één zin kunt
volstaan: een hele „situatie" is nodig. Overwogen moet
worden over wie gesproken wordt, aan wie iets wordt
medegedeeld, met welk doel enz.
Sommigen zoeken bij de strijdvraag over de betekenis
van een woord naar de „eigenlijke" betekenis, d.w.z.
ze gaan de herkomst van het woord na, de etymologie.
Nu is het vaak verbluffend om te zien waar een woord
vandaan komt, maar men mag aan die herkomst niet
te verre gevolgen voor het hedendaagse gebruik verbinden. Barmhartig heeft iets met arm, ontfermen, erbarmen te maken en meedogend met dogen, deugen,
toestaan, maar daarom ontlopen barmhartig en meer
logend elkaar niet zo heel veel in betekenis. De barm
hartige Samaritaan was ook meedogend.
In de journalistiek en in de schone letteren vervangt de
schrijver een eenmaal genoemd, opvallend woord, ter
fijnere schakering of afwisseling, in het vervolg meestal
door een synoniem. Afwisseling verhoogt de leesbaarheid; u moet er echter geen dogma van maken dat een
woord nooit op korte afstand herhaald mag worden.
In een informatief verslag, een wetenschappelijk rapport bijvoorbeeld, hoort het stijlmiddel van de af wisser
ling door synoniemen niet thuis. Een eenmaal gekozen
woord moet zo blijven, anders is er gevaar voor ver
-waring.
1

M^

) J. Cauberghe, Nederlandse taalschat. Brussel.
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LEESTEKENS:
VAN IRONIETEKEN TOT KLEREHAAK
Leestekens spelen bij het schrijven een belangrijke rol:
de puntjes op de i kunnen heel wat uitmaken voor een
exacte overdracht van de informatie en een juist begrip
bij de lezer. Leestekens vormen de wegwijzers voor het
volgen van de (soms kronkel-) paden waarlangs de ge
een schrijver leidt. Dat de lezer daar--dachtengv
bij gemakkelijk op een dwaalspoor gezet kan worden,
ervaart men des te meer naarmate men kritischer leest
of schrijft.
In zijn dagelijkse commentaar begon de hoofdredacteur
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die toch over
een zekere reputatie beschikt op het gebied van verzorgd taalgebruik, op 4 juli 1970 als volgt: "Zolang
niet, naar analogie van het uitroep~ of het vraagteken,
het ironieteken is uitgevonden, moet u niet proberen
ironisch te zijn in uw stukjes, placht een vroegere
hoofdredacteur van de N.R.C. tot zijn redacteuren te
zeggen. Immers, ironie in zwart op wit, zonder de intonatie die de spreker in zijn stem weet te leggen, wordt
vaak verkeerd begrepen. Wat er staat wordt dan dikwijls letterlijk genomen en zo kunnen er de grootste
verwarringen ontstaan ".
Naar aanleiding van dit commentaar kunnen wel een
paar opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste beschikken we in het Nederlands wel over een conventi
oneel teken om ironie aan te geven: we kunnen een
woord, of zelfs een hele zin tussen aanhalingstekens
plaatsen om aan te geven dat er een andere betekenis,
een ironische, dan de normale aan gegeven dient te
worden.
Overigens vervolgt het N.R.C.-commentaar met de opmerking dat "ook zonder ironieteken het evenwel duidelijk was, dat drs. R. L. Erensteins bijdrage in de
rubriek 'Uw mening' in de krant van gisteren droop
van de ironie".
Naarmate de grens van het sarcasme meer benaderd
wordt, verkleint de kans op misverstand. Voorbeelden
van ironisch gebruikte woorden of zinnen kunnen misschien een verduidelijking geven. In het genoemde ingezonden stuk van drs. Erenstein wordt gesuggereerd
dat ontwikkelingshulp gebruikt zou worden om "voor
de nieuwe staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders
in de Afrikaanse landen prachtige paleizen te bouwen
en enorme lustparken aan te leggen, zodat de arme
bewoners telkens een ogenblik hun ellendig bestaan
kunnen vergeten bij het aanschouwen van deze luister".
Dit dan nadat de Paus verklaarde dat de rijkdom van
de kerk voor vele eenvoudige lieden een aardse afschijn van de hemelse heerlijkheid zou zijn.
Evenmin zal er getwijfeld worden aan de ironische
bedoeling als in een anecdote over het bedrijfsleven
gezegd wordt: "Ha, oude reus, hoe gaat het met dat
wasbordbedrijf van jou?", terwijl de president--directeur
van een fabriek van automatische wasmachines bedoeld
wordt. De hele zin is daar zo duidelijk ironisch dat
niemand hem letterlijk zal willen opvatten. De moei-lijkheden ontstaan vooral in non-fiction teksten, waar
de context bijna uitsluitend letterlijk en informatief be-
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doeld is. In die situatie kunnen de aanhalingstekens, als
ironieteken, zeker misverstand voorkomen.
Een tweede, iets algemenere, opmerking kan naar aanleiding van het N.R.C.- commentaar gemaakt worden.
Leestekens leiden in ons land taalkundig (en als gevolg
daarvan ook in het taalonderwijs) een nogal onduide~
lijk leven. Wetenschappelijk wordt er nauwelijks aandacht aan besteed: in 1926 verscheen het proefschrift
over interpunctie van mejuffrouw Greidanus, en daarna heerst er voornamelijk stilte. ( Beginselen en Ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de
Nederlanden, Zeist 1926.) Alleen in schoolgrammati•ca's en woordenboeken verschijnen, als een soort corpus alienum, nog regels en voorschriften voor het gebruik van de leestekens. Deze zijn echter vaak nogal
willekeurig en blijven meestal in 't vage: wie weet er
precies hoe het nu moet met het gebruik van de komma
in het Nederlands? Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat de N.R.C.-redacteur geen raad wist met zijn
ironieteken.
De moeilijkheid zit hem denk ik voor een groot deel
in de vraag waar de leestekens, de interpunctie, eigen
bij ondergebracht moeten worden. Ligt het gebruik-lijk
ervan op het gebied van de grammatica? Voor de 18e
en 19e eeuwers was het geen probleem: de leestekens
dienen vooral om het begrip van en het duidelijk overzicht over de opbouw van de zin te verbeteren. En op
de tweede plaats komt pas het verband met de toon
of de intonatie.
Bij A. Moonen vinden we in zijn Nederduitsche Spraekr
kunst van 1706 (t'Amsteldam, bij Francois Halma, in
Konstantyn den Grooten) vrij nauwkeurige aanwijzing
gen voor het gebruik van de Merken of Zin- en Schry[
tekens. "Deeze Schri f tscheiding, wel geen deel der
Spraekkunst, maer evenwel haer in het recht schryven
te hulpe koomende, gebruikt hier toe zekere Merken
of Zin- en Schry f tekens; eertyts gevonden en inge
voert, om de samengeschikte woorden recht te onder
scheiden, hunne verdeelingen wel te byzonderen, en de
gansche rede, gelyk by leden, te schikken; opdat de
leezers en toehoorders te bequamer zyn, om een welgeordent geschrift, dat anders niet of zwaerlyk zoude
verstaen worden, zekerder, verstandiger en vaster te
leezen en aen te hooren.'' (pg. 344) Het eerste en uit
behandelde "merk" is de komma, die door hem-voerigst
de Sneede of Zinsneede genoemd wordt. De betekenis
van het woord zinsnede is geleidelijk aan verschoven
van het leesteken naar de woorden die tussen of na
dat leesteken kwamen. De Latijnse "comma" heeft
daardoor als de Nederlandse "komma" zijn plaats in
onze taal kunnen veroveren. Voor degenen die leestekens, zoals een ironieteken, te kort komen, heeft
Moonen nog het Klagt-- of Vreugde~ of Verwonderingsr
teken. Dit is „een teken, dat achter de rechtsdraetsche
uitboezemingen van Klagte. Vreugde en Verwondering
ge, als ook achter de Tusschenwerpingen Och. Och
arm en Helaes gestelt wordt, en daerom een Klagtr of
Vreugde- of Verwonderingsteken genoemt kan worden,
en van deeze gedaente is!" (pg. 349) . In onderscheid
met zijn vier Merken wijst Moonen er bij zijn tekens
wel op dat "de woorden, waer achter zy gestelt wor
-
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den, met eenen veranderden toon uitgesprooken (moeten) ".
Een ruime eeuw later vinden we in de Nederlandsche
Spraakleer van Willem Bilderdijk ('s Gràvenhage,
1826) nog grotendeels dezelfde opvatting. "De punct uat ie raakt de plaatsing en kracht der teekens van zinc
snijding" (pg 354) . Hoofdzaak is dus de verdeling van
de zin, de zinsnijding, om tot het juiste begrip te ko
men.
Zoals bij Moonen, en trouwens zoals ook in het hedendaags Nederlands, levert de komma van alle leestekens het meeste commentaar op. Bilderdijk begint
eerst een aanval op een collega geleerde en diens taalkundig inzicht. "Het en is in plaats van een comma,
zei my eens eens de geestige Kinker, die sedert by
Filozoof wilde zijn, meé met Siegenbeeks duizeligheid
omdwarrelt en ook Nederduitsch onderwijst. 'k Hield
dit in den eersten opslag voor een spotterny: want verbinden is zeker wel het juiste tegendeel van afscheiden;
maar neen, het was ernstig en meening. Op loutere
zotheden van innige tegenstrijdigheid, nu ook in de
zoogenoemde Wijsgeerigheid pants niet vreemd, antwoorde wie lust heeft!" (pg. 356) . Dit citaat maakt
twee dingen duidelijk: voor Bilderdijk is de functie van
de komma te verdelen of te scheiden, dus een gram~
matischrsyntactische functie; en verder doet de discussietoon tussen taalkunde en tak van filosofie merkwaardig modern aan.
Modern van strekking en gelukkig van beeldspraak is
wat Bilderdijk verder over het gebruik van de komma
zegt. "Ook moet men niet te ruimschoots in zulk vermenigvuldigen der commaas handelen, waardoor de
rede meer verduisterd dan opgehelderd, en de rondheid
der volzinnen of kolons versnipperd zou worden
't Zijn merkpaaltjens langs het pad, en geen hekken of
sluitboomen, die den wandelenden adem ophouden of
sluiten." (pg. 359) .
Weer een eeuw later is er een aanmerkelijke verschuiving opgetreden in de opmerkingen van grammatici
over de leestekens. Voor A. W. de Groot in zijn Structurele Syntaxis (Den Haag 1949) is de intonatie zeer
belangrijk geworden: de zin is de klankeenheid voor
het gebruik van woorden. De leestekens behoren tot de
indirecte gegevens die de lezer moeten helpen de "zinsbedoeling'' van de auteur te "horen". Uitroepteken,
punt en vraagteken dienen om onderscheid te maken
tussen de drie volgende toon f iguren of intonatiekate~
gorieën: a. roep (uitroep, aanroep, bevel, etc.) , b. bewering, c. vraag. (pg. 38) . Wat betreft de komma
zegt hij: "In het Nederlands gebruikt men om deze
pauze van de nevenschikking aan te geven de komma.
In het Engels gebruikt men de komma dikwijls om de
grens tussen de leden van de nevenschikkende groep
aan te geven ook waar geen pauze gemaakt wordt, dus
ook vóór een conjunctie: red, white, and yellow f lowets. Men zou kunnen zeggen dat de komma in dezen
in het Nederlands een phonetisch, in het Engels een
phonologisch of structureel symbool is" (pg. 86) . Nu
zijn deze pauzes erg moeilijk te constateren, geloof ik,
en zeker zijn er ook wel pauzes waar een komma totaal
onmogelijk is. Het hoeft dan ook niet zozeer te verba-
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zen dat De Groot verderop (pg. 92) moet constateren:
„Het Nederlands schrift is in dezen, zoals in het alge meen in het gebruik van komma's, anarchisch". Min of
meer hetzelfde denkt B. van den Berg erover in zijn
Beknopte Nederlandse Spraakkunst (Den Haag 1964) .
"De meeste leestekens zijn zowel rust als toontekens.
Men moet ze op het gehoor plaatsen. Dit brengt met
zich mee, dat men datgene wat men schrijft, inwendig
of door hardop lezen werkelijk moet horen, om het
juiste teken op de juiste plaats in de zin te zetten."
(pg. 132) . Een enigszins genuanceerder (of conservatiever? ) standpunt vinden we nog in de bekende Nederlandse Spraakkunst van Rijpma en Schuringa, waarvan de 21 e druk (Groningen 1968) bewerkt is door
J. van Bakel. De allerlaatste paragraaf van dit boek is
gewijd aan de leestekens. "Leestekens geven de indeling van de volzinnen aan en vergemakkelijken daardoor het juist lezen. Het zijn toon~ en rusttekens."
In een noot hierbij wordt dan nog geconstateerd: ,,Velen passen de interpunctie aan bij de grammatische
bouw van de zin; zij scheiden 'hoofd' en bijzin en de
bijzinnen onderling door komma's, maar consequent is
bijna niemand in deze logische of grammatische interpunctie" (pg. 323) . Het is voor de taalgebruiker die bij
zijn taalverzorging wil terugvallen op een betrouwbare
en vooral ook uitgebreide en duidelijke gids, een mager
re oogst. En de nieuwste ontwikkelingen op taalkundig
gebied geven weinig hoop op verbetering. Integendeel,
in de Syntaxis van A. Kraak en W. G. Klooster (Culemborg 1968) is in het geheel niets meer te vinden
over leestekens of interpunctie. Een dergelijk "opper vlakkig'' verschijnsel is voor een begrip van de dieptestructuur ook niet zo belangrijk.
Sommigen van u zullen zich intussen afvragen waarom
dit artikel opgehangen is aan een klerehaak. Het is de
naam die J. J. M. Bakker onlangs voorstelde voor een
naamloos leesteken. Het is het verbindingsteken, dat in
het Engels "ampersand" heet. In de drukkerij wordt
het wel aangeduid als het en-teken. Maar dit is een
wat kleurloze en in de uitspraak ook meerzinnige naam.
Omdat elke Nederlander dit teken zeker kent als de
sleutel die een c en een a tot C & A verbindt en het
uiterlijk wel iets van een gewone haak heeft, leek de
naam klerehaak voor dit teken nog niet zo gek. De
invoering ervan zou in ieder geval de gelederen van de
Nederlandse leestekens weer versterken in hun sche
merige bestaansstrijd.

A. J. Vervoorn

HET MEELIJDEND VOORWERP
De verbijsterende snelheid waarmee de boeken van onze Nobelprijskandidaat Vestdijk al tientallen jaren op
mekaar volgen, ontneemt de auteur misschien wel eens
de gelegenheid om de laatste hand aan zijn werk te
leggen. De lezer van de onderhoudende en om de historische achtergrondkennis bewonderenswaardige ror
man „De Leeuw en zijn Huid" komt b.v. in moeilijkheden bij de zin: „Aldus de pin op de neus gezet, was
Bertuccio wel gedwongen de noodoplossing te voorschijn te halen" (blz. 287 van de tweede druk) .

LL

OKTOBER 1970

Bedoelt de auteur de eerste zeven woorden als een zgn.
absolute konstruktie? Dat Frans~ aandoende verschijn~
sel bezigt hij nl. op blz. 56: „De Grieken werkeloos
toeziend, goedaardige, maar vrij willoze figuren als
zij waren, werden de honden op de Leeuw alge~
hitst ". Dan zou onze passage betekenen: „Nadat aldus
de pin op de neus gezet was". Maar dat vráágt om
aanvulling met „hem": wij moeten hier de eigenaar van
de neus bij betrekken. Een dergelijk verband wordt wél
uitgedrukt als men zegt: „Aldus op rantsoen gesteld,
was hij gedwongen enz."
Is het mogelijk dat onze Vestdijk de konstruktie
„iemand de pin op de neus zetten" en „iemand op rantsoen zetten' over een kam geschoren heeft, en dus
zo iets heeft geschreven als: „Zo'n uitbrander toegediend, hield hij verder zijn mond maar "? Dus dat voor
hem lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp verregaand door mekaar zijn gelopen?
Dat hij tot deze verwarring bij machte is, bewijst de
zin op blz. 133: ,, Ugolino en zij werd (je zou nog eerder verwachten: werden) verboden bij de Querini's
nog een voet in huis te zetten" . Of nog mooier: „Het
kan niet worden ontkend, dat Bertuccio ieder ogenblik
verwachtte de hersens te zullen worden ingeslagen"
(blz. 261) . De duizendkunstenaar van onze letterkunde
kan klaarblijkelijk het meewerkend voorwerp van een
bedrijvende zin transponeren tot onderwerp van een
lijdende, ongeveer als een kind dat zegt: „Arme pappa
is twee vingers van zijn rechterhand afgezet ". (En zoals algemeen Nederlands is geworden in: „Hij mankeert
niks".)
Immers, even een uitweiding, waarvoor men niet zo
heel erg geleerd hoeft te zijn, het stuk „de hersens
te zullen worden ingeslagen" kan niet de bekende Latijnse „accusativus cum infinitivo" zijn. Behalve in het
unicum „elk denkt zijn uil een valk te zijn" is iets dergelijks alleen maar mogelijk als het woord dat op de
plaats van „hersens" staat, gedacht kan worden als
lijdend voorwerp bij zien, horen of voelen of bij het
werkwoord dat daarop volgt: „hij verwachtte, de hersens te zullen zien blootkomen". (of: „de ruiten te zullen zien inslaan ") . Staat er een lijdende vorm aan het
slot ( „te zullen worden ingeslagen ") , dan moet het
slachtoffer van de handeling (hier: „inslaan ") als onderwerp van de zin voorkomen: „Bertuccio verwachtte,
te zullen worden gefusilleerd ". Men kan wel gefusil~
leerd of gewantrouwd of gehuldigd worden, maar men
kan niet hulde worden bewezen of wantrouwen getoond of de hersens ingeslagen (wel het ziekenhuis,
maar dat is een andere konstruktie!) .
Uit dit alles volgt, dat de eerste aanhaling hoogstwaar
schijnlijk geen absolute konstruktie bevat, maar een
onmogelijke. Dat het foutenregister van de grote ro
mancier niet tot dit type beperkt is, bewijst de zin op
blz. 217: „de broers kregen bijna ruzie, toen hij beweerde, dat de vier dagen uitstel alles op losse schroeven stelde ". Wie het stukje „Het laatste anderhalve
jaar" in het Meinummer nog terug kan en wil vinden,
zal daarin de methode aantreffen om (zonodig) te bewijzen dat achter „stelde" een rn moeten staan.
-

C.A.Z.
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IS JUISTHEID JUIST OF ONJUIST1
Het iedere week verschijnende blaad]e AMRO BEURSNIEUWS, een uitgave van de Amsterdam-Rotterdam
Bank, sluit zijn berichten, overzichten, koersopqaven,
enz. af met de mededeling:
"Hoewel wij uit betrouwbaar geachte bronnen putten,
aanvaarden wij voor de juistheid der vermelde gegevens geen aansprakelijkheid."
De Amrobank bedoelt natuurlijk te kennen te geven
dat zij voor mogelijk voorkomende onjuistheden in de
gegevens c.q. voor de gevolgen daarvan geen aansprakelijkheid aanvaardt. Zij staat voor de juistheid der
vermelde gegevens niet in.
De term "aanvaarden wij voor de juistheid ... lijkt mij
niet juist.
J. M. de Cooker, Vlissingen
tt

POLIESIE OF POLIETSIE1
Ik meen dat de juiste uitspraak van woorden met de
uitgang tie zoals diplomatie, democratic, militie, traditie, sie is.
Een grote categorie van Nederlanders, vooral uit het
westen van het land spreken van polietsie, enz.
Ik vraag mij af hoe dit straks met de nieuwste spelling
zal qaan, want nu de spelling meer en meer in de richting gaat van "schrijven zoals je het spreekt", krijgt
men onherroepelijk ook hier verschillende schrij fwijzen.
Een Utrechts studentenblad schrijft nu ook al proqressief polietsie, enz.
C. J. M. van der Weijden.

PERSOONLIJK
In Onze Taal van juli/augustus vroeg ir. J. de Bruijn
waarom wij zo verzot zijn op het woord persoonlijk
in de zin "Persoonlijk ben ik van mening .. . Tot
mijn verbazing schreef hij zelf (in een door hem persoonlijk ondertekend en .Jnqezien" stukje) net zoiets,
namelijk: "Deze toevoeging is tn.i. alleen te pas, als ... "
Dit zette me aan het zoeken (zo ben ik) en al gauw
vond ik in zijn tekst twee woorden die mij persoonlijk
een beetje tegenstonden: am en nu.
OM staat er - dacht ik - twee keer overbodig in en
wel in "dat wij schromen om een zin te beginnen ...
en even later in "dat het onwelvoeglijk was om een
brief met ik te beqinnen". Nil scoort eveneens twee
punten. Ik lees "Dit nu zal slechts.. 0" en "Nu weet ik
wel dat.
Dat laatste citaat verleng ik hier even. "... het schrijven in kranten haastig en dus niet zo verzorgd gebeurt." Persoonlijk vraag ik me af, of de heer De
Bruijn zijn stukje misschien voor een krant schree£.
Want ik ben er nag niet.
lets dat me altijd tegen de persoonlijke borst stuit:
T. V. (Het toestel stuit me nooit, het programma meermalen, deze schrijfwijze altijd.) Waarom moet dit onzalige heilige medium zo dikwijls met hoofdletters geschreven worden? Maak er toch gewoon i.o, of tv of
tevee van.
Tot slot een zeer veel gemaakte fout die menige Engelslezer schrijft door in het N ederlands woorden uit
elkaar te rukken. Ir. De Bruijn schrijft "T.V. ploeq":
tt

tt

0

0"

OKTOBER 1970

daar moet in mijn moers taal een streepje tussen. Deze
foutieve schrijfwijze kom je tegenwoordig om de haverklap tegen bij velerlei samenstellingen. Kijk maar in de
kranten, en niet alleen op de advertentie paqina's.
J. M. W. van der Pol, Eindhoven

MINDER WELGESTELDl
Het zinnetje "Het beoefenen van tuchtrechtspraak
door artsen is vergelijkbaar met het uitoefenen van de
geneeskunst door juristen, wat bij de wet verboden
is" (een stelling uit een proefschrift) is een voorbeeld
van ondoordachte formulering, vindt C.A.Z. ttWant",
zegt hij: "de bewering als zou er een wet bestaan die
aan juristen het uitoefenen van de geneeskunst verbiedt,
is niet te handhaven. Geen wet verbiedt aan juristen
het artsexamen af te leggen". Heeft C.A.Z. gelijk? Ik
geloof van niet. Immers wanneer kwalificeert men iemand als jurist? Wanneer men, in het verband van de
mededeling die men wil doen, alleen op die kwalificatie
de aandacht wil vestigen: de jurist X, d.w.z. de heer
X, voorzover-hij-jurist-is. Andere hoedanigheden van
X zijn binnen het kader van de mededeling niet relevant. Is X ook ouderling, spreekt men in het kerkblad
van de ouderling X, omdat in de kerkelijke wereid X
alleen als ouderling interessant is.
Is er een wet die aan juristen het uitoefenen van de geneeskunst verbiedt? Er is wei een wet die dit verbiedt
aan personen die het artsexamen niet hebben afgeIegd.
Deze stelling was de proefschriftschrijver veel te ruim.
Hij moest preciseren. Zijn stelling had slechts betrekking op een groep uit degenen die het artsexamen niet
hebben afgelegd, t.w. de juristen.
Geen wet verbiedt aan juristen het artsexamen af te
leggen. Dat is juist. Maar een jurist die het artsexamen
heeft afgelegd is tevens arts. Ook dat is juist. Ten
aanzien van juristen-artsen is de bewering ais zou er
een wet bestaan die hen het uitoefenen der geneeskunst
verbiedt inderdaad niet te handhaven. Maar dat staat
er niet.
Een stelling dient zorgvuldig geformuleerd te zijn. Akkoord! Hij dient ook goed gel.ezen te worden.
mr. G. H. van Duk. Zwijndrecht

DOCERENDE "FRESH.. UP,t LOTIONDOP
Tot nog toe heb ik altijd in de mening verkeerd dat
doceren een bezigheid was die uitsluitend door levende
wezens c.q. leraren kon worden verricht. Van Dale
vermeldt tenminste ook als definitie van doceren: les
geven in een wetenschap.
Echter, sinds de invoering van commerciele televisie,
schijnt dit veranderd te zijn. De bevoorrechte TVkijkers die tijd kunnen opbrengen om naar de STERreclame te "kijkluisteren" kunnen nu regelmatig tijdens
televlsiereclame-ultzendlnqen vernemen dat de dop van
het flesje "Fresh-up" lotion doceert. Wat er gedoceerd
wordt, wordt er niet bij verteld.
Misschien heeft men nog wei een "dure" spreker aangezocht voor het uitspreken van de reclametekst. Jammer van het geld, want waarschijnlijk had men voor
evenveel of minder een spreker kunnen vragen die zijn
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taal beter spreekt, s en z niet verwisselt, en weet dat
er een hemelsbreed verschil is tussen doseren en docereno
Algemene vraag: waarom doet men soms zoveel moeite
om de zachte 9 te bestrijden (om deze te vervangen
door de uit de 80~jarige oorlog overgebleven harde
Spaanse g), terwijl men geen acht slaat op de spraakgebrekken van de helaas nog talrijke radio- en televisiesprekers die regelmatig s en z en f en v verwisselen?
Hij die de Nederlandse taal op school goed wil doceren, moet s, z, f en v op de juiste wijze doseren.
c. J. M. van der Weijden

ONZIJDIG OF NEUTRAAL
Behalve in de politiek bestaat dit begrip ook in de taal,
althans in verschillende talen. Terwijl het Frans het
nauwelijks kent, is het in het Engels overheersend in
de voornaamwoordelijke aanduiding tenminste. Alles is
daar 'if, uitgezonderd de levende wezens, de dure automobielen en de grote schepen. Maar in het Duits en
het N ederlands m6et men onderscheid maken tussen
de-woorden en het . . woorden, ook in de voornaamwoor...
delijke aanduiding. Iedere Nederlander weet dit, maar
handelt er niet altijd naar en sinds het verschil in de
grammatica.. . boekjes nauwelijks meer ter sprake komt,
wordt de onzekerheid op dit terrein bij de jeugd steeds
groter.
Ik bedoel nu niet gesanctioneerde twijfelgevallen als
de schilderij en het schilderij, de zadel en het zadel, de
subsidie en het subsidie (over dit laatste geval zijn
zelfs de officiele instanties het niet met elkaar eens).
Ook willen we het niet hebben over die woorden,
waarbij het verschil in lidwoord samengaat met een
verschil in betekenis, zoals bij de portier en het portier, de stof en het stof en (iets onduidelijker) bij de
idee en het idee.
V reemdelingen die onze taal willen leren hebben hier
natuurlijk de grootste moeite mee. Wij van onze kant
kunnen hun moeilijk duidelijk maken waarom het de
ene keer 'de' en de andere keer 'het' moet zijn. Was
het maar zo eenvoudig, dat dode dingen altijd onzijdig
en levende wezens altijd mannelijk of vrouwelijk wa . .
ren, maar zelfs het woord mens is weI eens onzijdig.
Het is wel de koe en de vogel, maar niet de paard en
de schaap.
Omgekeerd is het voor ons niet altijd gemakkelijk weI.. .
ke sekse (om het zo dan maar even te noemen) we
moeten toekennen aan de vreemde woorden die onze
taal binnendringen. Behalve bij het bovengenoemde
'subsidie' bleek dit weer eens heel duidelijk bij het mo.. .
dewoord 'establishment'. Gewoonlijk gaan we daarbij
te werk volgens de analoqie, d.w.z. dat zo'n nieuweling
hetzelfde lidwoord krijgt als de gelijkvormige woorden
die we reeds eerder hebben overgenomen. Nu hebben
we nogal wat woorden op . . ment in onze taal (moment,
etablissement, monument, fragment, evenement, enz.)
en die zijn allemaal onzijdiq, behalve wanneer een persoon bedoeld wordt (consument). Het lag dus voor de
hand, dat ook 'establishment', als dat dan toch zo
noodzakelijk overgenomen moest worden, in ons land
onzijdig zou zijn. Maar wat zien we gebeuren: een jong
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politicus schrijft in een stuk hardnekkig over de esta.. .
blishment en enige tirades daaruit worden onze eindexamen-candidaten voorgelegd om daar iets zinnigs
over te zeggen. De meesten praten de auteur na met
zijn 'de' establisment, maar gelukkig zijn er ook een
paar, die over voldoende gevoel voor het Nederlands
taalgebruik beschikken om er 'het' van te maken.
J. v, d. Laan, Markelo

HEN,., HUN
Het is een feit dat men in Nederland het verschil tus . .
sen hen en hun niet meer aanvoelt. In het Vlaamse land
kent men dit wel en in het geschreven woord zal men
daar zeer zelden een fout tegen maken: maar ook in
Vlaanderen is in de omgangstaal 'hen' morsdood!
O.T. oktober 1969 yraagt bij het zinnetje: " ... ze doet
HEN hun wanten aan": "Zou de Brabander het laat...
ste stuk werkelijk z6 zeggen?"
Ik ben niet voldoende op de hoogte van de omqanqstaal van de Noordbrabander, maar hier in Antwerpen
zou men zeggen:
rr - •• ze doet ZE hun wanten aan".
en ik denk dat dat ook Brabants is.
Daartegenover staat, dat dat 'ze' met voorzetselverbin...
ding hier ondenkbaar is: met ze, voor ze, enz. bestaan
hier niet, dat wordt altijd: met HUN, voor HUN, enz ...
Er is veel voor te zeggen 'hen' uit onze taal te barmen,
maar als er naar een eenvormigheid tussen N oord en
Zuid gestreefd wordt, dan komen er moeilijkheden met
het ontbreken van 'hen', omdat wij dan - bij gebrek
aan 'hen' - altijd 'hun' zullen gebruiken: ,,Ik heb dat
voor HUN qedaan": "zonder HUN zullen we dat niet
kunnen bolwerken' en ik meen dergelijke wending ook
in Nederland te hebben gehoord.
Het zou dus veel logischer zijn 'hen' als lijdend voorwerp door 'hun' te vervangen, omdat dit laatste ook
in het gesproken woord voorkomt zowel in VIaande.. .
ren als in Nederland! ('ze' - met voorzetsel - zou
facultatief kunnen blijven voor Nederland.)
R. Emmermann, Hoboken

JURIDISCHE REUZEKNEEP
Twee woorden die bij mekaar horen maar waar een
heleboel tussenin staat, vormen een tangkonstruktie.
De term is bedacht door professor Van Haeringen.
Voorbeelden:
"Ik wi! alle drank die der nog in huis is, opmeken:"
',Ik ging op de voor een stadgenoot waarschijnlijk zeer
heldere, maar voor een vreemdeling zeer ingewikkelde
aanduidingen van den heer Kegge al."
Die konstrukties horen tot wat een Fransman misschien
zou noemen .Je genie" van onze taal. Maar je moet
het niet al te gek maken. Bespottelijk wordt bijvoor...
beeld:
"Ze mochten niet op de voor de aan de kade liggende
schepen bestemde goederen klauteren.' ,
De konstruktie kan aan overspanning door ingewik.. .
keldheid lijden:
"Hij werd gedekoreerd wegens tijdens de veldtocht
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van negentienzoveel bij verscheiden gelegenheden onder de bitterste ontberingen en ondanks tegenwerking
van meer dan een zijde aan de goede zaak bewezen

diensten."
De grootste fout van een taalgebruiker is echter: onbedoeld verwarrend te spreken of te schrijven. In een
rechtsgeleerd proefschrift van 1955 vindt men de volgende mededeling:
„Hilligj e wordt veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens het als moeder-voogdes plegen van ontucht door een onder haar voogdij staande minderjarige
met een derde opzettelijk teweegbrengen."
Deze zin valt onder het lezen uiteen in raadselachtige
brokken, die maken dat men tienmaal herleest, of in
arren moede, en in vertwijfeling ten aanzien van zijn
eigen geestvermogens, maar een beter boek ter hand
neemt. „Het als moeder-voogdes plegen van ontucht ":
ja, het is natuurlijk een slecht voorbeeld voor de pupil.
„Met een derde opzettelijk teweegbrengen": het is
schandalig en doortrapt, stel je voor, door middel van
een derde opzettelijk ontucht door een toevertrouwde
minderjarige te weeg te brengen. Maar wat was er
eigenlijk gebeurd?
Hilligje had haar vijftienjarig, achterlijk dochtertje in
de kost gedaan bij een weduwnaar, voor wie het kind
astedood was, en zodoende (zoals men in Groningen
zegt) .
De beste manier om de onzinnige mededeling verstaanbaar te maken, is dat men „wegens" vervangt door
„omdat". Wie daartoe de moed heeft, die valt een
kompleet begrijpelijke zin in de schoot. Maar het is
tegen de rechterlijke spelregels. Iemand wordt veroordeeld wegens en niet omdat.
Dus gaan we met stukjes zin, zoals ze der staan, heen
en weer schuiven. Ten slotte komt er iets te voorschijn:
„Hilligj e wordt veroordeeld wegens het als moeder~
voogdes opzettelijk te weeg brengen van ontucht door
een onder haar voogdij staande minderjarige met een
derde." Fraai is anders, maar zo is het tenminste niet
verwarrend.
Waar kwam nu die verwarring door? Doordat de lezer
de tang, geopend bij „wegens het", zo gauw mogelijk
wil sluiten, en dus samenneemt: „wegens het als moeder-voogdes plegen". Niemand heeft hem gewaarschuwd dat de tang gevormd wordt door: „wegens het
als moeder-voogdes teweegbrengen".
Niet minder dan voor mannen met vijftienjarige kostgangsters geldt voor tangkonstrukties: qui trop embrasr
se mal étreint.
Heel in stilte is er bij het verbeteren iets weggemoffeld.
De eerste woorden van „plegen van ontucht". Mag
dat? Maakt het juridisch verschil of men gelegenheid
geeft tot ontucht, dan wel tot het plegen van ontucht?
Of men zich schuldig maakt aan ontucht, dan wel aan
het plegen ervan?
De onrechtsgeleerde schrijver dezer regelen heeft op
blz. 216 van deel II van de zesde druk van NoyonLangemeijer, „Het Wetboek van Strafrecht verklaard ",
het antwoord op de vraag niet kunnen vinden.
C.A.Z.
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VARIA

Italiaans en Nederlands
Wie zich met Italiaans bezighoudt, wordt vaak getroffen door de grote overeenkomst tussen uitdrukkingen
in het Nederlands en het Italiaans. Hier volgt een volstrekt willekeurige serie voorbeelden ontleend aan het
woordenboek van Dentici s.v. mano (hand) .
armata mano
— gewapenderhand
una Bella mano
— een mooie hand (van schijven)
la mano benedetto
een gelukkige hand
con mano di Ferro
— met ijzeren hand
mano morta
— (goederen in de) dode hand
ultima mano
de laatste hand
a mano destra
aan (je) rechterhand
a mani vuote
met lege handen
di prima mano
— uit de eerste hand
alzar le mani
de handen verheffen (tegen)
aver le mani bucate
—een gaatje in de hand hebben (bucato: doorboord)
aver le mani in pasta
— een vinger in de pap hebben (pasta: vermicelli e.d.)
batter le mani
in de handen klappen
chiedere la mano di
de hand vragen van
condurre uno per mano
— iemand bij de hand leiden
metter le mani sopra qc
de hand op iets leggen ( door velen bij ons voor een
germanisme aangezien)
Naar men ziet zijn de overeenkomsten tussen Nederlands en Italiaans veel groter dan die tussen Neder.lands en Frans, terwijl het Nederlands toch veel meer
aanraking met het Frans dan met het Italiaans heeft
(gehad) . Ik weet niet of ooit op dit merkwaardige feit
de aandacht is gevestigd. D. de Vries, Wageningen.
GEBAKJES
mag je niet zeggen als je er prijs op stelt je afkomst
geheim te houden dat hadden we gedacht en daaraan proberen we ons, vaak zonder resultaat, te houden,
want het is taartje. Maar laat nu in een zeer Haags
dagblad op 1 oktober 1970 de haagste banketbakker,
die zijn zaak helaas gaat sluiten, zeggen: „ ... in ons
handwerk kunnen wij de prijzen van onze gebakjes
toch niet steeds verder opvoeren. Een gebakje moet
niet meer dan een gulden kosten." Misschien inverted
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snobism. ;❑ Dat opvoeren van de bakker is een on
duidelijk, onnederlands woord: prijzen verhoog je. ❑
Tillen is oplichten, opheffen, opnemen en ook oplichten. ü „Dit formulier moet door de schoolgeld~
plichtige uiterlijk op de hiernaast vermelde datum worn
den ingezonden, na invulling van deel A op voor~ en
achterzijde en het eerste omlijnde vak van deel B2
alsmede ondertekening van deel A op de voorzijde.
Indien zulks niet geschiedt kan bij het opleggen van
de schoolgeldaanslag geen rekening worden gehouden
met reductiemogelijkheid." Deze onvriendelijke tekst
moet een taalman van het schoolgeldministerie maar
eens bekijken en veranderen. Indien zulks niet geschiedt, hoeft de schoolgeldplichtige niet te betalen. 0
Welzijnsdelicten en welzijnscriminalteit, goed onthouwen die woorden, ze zullen steeds meer nodig zijn. i❑
Dialoog (krant 3- 10) in de trein . . . Vraag aan de
conducteur, wijzende op Cremer (die c. wijst niet op
C., maar de vrager) : „Kent u die man?" „Nee, het
zal wel de leider wezen." „Dat is Jan Cremer."
„jan Cremer?'' Cremer: „handtekening meneer ?"
Conducteur: „Nee hoor, ik wil me wèl even aan u
voorstellen. De jong, is mijn naam.' ,,U komt zeker
uit Maastricht," veronderstelt Cremer. (De krant gaat
verder:) Een veronderstelling die aan de hand van de
onmiskenbare zachte G geen enorme prestatie mag heten. ❑ Hij zit gebakken is hij zit er goed voor, zijn
brood is gebakken. 0 Party shopping vervelend. 0 Behorend bij onze verzameling opmerkelijke beroepen:
een weeshuis vraagt een home-finder. ❑ Miss Amy
Vanderbilt, 's werelds aller allerberoemdste schrijfster
van Hoe Hoort Het Eigenlijk boeken haar 700 bladzijden dikke boek over de etiquette ligt naar men zegt
vanaf Truman op een der nachtkastjes in het presidenr
tiële slaapvertrek in het Witte Huis heeft volgens
de Times van 19 oktober verklaard: „There's no point
in creating an uproar about four-letters words today.
People use them in contemporary language. It would
certainly not be correct nowadays to get up and leave
the table because somebody used a four-letter word."
❑ Maar pas op: Amy zegt niet dat je een schuttingwoord mag zeggen, alleen dat je niet van tafel mag
opstaan als een ander een schuttingwoord zegt. ❑ Over
dat correct: het moet u opvallen dat steeds meer mensen in het Nederlands zeggen correct of dat is correct,
terwijl ze gewoon bedoelen goed, of wel dat is goed,
juist. Met andere woorden dit uit het Engels overgen
nomen correct is toch iets anders dan het vertrouwde
Nederlandse correct. 0 Carmiggelt heeft eens opge~
merkt dat conducteurs altijd plaatsbewijzen zeggen en
nooit kaartjes: elitair taalgebruik. ; ❑ Een triotel is een
Leeuwardens woord voor de combinatie van ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis. Part-works zijn encyclopedieën in wekelijkse afleveringen. Gelezen en
gehoord: een voltijdse en een deeltijdse baan. Doorgeven, blijven zeggen tot het er geramd in zit. ❑ Hij
heet Gerard, wat een mooie naam is. Waarom nou hier
wat? Schoolmiddeltje: slaat wat op „hij heet Gerard"?
Nu de wats uit Tussen de Rails van september „Dat
houdt in dat je niet altijd staat in toneelwerk wat je
ambieert. Er zitten risico's aan vast, aan die NV, maar

ik geloof er wel in. Guus heeft al in een vrije produktie gestaan De man van La Mancha wat niet
zonder succes was. En ik, ik stond in Er zit een haar
in mijn soep wat heel fijn gelopen is." Sommigen vinden zo'n gewik-en~geweeg tijdverknoeien, wat niet correct is; wie zelf veel schrijft weet echter dat alle
schroefjes en moertjes goed moeten zitten, anders rammelt de zaak. Zoals O.T. die in april 1970 blz. 19
schreef over het ministerie en haar keuze. Of kun je
bij de afkorting O.T. ook wel het betrekkelijk voornaamwoord dat gebruiken? ❑ Teleurstelling voor allen
die dachten dat in het Afrikaans prikkelpoppie (pin-up
girl) , mooimaakgoed (make-up outlif t) , voor-niks nier
bangrnie-skip (dreadnought) , verneukpoep (kunstmest)
en terugleuter (computer) bestaan. Die bestaan namelijk
NIET in het Afrikaans. Vooral met die voor kunstmest kon je bijval oogsten bij hen die het nog niet wis
maar dat waren er heel weinig. ❑ Ludiek is uitgen-ten
vonden door Huizinga: inleiding van Homo Ludens
(1938) : „Men veroorlove mij daarom het woord ludiek
in te voeren." ❑ Glijdende werktijden zijn werktijden
waarvan de werknemer zelf het begin en het einde
bepaalt. Kraakwagen vuilnisauto die het grove vuil ophaalt. i❑ „Aangezien aldus de mogelijkheid van het
moeten dienen van tegenstrijdige belangen potentieel
aanwezig is, enz.
ss
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De heer Liebenberg, Ambassaderaad, namens de Ambassade van de Republiek van Zuid-Afrika. De heer

door de vootziiter, de heet ]. M. Redele

Vansina, Ambassaderaad, die de Ambassadeur van
Belqie vertegenwoordigt. Mr. Kolfschoten, oud-burqemeester van Den Haag, getrouwe en zeer belanq-

Het is me een groot voorrecht u namens het bestuur

stellende gast van onze conqressen, Ir. Duyvis, ere-

van het Genootschap Onze Taal allen zeer hartelijk

lid van ons genootschap. Dr. Van den Berge, voor-

welkom te mogen heten. Een groot voorrecht, want na

zitter van het Algemeen Nederlands Verbond. Pro-

het succes, dat wij met het vorige congres ~,Het Neder-

fessor Pee, de energieke en altijd voortvarende voorzitter van onze Belgische zustervereniging, de

niet op zo' n grote belangstelling uwerzijds durven re-

eniging voor Beschaafde Omqanqstaal", vergezeld van

kenen.

verscheidene bestuursleden. En tenslotte, maar met

Het getuigt van uw liefde en uw waarachtige belanq-

grote nadruk, de vertegenwoordigers van de pers, die

stelling voor de N ederlandse taal, dat wij ook op een

een onmisbare schakel vormt voor de verwezenlijking

zuiver taalkundig congres, zonder liederen en zonder

van het doel van Onze Taal.

cabaret, zo'n massaal aantal deelnemers, ruim 1200, in

Dames en Heren, het is mijns inziens niet boud te be-

de Kurzaal mogen ontvangen, waaronder vele jonqe-

weren dat er bij vel en een gevoel van onbehagen be-

ren, zoals middelbare schoolklassen uit Den Haag en

staat over de verslapping in taalbeheersing. Is deze

omgeving en een groep van meisjesstudenten uit Belqie.

verslapping ontstaan uit gemakzucht, uit nonchalance,

Het onderwerp van vandaag ttWat nog niet in Van

uit slordigheid? Helaas ik kan u hierop geen antwoord

Dale staat; nieuwe woorden in het Nederlands" heeft

geven. Is het misschien ook een uiting van verzet te-

vele facetten en is te omvangrijk om op cen dag tot in

gen het establishment en worden daarom veelal klem-

details te behandelen. am deze reden hebben wij een

tonen verlegd? Ook hierop moet ik het antwoord schul-

keuze moeten doen om tot een afgerond geheel te

dig blijven.

komen. Van Dale hebt u zeker allen gekend, zij het
dan ook in figuurlijke zin. In 1874 verscheen van zijn
hand het eerste goed bruikbare Nederlands woordenboek voor het algemeen publiek. Leefde Van Dale
thans nog, dan zou hij zich zeker met u verbaasd hebben over de vele nieuwe woorden die aan zijn woordenboek zijn toegevoegd of daarin nog geplaatst moeten worden, of over de woorden die in onbruik zijn
geraakt.
Van Dale zou, wanneer hij nu weer in ons midden vertoefde, vele woorden van de laatste 25 jaren niet meer
begrepen hebben. Een voorbeeld wil ik u noemen:
"Twee tieners, in hun Eendje stoppend voor een zebra
en hun tweepitter volgeladen met elpee beatplaten, qezinsflessen, frisdrank en kingsize sigaretten, zijn op weg
naar een boutique voor midi- en maxi-kledinq."
Maar laat ik, alvorens verder te gaan, eerst onze

gas~

ten welkom heten.
In de eerste plaats de Commissaris der Koningin in
Zuid-Holland, mr. Klaasesz. De heren drs. Mols en dr.
Haas, vertegenwoordigend de Minister van Onderwijs
en 'Wetenschappen. De heer Michael namens de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
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Een paar voorbee!den hiervan zou ik u willen noemen :

Tot slot wi! ik u mededelen , dat H .M . de Koningin,

diverse , alinea, normaliter, omgeving, desillusie. Nu

onze beschermvrouwe, het bestuur heeft laten weten,

vrees ik dat de heer Van Dale, wiens foto op het po-

dat H .M . zeer tot haar spijt wegens een druk bezet

dium hangt, zeer misprijzend zal gaan kijken.

programma, ons congres niet kan bijwonen. Daar de

Een voorbee!d van onnauwkeurigheid: het betreft een

Koningin altijd buitengewoon vee! be!angstelling voor

brief van een instelling gericht tot het Departement van
Sociale Zaken over een tekort aan ondergoed. De zin

onze taal heeft, zou ik u willen voorstellen het volgende telegram te verzenden:

uit de brief luidt : "Wij zitten al maanden met ons ondergoed omhooq ". Herhaaldelijk gebruiken sommige

"Het Genootschap Onze Taal is tijdens zijn acht ste con-

sprekers graag ve!e vreemde woorden en inqewikkelde zinnen, zodat de toehoorder maar moet raden naar
de werkelijke betekenis.

gres in het Kurhaus te Scheveningen bijeen ter behandeling van het onderwerp "Wat nog niet in Van Dale
staat" . Bij het bespreken van dit onderwerp gaan de
gedachten van de aanwezigen eerbiedig uit naar Uwe

Een parodie op dit euvel , samengesteld door studen-

Majesteit, beschermvrouwe van ons genootschap, die

ten van een academie voor maatschappelijk werk luidt :
"W ie de voor de arb eider ideale persconlijkheidsstruk-

met Uw Huis zo zeer mee!eeft met de ontwikkeling van
de Nederlandse taal."

tuur poneert en zich daarmee identificeert om zijn [uis-

Dames en Heren, hierbij verklaar ik het achtste con-

te positie te kunnen formuleren van een rolfunktie in

gres van het Genootschap Onze Taal voor geopend .

een explicite patriarchale rivaliteitscultuur van een
dorninerende, aan het geweten appellerende pedagogisch

georienteerde bedrijfsleiding, moet de diversiteit van

NIEUW

meningen in zijn gei'soleerde communicatiemoqelijkheden concretiseren en schematiseren, zodat cognitief
he!dere denkbeelden op een professionele wijze in een

'VOORDENBOEK

referentiepatroon worden gei'ntroduceerd, waardoor
opiniemogelijkheden methodisch gei'ntegreerd kunnen
worden."
Of in het kort gezegd : medezeggenschap in het bedrijf.
In de zojuist geciteerde lange, kunstmatige en gekunstelde zin zult u zeker enige woorden aantreffen die
nog niet in Van Dale staan.

II t I!:

NEDERLANnSCl1 E TAAL,
I<F:V ATT F:X It F::

I. De meest gebrulkelijke woorden , spraakwendingen

Dames en Heren, met deze voorbeelden wi! ik volstaan. Gaarne richt ik een woord van welkom en van
hartelijke dank tot de sprekers. Ons bestuur stelt het
bijzonder op prijs dat u, ondanks uw drukke werkzaamheden, bereid bent gevonden en de tijd beschikbaar heeft willen stellen , onze leden toe te spreken.
De eerste spreker, dr . Veering, de redacteut van ons

en spreekwoorden :
2. He bastaardwoorden , die of reeds het burgerrecht
helihen verkregen of vrij algemeen worden gebesigd , ell
l. De meeste kunstwoorden,

blad, kent u: hij zal u de rijkdom van het Nederlands

11l ' ''fe n ll(J~fdQn r/trl/Jii:i'T P# ~/rt'til'(1-ri.~ It' Stllis.

ooo~

J. H. VAN DALE,

tonen. Professor Reichling is de tweede: hij is vermaard om zijn scherpzinnige algemeen-taalkundige verhandeling over Het Woord. Van Kees Fens zullen wij
het woord in de literatuur leren kennen . Tijdens de
middag zal professor Zahn ons een sociologische visie
geven op de taalvernieuwingen. En als slot treedt de
dichter professor Heeroma op, die de taal zal behandelen die een bezit is van aile tijden .

'SCRA"ENUAGI , L U DlL"l',

ARNIIUf .

)lAIITJX1JS NIJHOl'}<', A. W. SIJTHOFF . D. A. THlf:l\IK
1874.
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WAT NOG NIET IN VAN DALE STAAT
door dr.], Veering
In de Zeeuw.. . Vlaamse stad Sluis stierf een eeuw gele.. .
den, op 17 mei 1872, de hoofdonderwijzer Johan Hen . .
drik van Dale.
Vierenveertig jaar was hij geworden, een betrekkelijk
kort leven was het maar geweest, maar hij had het wel
besteed: hulponderwijzer op zijn zestiende jaar, hoofd.. .
onderwijzer op zijn achttiende in zijn geboorteplaats
Sluis, houder van de aktes wiskunde, Engels, Duits,
natuurkunde en landbouwkunde, amateur.. . taalkundiqe,
amateur.. . geschiedkundige, lid van Nederlandse en Bel.. .
gische geleerde genootschappen en wat eigenlijk be.. .
langrijker is: goed vader, braaf echtgenoot, plichtsge . .
trouw burger, die alle aanbiedingen om Sluis te ruilen
voor het westen des lands had afgeslagen. Hij stierf
aan de pokken, "de kinderziekte" zoals men die toen
eufemistisch noemde. De drukproeven van zijn laatste
publikatie waren nagenoeg gereed: het "Nieuw woor.. .
denboek der Nederlandsche taal". Op zijn sterfbed in
letterlijk de laatste paar uur van zijn leven, heeft hij
nog aanwijzingen gegeven om het te laten voltooien.
Zijn levensbeschrijver schildert het aidus: "Toen hij in
den vroegen morgen van den laatsten dag zijns levens
zijne door droefheid afgetobde vrouw en kinderen liet
wekken om van hen allen een laatste afscheid te ne.. .
men, gaf hij zijne vrouw den wensch te kennen dat wij
zijn W oordenboek zouden voltooien."
Denk nu niet dat de eerste Van Dale een primitief
boekje is. Het behandelt een 75.000 woorden. Als u er.. .
in bladert, leest u natuurlijk voor het overgrote deel
een N ederlands dat wij nog steeds gebruiken, maar te.. .
gelijk is het soms of u op zolder een stapel verbleekte,
vergeelde, op karton geplakte foto's van uw over.. . of
betovergrootouders vindt. In die eerste druk ontdekt u
onbegrijpelijke woorden als
iiten . . iemand tot het huwelijk overhalen
onthokkebanden . . los maken van de band
waaraan men in een hok vastzit
tibbezekken . . aansporen of kwellen.

Zulke woorden staan niet in de jongste Van Dale, nu
negen jaar oud, evenmin in de allerjongste Van Dale,
het supplement, nu nauwelijks negen uren oud. Ze
staan er niet meer in. Ze staan er niet meer in, zoals
zovele andere bij elke nieuwe uitgave van een alge.. .
meen woordenregister verdwijnen moesten omdat ze
op waren, versleten, omdat ze niet meer gebruikt wer . .
den.
W oorden komen: sommige blijven, andere gaan. Dat is
altijd zo geweest; dat zal nooit anders worden.
Wat nieuw is
Wanneer is een woord nieuw? Welke woorden zijn
nieuw? Een oeroud woord is voor iemand die het voor
het eerst hoort of leest, volstrekt nieuw.
We maken het ons gemakkelijk als we op de vraag
welke woorden nieuw zijn, antwoorden: wat nog niet
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in Van Dale staat: een antwoord dat bruikbaar is,
maar ook een antwoord waarover u niet al te lang moet
nadenken anders komen er weer - terecht - allerlei
andere lastige vragen bij u op. Een weggooi.. . antwoord
dus, als u wilt.
Komen er mi sneller nieuwe woorden dan in vroegere
taalperioden en zijn het er meer? Wij kunnen aanne.. .
men van weI. Er verandert veel, er verandert veel snel
in onze wereld en de woorden die we gebruiken, weer.. .
spiegelen de wereld waarin we leven. De allerjongste
Van Dale geeft al 12.000 woorden meer dan die van
nog geen tien jaar geleden! De massa . . media (het woord
is in Van Dale 1961 nog onbekend) verbreiden de
woorden die nodig zijn in het gedemocratiseerde leven.
Steeds meer mensen lezen mee, luisteren mee, kijken
mee, schrijven mee en praten mee. Misschien gaat eens
de grote vermoeidheid komen: het zwijgen in het open . .
baar. Maar het ziet er voorlopig nog niet naar uit: de
komende generaties zullen nog teveel maatschappelijke
en politieke moeilijkheden moeten oplossen. Steeds
meer nieuwe woorden zullen nodig zijn. Sneller zullen
de woorden verslijten en zullen andere hun plaats in.. .
nemen.

W oorden maken
Het zou voor u vervelend zijn als u nu in een soort
spraakkunstles moest horen op welke manieren nieuwe
woorden gemaakt worden. U hebt dat ooit op school
geleerd; mocht u het weer willen wet en, dan zijn
er genoeg boeken die u de fijnheden vertellen. Houdt u
van kunstwoorden? Van beeldspraak? Van afkortin.. .
gen, letterwoorden? In een vorige jaar verschenen Ne.. .
derlands Woordenboek voor afkortingen staan er zo'n
20.000. Er staat zelfs in O.T., maar het wordt niet ver.. .
klaard met wat ik hoopte: O.T. = Onze Taal, maar
met o.a. Oude Testament.
Maak zelf eens een nieuw woord. U maakt geen nieu.. .
we oerklanken en woordstammen meer, zoals de voor.. .
ouders van de rendierjaqers, de vuistbijlmensen, de
hunnebedbouwers, de klokbekerboeren, de standvoet.. .
bekerveetelers hebben gedaan. En toch: met sktebbelen
op winteravonden hebt u ze gemaakt: de samenstellin.. .
gen en afleidingen die uw medespelers niet accepteer.. .
den. En waarom niet? Omdat ze niet in Van Dale
stonden.
A£1eidingen en samenstellingen: de spraakkunsten ge.. .
yen deze methode van woordvorming terecht de groot.. .
ste plaats. Het is het woorden.. . maken als het ware met
de middelen die de taal zelf heeft; we danken daaraan
bijvoeglijke naamwoorden als:
afstandelijk
inzichtelijk
inhoudelijk

of met een vreemde uitgang:
siiuetioneel
releiioneel
ptocedureel.
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Menigeen zal voor deze woorden niet danken, maar
bedanken. Bij alle gerechtvaardigde kritiek op aanstel .
lerij, bedenke men toch dat deze woorden soms onmisbaar blijken: ze vormen een soort coórdinatensyr
steem van begrippen waarmee in bepaalde vakken nu
eenmaal gewerkt moet worden.
Hoe heerlijk rijk de afleiding onze woordenschat maakt,
merkt u ook aan de gelukkig nog lang niet opgedroog~
de bron van - erfjes, waaruit opgeweld is het slippertje
en het meevallertje en het nakomertje, het handenbin~
dertje, het meevallertje en die nu o.a. het
,

lachertje

warmblazertje
wegwezertje
vullertje
thuiskomertje
stampertje
zoet houwertje

en het meedenkertje
heeft voortgebracht. De schepping met rertjes zal tomeloos verder gaan.
Samenstellingen: twee of meer woorden vormen samen een nieuw woord. Een bij de eerste waarneming
onbeperkt lijkende methode om woorden te scheppen:
het haarstukje
de kiesdrempel
de oliegeul
de peuterspeelzaal
de schuivta fel
en u ziet de betekenisverandering van een woord vóór
uw ogen: de prikpil.
Onzuiver en onduidelijk?
Waar overschrijdt de woordenmaker de grens van de
zuiverheid naar de troebelheid? Mijns inziens bijvoorbeeld bij de bijvoeglijke naamwoorden:

cadeauverpakt
trommelgarant
oksel fris
ris
tandgraag
figuurbewust
plantagezuiver
knuppelbelust.
Mysterieus is het eigenlijk hoe de taalgebruiker feilloos
de relatie tussen de onderdelen van zo'n woord ziet.
Kwaliteitskrant is in het woordenboek onbekend; dit
in de afgelopen maanden noodzakelijk gebleken woord
„klikte" meteen. Bij rook.- geeft Van Dale een zeven~
tigtal woorden, o.a.:

rookworst: die gerookt is
rookstoel: waarin gerookt wordt
rooktabak: die opgerookt wordt
rookstel
rookwolk

rookverdrj ver,
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telkens een andere relatie. Toen nu in de tweede helft
van de jaren zestig het reeds bestaande rookbom algemene bekendheid kreeg, was er niemand die moeite
met het begrijpen van dit woord had.
Nemen we duidelijkheid als maatstaf voor „goed" en
,slecht'', dan zouden samenstellingen als

kindzwak: kindzwak onderwijs
schoolkivetsbaar: een schoolkwetsbaar kind
schoolweerbaar: een schoolweerbaar kind
alleen daarom al afgekeurd moeten worden. Maar
daartegenover staat:
1 e. dat er behoefte met name in de wetenschap —
aan telkens één woord is dat de informatie geeft en
daardoor het begrip registreert alsmede „werkbaar"
maakt en
2e. dat veel dingen nu eenmaal eerst gekénd moeten
worden voordat het woord duidelijk is.
Niet ieder zal bijvoorbeeld de samenstelling sleutelslaapje kennen. Het woord verklaart zichzelf evenmin
als sleutelkind, sleutelgeld of sleutelclub dat doen en
sommigen uwer zouden van sleutelslaap zelfs allerlei
overspannen voorstellingen kunnen krijgen. Het beter
kent: „een heel kort slaapje''; even al zittende de ogen
sluiten met de sleutelbos in de hand zodat op het ogenblik van het in slaap vallen de aan rust behoeftige de
sleutelbos laat vallen en geheel volgens zijn wens daarvan wakker wordt.
Spraakmakers
Een van de gevaren van het samenstellingsprincipe is
dat de maker geneigd is toe te geven aan de drang om
zoveel mogelijk en als het kan zelfs alle inf ormatie in één woord te stoppen, daarbij vergetende dat het
woord niet het ding zelf is. Ik geef toe dat er soms
geen uitweg is, maar zulke woorden blijven ook mees~
al vakwoorden:

gezinsschuilplaatsluchtverversingsinstallatie
Rijksluchtvaartdienstweerschepenpersoneel.
Niet alleen de lengte ook de verkeerde zakelijkheid,
de broodnuchterheid, het gebrek aan enige fantasie of
poëzie, kan een woord mismaken; oude voorbeelden
zijn begraafplaats en (vanuit Den Haag klopt de windrichting) Noordoostpolder.
Gelukkig is er hier en daar een ontsnappingsmogelijkheid: de spraakmaker heeft zijn gevoel voor de betrekkelijkheid aller dingen nog niet verloren als hij
schept:
praatpaal
snuffelpaal
smartlap

plasgootje
fatsoensrakker
bulderbaan
haaietanden
opstapje
schommelfonds
wiebeltaks of waggeltaks.
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Niet dat we zulke puristen moeten zijn - verre van . .
daar - maar het is toch eigenlijk wel een beetje jam...
mer dat de helikoptet n66it de wentelwiek en de cen...
trifuge n66it de droogzwierder is geworden. Van een
woord als smartlap wordt Alex de Haas de maker
genoemd, door Van Altena is het luisterlied geschapen.
Bomans gaf ons de buiteliuin, en - naar men zegt Plesman de Randstad.
Andere inhoud
Een woord kan nieuw genoemd worden 66k om een
andere reden dan zijn uiterlijke vorm. Een oud woord
krijgt een nieuwe mogelijkheid door beeldspraak of
door een andere gebruikssituatie. Zindelijk had in Van
Dale een uitbreiding nodig: zindelijk denken en zindelijk redeneren. Smeetpijp sloeg tot voor kort op een
persoon, nu heeft het een prachtige toepassing gevon ...
den voor een lelijk ding. U kent het verschijnsel: woor..
den worden nieuw als ze een nieuwe inhoud krijgen.
Stel u voor dat een jaar of twee drie geleden een uwer
vrienden u wat peinzend en onzeker had meeqedeeld,
dat zijn oudste zoon keboutet was geworden. Wat zou
u geantwoord hebben? Vierhonderd gulden was v66r
de zomervakantie nog een onschuldig bedraq, de prijs
van een herenpak.
Het leven maakt de woorden.
Wat denkt u van de volgende rij? U kunt hem ver ...
honderdvoudigen en zelfs meer dan dat:
kreken
inspraak
fopspeen
toestand
troep
belen
naveZstreng
havik
bezetten
contraprestatie.

Zijn 't nieuwe woorden? [a, voor ons nieuwe woor...
denboek wel: ze zijn oude omhulsels met nieuwe in...
houd.
"De klimtoestanden waaronder rubber tegels
moeten komen ..."
"Onder het deksel zit allerlei troep."
"De haviken tegenover de duiven."
"De navelstreng van een ruimtevaartuiq."
"De bezetting van een consulaat."
"Van de contraprestatie leven."
En - voorbeeld van een eigenlijk langzamerhand on...
mogelijk woord met nieuwe inhoud:
begeleiden
beqeleidinq,

woorden die doordrenkt zijn van vaderlijkheid en moe...
derlijke zorg om de kleinen van het pad der ondeugd
verre te houden.
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Engels
Een geliefd middel om nieuwe woorden te maken is
de ontlening aan een andere taal. We kunnen daarover
zeer kort zijn. Is een vreemd woord werkelijk nodiq,
dan is het nodig. Moet het een Engels woord zijn, dan
moet het een Engels woord zijn. V reemde woorden
kunnen lokken, sussen, opwinden, versluieren: beauty
farm, petfoods. Ze kunnen de spijker op de kop slaan;
ze kunnen echter ook verwarrend zijn, ja zelfs ondemo...
cratisch. Wat moet het kind met de remedial teacher?
Het zou vertaald kunnen worden met bijspijkeraar.
Wat moeten de ouders met short stay home? De zieke
in het ziekenhuis met de intensive care, de coronary
care en de recovery room? Het Nijmeegse universi...
teitsziekenhuis - stad van professor Michels! - heeft
een verkoeverkemer, nieuw woord, gemaakt uit oer ...
oude delen.
De nieuwe dingen zijn gekomen
Waarom zijn er telkens nieuwe woorden nodig? De
eerste en voornaamste red en kan ieder zonder moeite
noemen: omdat er telkens nieuwe dingen komen. "Din...
qen" natuurlijk hier in zijn ruimste betekenis; perso...
nen: smeekmeket, voorwerpen: heupbroek, en ver ...
schijnselen, Halles wat gedacht kan worden", bijvoor ...
beeld afwezigheidsbehoefte op maandag in plaats van
ziekteverzuim. Zo verandert onze omgeving, nu eens
ongemerkt dan met een klap, dag in dag uit. Ais we
nog zouden leven bijvoorbeeld gelijk de Batavieren
voor de komst van de Romeinen, als er geen andere
dingen gekomen zouden zijn - en daaronder moet ook
invloed van andere volken verstaan worden - [a dan
zou onze taal weI niet zo ver verwijderd van het Ba...
taafs van 100 voor Chr. geweest zijn. Maar de nieuwe
dingen zijn gekomen, zijn gegaan of zijn gebleven. Wie,
nieuwsgierig, wel eens een indruk zou willen krijgen
om hoeveel woorden het bijvoorbeeld alleen al in de
techniek gaat, neme de ongeveer driehonderd officiele
lijsten van het Nederlands Normalisatie...Instituut met
benamingen voor speciale technische vakgebieden ter
hand. Hem zal huivering overvallen. Klaag er niet over
dat van deze vele duizenden woorden er maar weinig
in Van Dale staan: prijs u Bever gelukkig. Van die
nieuwe woorden voor nieuwe dingen zijn verreweg de
meeste een zelfstandig naamwoord. Bijvoeglijke naam ...
woorden en werkwoorden zijn in de minderheid. U be...
hoeft ook geen taalfilosoof of linguist te zijn om te be...
grijpen dat nieuwe telwoorden, voorzetsels, voegwoor...
den e.d. onbekend zijn.
Geen enkele natuurlijke taal is in staat geheel alleen
in de onvoorstelbare (nog niet in Van Dale 1961) be...
hoefte aan nieuwe woorden te voorzien. Alleen daar...
om al - dus afgezien van redenen als internationali...
teit, wetenschappelijke duidelijkheid enz. - bestaat
een niet gering deel van iedere nieuwe vaktaal in elk
taalgebied uit vreemde taalelementen, of ze nu uit de
Grieks...Latijnse woordenvoorraad stammen dan wel uit
het Engels ...Amerikaanse vocabularium worden overge...
nomen.
Laten we wijsheid afsmeken over de commissies die
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bezig zijn met de schepping en ijking van nieuwe woor
den voor vakken die de woordenvoorraad van het
grote publiek zullen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de informatieverwerking, de elektronika, de kernenergie, de
ruimtevaart. Zodat bijvoorbeeld een verslaggever van
een ruimtereis niet alléén aangewezen is op Amerikaanse woorden.
-

ven roepen taktiele therapeut. Misschien maakt therapeut zo'n opgang omdat woorden als geneeskunde, geneeskundige, universitaire termen zijn; misschien ook
omdat men vroeger weinig deed aan wat wij nu „ar~
beidstherapie'' noemen. Zie eens hoe in het proces van
woorden maken zo'n goed woord als therapie een
kruispunt is van waaruit nieuwe begrippen een naam
krijgen:

Beroepen
De prikkel, of zelfs noodzaak om nieuwe woorden te
maken, ontstaat eveneens door een opkomende andersoortige waardering, een herwaardering van mensen en
dingen. Kijk eens naar sommige beroepsnamen: er zijn
prijsvragen geweest om een ander woord te krijgen
voor loodgieter ( „hij doet veel meer dan loodgieten") ;
er is over een actie gedacht om een betere naam te
krijgen voor notarisklerk ( „ klerk, stoffig woord, ondergeschikt beroep, onderbetaald ") ; iemand heeft
voorgesteld, in plaats van apothekersassistente iets anders te zoeken; immers, dan „zouden zich wel meer
meisjes voor dit mooie beroep aanmelden" . De wet
van vraag en aanbod werkt natuurlijk door in de motir
vering of motivatie (nieuw woord) om nieuwe woorden te scheppen. Wilt u nog meer voorbeelden daarvan? Ieder uwer kan ze in de advertentierubrieken aanstrepen:

interieurverzorgster (werkster)
chocoleuse
Technisette was de vondst na modinette,
nu is gevonden ko[ f ienette.
Het is niet zo verwonderlijk dat voor bepaalde nieuwe
beroepen denk aan de automatisering! vreemde
woorden worden gekozen:

operator, vrouwelijk: operatrice,
regulist,
datist,
geleerde woorden, zoals ook de vrijmoedige vervrouwelijking van de oude mentor: mentrix en daarbij de
sub-mentrix. Ziekenhuisterminologie is een studie op
zichzelf: triotel. Het quasi-geleerde of mogelijk ook
geestige: dogela: dorpsgemeenschapsleidster. De artsenbezoeker is een woord dat het niet meer doet in
personeelsadvertenties, het is zwaar belast: medisch
vertrouwensman is gekozen. Een vondst die vele sol~
licitanten heeft opgeleverd. Sollicitanten leverde ook
op de door het beroemde werkwoord van Carmiggelt
geïnspireerde vondst die in een advertentie te lezen
was: in de Edese Courant werd op 15 maart 1968 gevraagd een epibriste (bedoeld was een meisje voor
eenvoudig kantoorwerk) en een ander woord voor zo'n
meisje nu voor een winkel in Utrecht: tesse f ediante.
De behoefte om een verzamelwoord te scheppen dat
enerzijds een aantal beroepen, of zo u wilt bezigheden,
samenvat en anderzijds een koele, zakelijke benaming
verschaft voor iets dat emotioneel belast is, deed voor
„gebedsgenezer, handoplegger, strijker” e.d. in het le-

bezigheidstherapie
bewegingstherapie
speltherapie
arbeidstherapie
muzische therapie
creatieve therapie
expressieve therapie.
Stegen en straten
Zo kunnen we, al wandelend door de samenleving
waarin ieder nu eenmaal sinds de zondeval zijn brood
moet verdienen met een beroep, nog wel een uurtje
doorgaan met commentaar, complimentjes gevend, nu
eens in taalgeleerdheid zwevend, dan weer met beide
benen op de Hollandse bodem blijvend. Men moet zelf
in een woordencommissie gewerkt hebben om te weten hoe broodnodig nieuwe termen soms zijn, hoe inge-wikkeld de eisen zijn die aan die termen gesteld wor~
den. Hoe snel de maker zich vergist, hoe ondankbaar
de criticus is en gelukkig hoe ongelooflijk vlug
het publiek aan een nieuw woord went. Men moet zélf
in een bepaalde netelige situatie verkeerd hebben om
te weten wat een belaste naam voor schade kan aan
Je kunt nu wel glimlachen om de maatregel-richten.
van de gemeente Delft om officieel de steeg, alle stegen
in de stad af te schaffen en er straten van te maken,
maar dan woon je waarschijnlijk zelf niet in een steeg,
of het moest zijn uit modieuze gemaniëreerdheid die de
straat te burgerlijk vindt en de tot verdwijnen gedoemde steeg opzoekt.
Niet alleen de mensen ook de dingen moeten soms
verrnaamd worden. Uit economische motieven: de

meisjes die in de fabriek niet in een stofjas, maar wel
in een technicoat wilden werken. Uit motieven van poli
onderontwikkeld (tot een jaar of twintig-tiekac:
geleden vrijwel alleen bekend als fotografische term)
werd onbruikbaar; ontwikkelingslanden worden evenwel niet welvarender door de verwijdering van het
woorddeel onder; deze zomer hebben de jeugdige demonstranten bij het F.A.O.~congres verzocht de term
ontwikkelingslanden te vervangen door uitgebuite lan-

den.
Politiek en taal? Een hoofdstuk, een boek op zichzelf.
De ouderen onder ons herinneren zich de f rontverkor~
ting die een terugtocht was; ze herkennen nu beter de
vlootbasis die haven f aciliteit wordt genoemd.
Wie ervan houdt om taal waar te nemen, komt misschien wel wat al te gauw in de verleiding, om bij de
makers of gebruikers van nieuwe of andere termen allerlei onedele motieven te zoeken. Nu en dan is het
echter inderdaad beter, een ander woord te nemen.
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Denk eens aan de kampen: woonwagenkampen zijn
woonwagencentra geworden. De Ambonnezen leven
niet meer in kampen maar in iooonootden, een samenstelling met een dichterlijke kern, een woord waarover
gemediteerd kan woorden: het zit in een mooie rij:
iooonootd, tecteeiie-ootd, vekentie-oord, toevluchtsoord, qenede-oord en ook bellinqsootd. De voorlichtingsambtenaar van een iqrote stad, in de nabijheid
waarvan een vliegveld liqt, zegt dat daar geen sprake
is van qeluidshinder, maar van [tequeniie-ovetlssi.
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oude woorden met nieuwe inhoud; Engelse woorden en
geleerde woordenals
basic trust
self fulfilling prophecy;
intersubjectiviteit
petticipetend bestaan
relationeel den ken
motivatie.

Revolutie
And~e~jkopdedmgen

N u .de maatschappijwetenschappen genoemd zijn, is de
Kenners van een bepaald onderwerp hebben met de
verandering van de dingen en het betere inzicht in de
ding en een andere kijk gekregen op zaken waarover
hun oordeel deskundig wordt geacht; uit dat andere
standpunt komt het andere woord:

stap niet meer zo groot: mag ik met u het woordenhoek van de tevolutie opslaan?
contesteren
politiseren

alternatief
manipulatie
reptessieoe ioletentie
establishment
onderdtukkinqsmechenisme
autoritair
enti-eutoriteit
fascistoide
waardevrij
mechissttuciuur

de misdaad: afwijkend gedrag
zwerver: thuisloze
verqissinq, ruzie, belediging: communicetiestoring.
Let eens op woorden als:
onaangepast
contactarm
en:
gewetensbezwaarde
qehoorqestoorde,
twee volgens de rechtzinnige leer nogal kreukelige samenstellinqen, maar in het dagelijks verkeer blijkbaar
gemakkelijke en ook ook nuttige woorden.
De mens- en maatschappijwetenschappen - het is
reeds menigmaal opgemerkt - zijn in hun groei achter
gebleven bij de onbedaarlijk vooruitvliegende exacte
wetenschappen. Maar zi] halen wat hun. woordenvoorraad betreft langzaam hun achterstand in. Ook de
maatschappijwetenschappen (in de Van Dale 1961 is
het woord nog niet opgenomen!) beschikken over een
indrukwekkend geheel van termen. W oorden zijn noodzakelijk om de ding en aan te wijzen, maar in deze »retenschappen is het nog niet zo eenvoudig om het ding
te be-noemen, De samenleving is nu eenmaal inqewikkelder dan, laten we zeqqen, een verbrandingsmotor.
De plaats waar de drijfstang overgaat in de kruk, kan
de uitlegger aanwijzen en als hij daarvoor een woord
nodig heeft, zal een normalisatiecommissie het voor
hem maken. Maar waar gaat otijheid over in onvtijheld, ja was is vtijheid eigenlijk! Waar is de duidelijkheid? W oorden kunnen onduidelijkheid brenqen, als
zender en ontvanger ongelijke golflengte hebhen:

oetvteemdinq
ontmoeting
openheid
qenuenceerd
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Ze zijn internationaal en mondiaal: u vindt soort- en
vormgelijke in het Frans, het Engels, het Duits: een
werkelijk gecompliceerde, verantwoorde, volstrekt
ernstig.. te nemen terminoloqie, ten 'dele overgenomen uit
marxistische, sociologische bronnen. Het mooiste uit
deze terminologie vind ik zelf het vernederlandste Engels: Omtutnen.
Bekeren "" de draai maken, het oude werkwoord, nu
misschien: omtutnen. want zoals Vondel Horatius vertaalt:
ttGelijk de bossen jaarlijks hunne bladers veranderen,
en de eerste afvallen, zoo vergaat ook de oude eeuw
der woorden; en die onlangs opkwamen, groeien en
bloeien, gelijk de jeugd."
Tieners
Groeien en bloeien gelijk de jeugd doet de woordenwereld van de tieners: zij hebben hun eigen ritus, hun
eigen muziek, hun eigen kledinq, hun eigen vocabulaire:
beat
hip
square
soul.
Dit is niet nieuw, groepsvorming in taal door de jeugd
is zo oud als de jeugd een goed begrensde groep kon
vormen. Nieuw is misschien dat de handel in kleren,
platen en tijdschriften zich buitensporiq op die woor-
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den heeft gestort. Nieuw is misschien dat de ouderen
nu graag de jongeren óók in woordgebruik, niet alléén
in woordgebruik nadoen in plaats van andersom:
infantilisering wordt nog steeds gemist in het woordenboek.
Ga uit uw eigen jonge jaren eens de woorden na die
kracht moest geven. Wat was het? Was het mieters,

enig, geweldig, meesterlijk, ontstellend, fantastisch, wezenloos? Kent u een woord als kits nog? Alles kits?
kits, joh! Geen mens die het nog gebruikt; het is niet
eens beschimmeld, het is er gewoon niet meer.

OntieglYk, puik, gaaf. snel, het einde, eindeloos, of heel
cool en clean gezegd: gewoon fijn, twee woorden die
— in oorsprong, althans, toen er nog geen snobbige en
vervelende naäperij was — aan de understatement (niét
in 1961 geregistreerd) uitdrukking moesten geven; de
woordgroep wordt gewoonlijk gevolgd, zoals u weet,
van oorsprong Endoor weetjewel, een uitdrukking
voor het gebrek aan gevoelens?
gels: nl. you know
voor het gebrek aan woorden?
Naar het taalmuseum?
Laten we voorbijgaan aan de modieuze woorden uit de
conversatie van een quasi-progressieve in-crowd die
Kees van Kooten in zijn parodieën onthult en ontluistert.
Woorden komen, woorden gaan. Welke uit die parodieën zullen over twintig, vijftig, honderd jaar nog begrepen worden? Welke clichés zullen vast bezit van de
nieuwe woordenboeken tot in de lengte van herdrukken worden? Welke van de volgende?
de mist in gaan
ergens tegen aan hikken

met een gedachte stoeien
ergens zwaar aan tillen
gestalte krijgen
wat heet
het helemaal maken
te gek
om over naar huis te schrijven
de boodschap komt niet over
leren leven met
het stelt weinig voor
hoeft niet.
Er zijn zoveel woorden volstrekt onbekend geworden.
De geheel eigen woorden van de bezembinder, de bler
ker, de droogscheerder, de grutter, de hoefsmid, de
klompenmaker, de kolenbrander, de kuiper, de molen~
bouwer, olieslager, de steenzager, de tinnegieter, de
turfsteker, de zadelmaker en de zwaardveger zijn verdwenen mét het vak of ze zijn zo goed als verdwenen.
Het zal niet of nauwelijks nog gelukken ze aangepast
over te nemen in nieuwe beroepen; ze gaan voor het
merendeel in het taalmuseum; soms worden ze wat
weemoedig afgestoft door een verstrooide suppoost,
maar niemand kijkt er meer naar om.

Dat sterven van woorden omdat de dingen er niet meer
zijn, kunnen we dagelijks waarnemen. De moderne
landbouwer werkt met de machine; hij gebruikt de
woorden-van-de-handenarbeid, die hij van zijn vader
hoorde, nauwelijks meer; zijn kinderen kénnen ze in
het geheel niét. Maar nóch op bekende stoffelijkheden
uit grootvaders tijd, als de paardentram, de stoom f iets,
het gaskousje en nóch op die uit vaders tijd als de sok ophouder, de broekveer, het boordeknoopje en het kor
gel f lesje wil ik uw aandacht vestigen; liever bijvoorbeeld op de wegebbende woorden uit de Nederlandse
godsdienstige nomenclatuur. De oude, onrechtvaardige,
uniek-hollandse maar toch eigenlijk ook wel verruk~
kelijke (modern cliché) folkloristische sjibbolets als
,

op en in de eerste plaats
op en met vakantie
bekoring verzoeking
opstanding r verrijzenis
-

zijn geloof ik langzaam aan het verdwijnen. Treur er
maar niet om.
Wie van de lagere-schoolgeneratie kent nog:

sla f elijke arbeid
uitstalling
droevige geheimen
voetgebed

oefening van berouw?
En pastoor en kapelaan? Beiden zijn pastor, meervoud:
pastores, waarbij de uitspraak van de laatste lettergreep pastores of pastorees inlichtingen over iemands
schoolopleiding geeft. Het oeroude woord mis, met zijn
schilderachtige afleidingen dodenmis, stille mis, kindermis, zingende mis, mis met drie heren: ze zijn „nergens
meer" . Andere voorbeelden maar met dezelfde strek~
king zijn in andere kerkgenootschappen te vinden.
Men kan er de godgeleerden en de kerkvoogden in het
geheel geen verwijt van maken, het is moeilijk en misschien zelfs voorlopig ondoenlijk om goede nieuwe
woorden te munten voor de nieuwe begrippen, opvat
tingen en mogelijkheden in het geestelijk leven. De gewone taalconsument zou er echter nu moedeloos van
kunnen worden:
-

onderweg: tussen geboorte en sterven?
dialoog: blijven zeuren?
pluriform: onenigheid?
kerugma?
pneuma?
Woorden die als zovele andere, gevaarlijk dicht zo
niet bij de nietszeggendheid, dan toch bij de onbegrijr
pelijkheid komen. Of zelfs misschien bij de ongewilde
verwarring die een soort nieuwe gewijde vaktaal schept
voor hen die dóén alsof ze elkaar daarin kunnen ontmoeten.
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Meedenken over taalgebruik
Het kritiseren van abstracties, zwaar als lood, die we
lezen, horen en zeggen, mag echter langzamerhand
zélf geen vervelend cliché gaan worden. Woorden maken is niet een simpel karwei, woorden afmaken wel.
We moeten vertrouwen hebben in de taalontwikkeling.
Naast de twee dingen die verkeerd gaan, zijn er honderd, zijn er duizend of meer die goed gaan.
Wat is dan de taak van het Genootschap Onze Taal?
Een uitvoerige taak: meehelpen, voorlichten, raad geven, belangstelling kweken, beoordelen, goedkeuren,
verwerpen, aanvallen, verdedigen, aansporen: het is de
moeite waard, eenheid en regel te brengen waar dat
althans mogelijk, wenselijk of noodzakelijk blijkt.
Het is ook de moeite waard, mee te denken over het
gezonde gebruik van de taal, over het tegengaan van
taalmisbruik. Of heeft de taal geen doel en is ze louter middel, heeft ze slechts een functie? Ik geloof d-at
hier enige kalmte, enige nuchterheid op haar plaats is.
Verwar taal niet * met de persoon die taal voor bepaalde doeleinden gebruikt, noch met die doeleinden zelf.
Ieder kan zich van taal bedienen ter uiting van ideeën,
of die nu gunstig zijn of niet of die ons nu aanstaan
of niet.
Ik heb echter de indruk dat de hoorders, de lezers in
deze tijd zich niet zo heel gauw en zeker niet meer zo
heel lang om de tuin laten leiden door mooie woorden,
door vage woorden, door holle woorden.
Eén voorbeeld. De schrijver die denkt dat de kijker
zwicht voor de woorden biologisch, lanoline in de zeep,
zeep met voedende creme, kattevoedsel nu met mol~
kron, die onderschat zijn publiek, overschat zijn taal en
is daardoor een slecht schrijver.
Je kunt wel zeggen dat knollen citroenen zijn maar daardoor zijn ze het nog niet. De keizer heeft geen mooie
kleren aan: het wordt alleen maar gezegd.
Uit andere vakken zijn eveneens voorbeelden te geven.
Een Marcusiaanse analyse met betrekking tot allerlei
wetenschappelijke, commerciële, officiële en militaire

terminologieën zou heilzaam kunnen zijn. Of moeten
we de Marcusiaanse woordkunst zelf aan zo'n onderzoek onderwerpen? Te vrezen valt immers dat ook
haar dienaren weldra in de verleiding kunnen komen
om zelf de zonde te bedrijven die zij anderen verwijten,
namelijk: manipulatief taalgebruik.
Enige voorzichtigheid is wel geboden. Termen als
„misbruik" en „verval" moeten zo veel verschillends
dekken. Met criteria als taalhistorie, taallogika, taalzuir
verheid, verval van zeden, gezagscrisis komt u er niet
uit: daarvoor is het maatschappelijk leven '-- en de taal
hoort daartoe heus te ingewikkeld geworden. Pro~
beer in principe, al levert de werkelijkheid moeilijkhe
den op, uit elkaar te houden de ethische waarde, de informatieve waarde, de taalconventie. Probeer in uw
oordeel uit te gaan van vragen als bijvoorbeeld:
is de taaluiting maatschappelijk bruikbaar?
geeft zij voldoende inlichting?
is zij duidelijk gericht op de aan de orde zijnde zaak?
is zij een gemakkelijk element in het taalverkeer?
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Onderwerpen die stuk voor stuk stof geven voor nieuwe congressen ...
Mensen maken de taal
De eenvoudigste vraag in taalkwesties is de bekende,
zelfs door de hoogste rechtscolleges gestelde vraag als
deze willen weten of woorden als schobbejak en
schooier beledigingen inhouden:
Wat zegt Van Dale ervan?
Staat het in Van Dale?
Zoek het eens op in Van Dale!
En zo wordt een eeuw na zijn dood de Zeeuws-Vlaamse schoolmeester aangeroepen om uit te maken wat een
woord „eigenlijk" betekent en
wat nijpender is!
Of het woord wel bestaat, want:
als het niet in Van Dale staat, be-staat het niet.
U kijkt in het boek, dat nu niet veel meer met zijn negentiende-eeuwse vader gemeen heeft dan de a-b-cvolgorde, en keurt de woorden. Maar ontdek het bij tijds: „losse woorden" be-staan niet buiten het woor

denboek.
Woordenbeschouwers, beoordelaars, besnuf f elaars,
bekijkers, wantrouwers, woordenwikkers en woorden~
wegers lopen het gevaar te vergeten dat woorden in
zinnen voorkomen en dat de zin zijn functie heeft in
grotere gehelen. Het gaat in feite om de mens: die zegt
met zijn woorden, mooie en lelijke woorden, nieuwe en
oude woorden, wat hij te zeggen heeft.
-

Kijk er de bijna veertig jaargangen van ons blad Onze
Taal maar op na:
mensen maken de taal.
De taal waarin iedereen zich thuis moet voelen, niet
alleen de geleerde, de ontwikkelde, de oudere. Mensen maken de taal, goed en verkeerd. Zij zorgen ervoor dat die taal nieuwe woorden opgetekend krijgt in
haar algemene boedellijst: het woordenboek.
Zó slecht kan het daarom niet met het Nederlands gesteld zijn, integendeel: Laten we die taal gezond en levendig houden. Uit eenvoudig eigenbelang want we
moeten er goed mee kunnen zeggen, wat we te zeggen
hebben. Dat werk zullen we moeten doen:
— met wat wel in Van Dale staat,
— met wat nog niet in Van Dale staat,
en zelfs
— met wat toch nooit in Van Dale zal kunnen komen.
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precies is, dan lezen we bovendien: "Vrouwelijk huis ...
rund, in de regel een dat reeds gekalfd heeft!"

door prof. dt, Anton Reichling

Er staat ontzettend veel in Van Dale, duizenden en
duizenden verschillende woorden en gebruiksgevallen
van woorden en bovendien nog talrijke zegswijzen, die
op hun beurt weer uit woorden bestaan. En achter al
die woorden staan dan weer andere woorden waarmee
de woordenboekschrijvers vertellen wat zij nu van de
beschreven woorden denken. En dat doen ze om ons
te helpen bij het gebruiken en verstaan van onze tnoe...
dertaal. Ze kunnen daarenboven nog wijderstrekkende
bedoelingen hebben. De Vries en Te Winkel ontwier...
pen hun Woordenboek der Nederlandsche Taal om
"de taal in haren aard, haren oorsprong en haren vor...
ming, naar den eisch der wetenschap te do en kennen,
maar tevens voor de toekomst haren bloei te bevorde...
ren naar de behoeften der kunst" (W.N.T. I, LXXXI).
Zo verscheen in 1882, na een dertigjarig voorbereidend
en uitvoerend werk, het eerste deel van dit woorden...
boek, tellende 2090 kolommen. In die 2090 kolommen
wordt de letter A tot en met het woord ajuin behan...
deld. Heden na 88 jaar, is de bewerking der letters in
eerste instantie nog steeds niet geheel voltooid.
Maar, welke bedoelingen dan ook, gewoon practische
bedoelingen of wijderstrekkende, 'n eentalig woorden...
boek heeft in de eerste plaats de bedoeHng de bete...
kenis of de betekenissen van de behandelde woorden
te geven, dat heeft het W.N.T., dat heeft van Dale,
dat heeft Koenen. En ze doen dat soms ook. Waarom
- vraagt u - doen ze dat alleen "soms"? Dat doen ze
alleen soms, omdat ze a priori menen dat ze weten wat
ze beschrijven. Daar zijn ze lexicografen voor. Trou...
wens, wij menen allemaal dat we in de meeste geval...
len weten wat woorden betekenen. Natuurlijk niet wat
betreft nieuwe woorden en ook niet wat betreft woor...
den uit bepaalde vakgebieden. Maar wel wat betreft de
woordenschat voor zover we daarmee, zo al niet dag ...
in dag ...uit, dan tach nu en dan in ons leven worden
geconfronteerd.
• + +

'n koe in m'n tuin • + +

Je kunt daar natuurlijk veel wetenschap over ventile...
ren, maar ik ben nog nooit in m'n leven iemand tegen...
gekomen, die meende dat hij en ik niet wisten wat
't woord koe betekent.
Denkt u zich de situatie maar in: u zit met uw rug naar
een raam dat uitziet op een welgevulde moestuin. Uw
gastheer zit tegenover u met zijn gezicht naar de tuin.
U praat gezellig samen, maar ineens springt hij op en
roept: ,,]eetje, 'n koe in m'n tuin!" We begrijpen elkaar
volmaakt en handelen diensvolgens. Geen wetenschap...
pelijke speculatie kan onze .zekerheden aan het wanke...
len brengen: wij tweeen weten waar we over praten als
we het woord koe gebruiken!
Dat dacht u maar!
Kijkt u maar eens in 'n woordenboek, dan leest u daar:
.Jcoe ... vrouwelijk rund." En als 't woordenboek heel

U allen die hier zit, met uitzondering van degenen die
ooit 't artikel koe hebben bestudeerd in het W.N.T.
(28 kolommen, over vrouwelijk huisrund, hoe dan ook)
u allen zult met eriige verwondering, maar ook met
volledige instemming hebben vernomen, dat 't woord
koe inderdaad in de regel gebruikt wordt voor "een
vrouwelijk rund dat reeds gekalfd heeft", omdat we
anders en soms overigens met voorbijzien van de pri ...
maire en secundaire geslachtskenmerken van het dier,
van een kalf plegen te spreken.
Ondertussen zult u mij allen toegeven, dat u niet kunt
bevestigen, dat u dacht aan ,,'n vrouwelijk rund dat
reeds gekalfd had", toen ik u zo juist vertelde over de
man die, hevig verschrikt, uitriep: "Jeetje, 'n koe in
m'n tuin!" Maar u zult weI bevestigen, dat u uw gast...
heer toch volmaakt hebt begrepen.
Het woordenboek omschrijft
Wat is hier het geval? We kunnen zo'n woordenboek...
omschrijving niet substitueren, niet in de plaats stell en
van het woord koe en het dan doen voorkomen alsof
uw gesprekspartner en u met behulp van 't woord koe
zouden hebben gedacht: ,,'n vrouwelijk huisrund, in de
tuinl"

Wat dachten we dan weI?
Om dat in te zien moet u weten dat woordenboek...om...
schrijvingen beschrijvingen zijn van de zaken waarover
we in het taalgebruik spreken. Dat is de hoofdzaak van
alles wat in het woordenboek staat. De formuleringen
die we in de woordenboeken dan vinden, zijn geen om...
schrijvingen van de kennisbijdrage die in het gebruik
geleverd wordt door het woord. Ze beschrijven zaken.
De beschrijving van zo'n zaak kan natuurlijk volkomen
juist zijn: voor iemand die een bepaald woord of een
zegswijze niet begrijpt, zelfs noodzakelijk. Niernand kan
natuurlijk ontkennen dat een koe in dit licht "een vrou...
welijk huisrund, in de regel een dat reeds gekalfd heeft"
is. Maar wat gebeurt er nu? Zonder ook maar een
zweem van bewijs veronderstellen de woordenboeken
dat deze beschrijving van het beest zelf, de betekenis
van het woord koe uitmaakt in de gevallen die zij be...
schrijven. Zo is 't helemaal niet. De betekenis van een
woord koe is heel wat anders.
Om beter te begrijpen wat zich afspeelt, heel in 't kort
de volgende feiten.
Ais ik u op dit ogenblik zeg: "U krijgt morgen van mij
allemaal 'n lekkere benqel" dan weet niemand van u
wat ik u beloof. U kent het woord bangel niet. 't Staat
heus in geen enkel woordenboek Toch zou dat heel
goed een Nederlands woord kunnen zijn. Ondertussen
bestaat dit woord officieel niet. Maar als ik u nu zeg,
dat ik het woord bangel eens voor mijn colleqes ver...
zonnen heb en dat woord bangel op het ogenblik in
Amsterdam in een Jordaankroeg gebruikt wordt voor
een borrel met suiker, dan is de belofte die ik u zojuist
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deed op slag volmaakt duidelijk: ..U krijgt morgen van
mij allemaal 'n lekkere banqel!".
Ondertussen voIgt er uit dit feit iets heel belangrijks:
de klankgroep jbangelj is alleen de klankgroep van dit
woord bangel als zij gebruikt wordt in eenheid met een
betekenis "banger'. Dus: het woord bangel bestaat alleen als eenheid van de klankgroep jbangelj en haar
betekenis.
Klankvorm en betekenis
N u is deze conclusie voor ons, europeanen, niet be...
paald schokkend oriqineel, maar toch is de zeer ver...
strekkende betekenis ervan nooit volledig ontvouwd.
Want, als de klankvorm en de betekenis een eenheid
vormen, dan is de kennis ...bijdrage die het woord bangel
en die alle woorden voor spreker en hoorder inhouden
niet alleen: "borrel met suiker", maar die "borrel met
suiker" heet ook bangel: u kent bangel omdat u weet,
dat u daarmee over borrel met suiker spreekt.
We hebben duizenden jaren lang in onze westerse
wijsbegeerte en wetenschappen over het hoofd gezien
dat we in het gebruik van onze woorden niet alleen
kennis van onze qedachten met anderen delen, maar
ook, en natuurnoodzakelijk zelfs, kommunikatie van
onze klankvormen tot stand brengen. Ook de kennis
van de klankvorm behoort tot de informatie die de taal...
gebruiker over de zaken bezit. We spreken over de
zaken en over de verhoudingen tussen de zaken, en
over onze woorden zelf, ook over de betrekkings...
woorden in onze zinnen met de klankvormen waarvan
we weten, dat we ze gebruiken en waarvan we ook
weten, wat we er mee doen.
Uw gastheer zegt: "Jeetje, 'n koe in m'n tuin!" U her ...
kent de klankvorm jkoej, om twee redenen, l e omdat u
allerlei kennis over een koe hebt en 2e omdat tot die
kennis hoort, dat [e met de klankvorm jkoej over een
koe praat.
U weet b.v. dat een koe melk geeft, dat die melk uit de
koe d'r uiers komt, dat de koe een staart heeft, dat een
koe horens heeft, dat een koe loeit, dat een koe her ...
kauwt, dat de koe een zoogdier is, en als u heel geleerd
bent, weet u misschien dat de zooloqen zeggen, dat u
de koe als rund alleen kunt klassificeren met behulp
van haar tandformule, maar al die aspecten van uw
koe ...kennis zijn in deze situatie van die koe in onze tuin
volmaakt irrelevant, doen niets ter zake. Als u eraan
zou denken slaat dat in deze situatie nergens op: u
kunt net zo goed aan de maan denken. In deze situatie
"past" uit uw hele koe ...kennis b.v. alleen maar het feit
dat een koe zwaar is, harde hoeven heeft en ook nog
weI wat anders lust dan gras; zoiets staat in geen enkel
woordenboek!
Ik neem aan, naar de schrik van uw gastheer te oorde...
len, dat hij aan zo iets denkt. En wat uw hoorders...
betekenis aangaat: het kan best zijn dat u, zittend met
uw rug naar het raam, alleen maar reageerde met de
snelle gedachte: hoe komt dat beest daar! Maar dan
blijft de vraag: wat dacht u dan toen u de klankvorm
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Jkoej herkende? Want wilt u er even om denken, dat
u van jbangelj niets kon denken, omdat u er niets van
wist, en dat zou van de woordvorm jkoej ook geld en
als u er niets anders van wist, dan dat u de klankvorm
jkoej hoorde. Maar, en dat was het geval toen uw
gastheer riep, uw gebruik van het woord koe berustte
op de herkenning en plaatsing van de woord...vorm
jkoej als behorend binnen uw koe ...kennis weliswaar
zonder dat u aan welke biezonderheid ook uit die koe ...
kennis hoefde te denken. De taal is onvoorstelbaar
efficient.
We bevinden ons dan op het laagste niveau van kommunikatie. Alles schemert: behalve uw zekerheid dat u
het woord koe kent temidden van de rest van uw koe ...
kennis: m.a.w. u bent in uw denken op de goede plaats
en u kunt u afvragen: hoe komt die koe daar?
Welnu het gebruik van uw woord koe wordt mogelijk
gemaakt door het geheel van de facetten van uw koe ...
kennis, passend in de situatie. Zo'n geheel van kennis...
facetten dat in eenheid met de woordvorm het gebruik
van het woord mogelijk maakt, vormt de betekenis van
het woord in dat bepaalde geval.
Laten we nu nog even 'n viertal uiterst eenvoudige ge...
vallen bekijken en dan onze conclusie trekken.
Efficiente taal
Wanneer u in een woordenboek kijkt op het woord
koffie dan vindt u een hele reeks van gebruiksgevallen,
b.v. voor de zaden, voor de struiken, voor de bonen;
voor het poeder, voor de drank, voor de maaltijd. We
spreken er over vier:
a) Zegt u: "Geef mij 'n kop koffie", dan wordt het
woord koffie gebruikt voor een drank.
b)
W ordt er gezegd: "Ik heb daar net koffie ge...
plant", dan spreekt een planter over de struiken, die
hij geplant heeft.
c) .Laat jij die koffie daar zo maar staan?" Dat zegt
'n opzichter op een plantage tegen een man, die een
baal ongebrande koffiebonen, terwijl het dreigt te gaan
regenen, in de open lucht laat staan.
d) "De koffie staat hoog vandaaq". W aar hoort u dat
zeggen? Dat hoort u zeggen als er op de effectenbeurs
over de aandelen van koffie...cultuurmaatschappijen ge...
sproken wordt.
Welke kennis ...bijdrage levert het woord koffie nu in
het eerste geval (Geef mij 'n kop koffie)? Als we na...
denken weten we onmiddellijk, dat we met 't woord
koffie over "een bruine drank met een bepaalde
smaak" kunnen spreken. Maar het is duidelijk dat deze
omschrijving nooit op zichzelf alleen de betekenis van
koffie kan zijn, om de eenvoudige red en dat die om...
schrijving ook van thee geldt b.v. en van een onbekend
aantal andere dranken meer.
Toch drijft het woord koffie, gecombineerd met kop,
ons noodzakelijk in de richting van het facet drank, en
niet naar struik, naar bonen of naar aandelen van een
koffie...cultuurmaatschappij, maar naar een drank ge...
kenmerkt door de klankvorm jkoffiej en meer niet.
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Precies hetzelfde geldt van de drie volgende gevallen:
telkens blijkt het enig passend facet respectievelijk
struiken, ongebrande bonen of aandelen. De rest van
de mogelijke betekenisfacetten is dan volmaakt over
bodig of geeft de reinste onzin: ik kan in de gegeven
situaties van b) of c) , in de kof f ieplantage dus, niet
zeggen: Ik heb daar net de kof fie geplant, of, laat jij die
koffie daar zo maar staan, en dan verwachten dat iemand aan aandelen zal denken!
En met dat laatste zijn we toch wel duidelijk op een
punt aangeland, dat ik er u op mag wijzen, dat de zeer
uiteenlopende en zeer gevariëerde kennisgegevens betreffende de verschillende dingen en begrippen waarover we spreken het mogelijk maken dat de informatie
die het woord in een bepaald geval geeft, diametraal
kan verschillen van andere gevallen. Kunt u zich een
grotere tegenstelling denken dan tussen bonen en aandelen in een cultuurmaatschappij? En toch, die tegenstelling behandelen we lustig met het éne woord ko[~
Iie. Maar door de woordvorm die wij kennen bevinden wij ons toch telkens juist op de goede plaats in ons
denken, en kénnen we, gegeven de situatie, precies wat
past!

WAAROM IK GEEN VAN DALE HEB
DE GESCHIEDENIS VAN EEN TEKORT

Onze kommunikatie krijgt daardoor een beweeglijkheid
en een onbepaald groot aantal mogelijkheden die ons
juiste taalgebruik tot een onvoorstelbaar scherpzinnig
ontwerp van combinaties kan maken. In haar seman~
tische en daaraan correlatieve grammatische aspect is
de taal een instrument van zo een feilloze precisie dat zij
zelfs niet faalt in het scheppende werk van de dichter
en de schrijver.

Wat nu volgt, lijkt een slecht verhaal, maar: er werd
gebeld, en de post brengt een net verschenen boekje
Kijk, Willem Elsschot, dat de bzjtitel heeft „De schrijn
ver in beeld ". Nu heb ik de gewoonte elk boek dat ik
voor het eerst in handen krijg, van achteren naar voren door te kijken. Wat zie ik op een van de laatste
pagina's? De laatste pagina van een boek, bedrukt met
maar enkele regels en daaronder en op de tegenoverliggende blanco pagina een rij woordjes in het handschrift van Elsschot. Het boek bleek de Omnibus van
Carmiggelt daar kwam ik toch weer bij hem terecht
— en blijkens het bijschrift van de auteur zelf, had de
zorgvuldige Elsschot tijdens het lezen alle woorden
die hij niet begreep, met vermelding van het paginanummer in een rijtje onder elkaar gezet. De lijst begint
met „spijbelen", dat bij Carmiggelt op bladzijde 130
staat, en gaat door met „paashaas '', „schotschrift ",
„koddebeier" en ineens onderaan het eerste rijtje van
Elsschot duikt het woord „klootjesvolk" op. De Omnibus is van 1951, maar de bundel Allemaal onzin
waarin dat voor Elsschot onbegrijpelijke woord f igureert, is van 1947. Het is een heel mooi lijstje; er staat
bovendien merkte ik bij scherp toezien een leuke
fout in: het woord „albedil" dat bij Carmiggelt voorkomt, noteert Elsschot als „aldebil".

Met de taal kun je alles goed doen. We hebben het
doek, de verf, de kwasten, de messen en het licht van
Rembrandt, laten onze taalproducten dus nooit lijken
op 't kladboek van Jantje!

door Kees Fens
Vorige week vrijdag om vier uur had ik nog geen begin voor deze inleiding. Ik had een aantal mogelijkheden overwogen: een citaat uit hoofdstuk tachtig van
het boek Het gemillimeterde hoofd van Gerrit Krol,
een van de twee plaatsen in dit enige Nederlandse literaire geschrift met een register waar over „woorden~
boek" en vooral over de rol van dat boek bij het schrijven van een beoogde jaarproduktie van 5840 gedichten
wordt gesproken; ik had ook het voornemen, een lijstje
te maken van Nederlandse romanfiguren die Van Dale
heten; er bestaat geen lexicon van Nederlandse ro~
manpersonages (ik vind dat een gemis) en uit mijn geheugen diepte ik met moeite een personage op, de
hoofdfiguur uit het verhaal „Duinen" van Carmiggelt.
Maar na opzoeken bleek de man Van Dalen, met een
„n" dus, te heten. Het enige dat ik had, was die titel,
want een titel moet je maanden tevoren inleveren. Met
het heel grote bezwaar dat je je eraan moet houden.
Een slecht verhaal

Het lijstje kan tot aardige speculaties leiden. Bijvoorbeeld over de vraag, of Elsschot het boek op bladzijde
130 is beginnen te lezen, of dat de eerste 129 bladzij~
den van het boek geen „moeilijke" woorden bevatten;
er valt ook te speculeren over het verschil in woordenschat tussen de Noord-Nederlander en de Vlaming,
waarbij dan opgemerkt moet worden, dat Elsschot volgens velen een typisch Noordnederlands proza schrijft.
Men kan vaststellen dat Elsschot, al was hij een scherp
lezer, dat niet altijd met fantasie deed. In het lijstje
staat „hand op elkaar"; het is genomen uit de zin „maar
toen ik het voordroeg, kreeg ik geen hand op elkaar".
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Het kan natuurlijk ook zijn, dat Eisschot in dit geval
een zo scherpzinnig denker was, dat hij de uitdrukking
niet kon begrijpen, want die moet natuurlijk eigenlijk
luiden .Jianden op elkaar", maar de taal is eiqenzinniger dan de logica.
tt• • •

niet in Van Dale •• /'

Waarom schreef Elsschot die woorden op? Had hij
geen Van Dale of stonden deze woorden nog niet in zijn
druk van Van Dale? Op dat ogenblik vervloekte ik de
eigengereidheid die uit de titel van deze inleiding blijkt.
Ik kon niets gaan nakijken. De enige redplank was
de ondertitel ttDe geschiedenis van een tekort", en mijn
tekortschieten bleek nu al meteen. Had Eisschot geen
Van Dale? Ik bladerde verder terug en kwam op bladzijde 68 een foto van Eisschots werkkamer tegen. Het
verhaal is bekend dat Elsschot geen andere boeken in
huis had dan de bijbel en Shakespeare. De rest gaf hij
na lezing dadelijk weg. Kennelijk rekende hij Van Dale
niet onder de categorie boeken, want op een klein
plankje op die foto staat - of ik moet me wel sterk
vergissen - de grote Van Dale zelf. Maar misschien
zo'n oude druk, dat Carmiggelts altijd recente woordens chat er nog niet in stond. Het lijkt een romanconstructie, maar het is echt waar: ik blader weer verder
terug en daar staat op bladzijde 47 een briefje van EIsschot, gedateerd 23 maart 1937, geschreven aan Jan
Greshoff. Het luidt als voIgt:
ttVindt jij dat men in 't Nederlandsch het woord pelebets gebruiken mag in de betekenis van 't fransch ttpalabres", dus "langdurig gepraat, met weinig zin". Het
staat niet in Van Dale, maar is dat wel een voldoende
red en? Of ken jij eenig ander woord?"
VVoordenboekenlezen
Kennelijk had Van Dale voor hem niet dat absolute
gezag, dat een ander Vlaams auteur, [ohan Daisne, eraan toekent. Die heeft bij het schrijven het hoek altijd
naast zich liggen en dan nog houdt hij rijen woorden
over die hem to en twijfelen aan hun Nederlanderschap. En hij moet wel over een zeer aparte uitgave
van Van Dale beschikken om tot de volgende mededeling te komen (citaat uit de roman Kantwerk aan de
kim) ;" Die haremse knollentuin ook van dat kinderponem! Maar Ursule keek er niet opgewekter van. Ze
leek heel geen sint-vitus-ballerina: haar schmink stond
zo schreierig, dat ze er bijna zwarte tranen in haar
consomme van huilde." Met veel vlijt is er aan de eigenfabrikaatwoorden van dit stukje wel wat te reconstrueren. Maar dat lost voor het verstaan van de mededeling weinig op; die blijft alle lexicologisch gespeur
ten spijt, duister. Ik streef ernaar die mededeling tot
een verstaanbare en dat is een zinvolle te maken. Om
dat te bereiken, ga ik die woorden ordenen tot sluitende gehelen en yoor dat ordeningswerk is vaak lezen en
herlezen nodig. En wie het goed wil doen, kan het niet
zonder verbeelding stellen, verbeelding die uiteraard
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uitputtelijkste N ederlandse dichtbundel zijn en bovendien geheel passen in het allermodernste streven in de
literatuur: de lezer zo min mogelijk binden, hem alleen
materiaal verschaffen waarmee hij zelf aan de slag kan
gaan. En ieder kan nu ook vaststellen, hoe modern het
aloude advertentiespel :is. Maar misschien zijn er toch
weI van die bevoorrechten, die lezend in een woordenboek de mooiste creatieve uren beleven. Anders kan ik
moeilijk de mededeling verklaren mij eens gedaan door
een oudere lettre, die ook een lettre van de oudere
soort was, dat hij namelijk bij het ouder worden steeds
meer zijn lectuur bepaalde tot die van woordenboeken.
lk kan me dat moeilijk voorstellen, tenzij het etymologische woordenboeken betreft. Maar kennelijk is de
woordenboeklezer geen zonderling. Want wat lees ik
in het genoemde tachtigste hoofdstuk van H et qemillimeterde hoofd van Gerrit Krol? Het volgende:
ttIntussen (de auteur schrijft dit op in zijn diensttijd
als soldaat) heb ik vanmiddag alweer een paar gedichten gemaakt. Ik heb de woordenboeken voor me.
N ederlands, Engels-N ederlands, Duits-N ederlands,
Frans-Nederlands, woorden genoeg. Ik schrijf een gedicht zoals een lezer een gedicht leest: als ik begin,
weet ik niets. Ik blader maar wat door de boeken heen
en elk woord dat mij treft dat haal ik er uit, dat schrij f
ik neer, de woorden komen onder elkaar. Ais het gedicht eindigen moet, dan eindigt het.'
Opeenstapeling van woorden
Merkwaardig is dat in het resultaat van de verzen tot nu
toe door Krol gepubliceerd, van de werkwijze niets te
merken is, tenzij hij geen enkel van de woordenboekverzen heeft gebundeld. V oor het overige zou een
dichter op dit oqenblik, nu in de poezie alle regels opgeheven lijken te zijn, met een aantal willekeurige
woorden onder elkaar, lezers tot ernstige aandacht
kunnen verleiden. En een heel groot associatievermogen van hem vragen. Het lijkt erop, dat Van Dale bij
het maken van poezie veel gebruikt wordt, gewoon als
een enorme materiaalvoorraad. Want het aantal teksten die uit opstapelingen van woorden bestaan, is tegenwoordig niet gering. Ik lees u zo'n tekst voor; hij
is genomen uit de bundel 128 vel schrijfpapier van C.
Buddinqh' en K. Schippers. De titel van de tekst
luidt "Wat je kan zien, maar niet kan horen". En de
rij Iuidt ais voIgt:
Een stilstaande auto
een lamp
een doosje lucifers, dat op tafelligt
een klok, die stil staat
een standbeeld
een schilderij
een kleur
een vliegtuig, dat buiten gehoorsafstand is
een speld
een rebus

door de betekenis van de woorden en hun grammati-

een postzegel

cale verbindingen in toom gehouden moet worden. Lezen is iets meer dan er met een aantal woorden op los
associeren. In dat geval zou de grote Van Dale de on-

een oog
een chocolaatje
een weiland
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een drempel
een getekend poppetje
een vingerafdruk
een plafond
Er boven staat „fragment" en dat is een wel aardig
grapje, want de halve voorraad van Van Dale valt
onder de categorie in de titel aangegeven. Op enkele
plaatsen laat het zich raden, hoe de schrijver de woorden bijeen heeft gekregen (losse woorden zonder hulp
van een woordenboek uit het geheugen verzamelen is
uiterst moeilijk; neem een stuk papier en probeer het
maar; u zit al gauw uw kamer te inventariseren, en
dan bent u allerminst bezig met het verzamelen van
willekeurige woorden) , maar verder valt er over het
rijtje weinig te zeggen, alhoewel ieder natuurlijk vrij
kan gaan associëren: als ik bijvoorbeeld achter elkaar
lees „een klok die stilstaat" en een „standbeeld" denk ik
aan de titel van een bundel van Remco Campert Een
standbeeld opwinden, terwijl je automatisch verbanden
legt tussen „standbeeld ", „schilderij" en „kleur '', en zo
zal ieder zijn eigen verbindingslijntjes gaan trekken.
Daarmee op ouderwetse wijze te werk gaande, want
we kunnen het niet nalaten, tussen bij elkaar en kennelijk tot elkaar behorende woorden geen verbindingen
te leggen. Bij het raadplegen van een woordenboek doe
je dat niet, gewoon omdat er „woordenboek" op de
titelpagina staat en niet „een verzameling teksten".
Toch staat de zo juist voorgelezen tekst dichter bij
Van Dale dan op het eerste oog lijkt. De lengte van de
lijst is willekeurig, de keuze van de woorden
binnen
het gegeven patroon
ook, de hele grap draait om
het woord „fragment": de lezer kan zich bewust worn
den van het zeer grote aantal woorden waarmee de
lijst uitgebreid kan worden. Wie dat bedenkt, hoeft
zelfs het lijstje niet meer uit te lezen: de lengte ervan,
gewoon als meetbaar geval, is voldoende. En hier kunnen we iets merkwaardigs constateren: de woorden
worden eigenlijk als gewone dingen gebruikt, eerder
om naar te kijken, dan om te lezen, in elk geval: hun
betekenis is irrelevant.
Anders ligt het met een andere lijst uit hetzelfde boek.
Eveneens blijkens het bijschrift een fragment. De tekst
heet „Adressen" en nu lees ik u een fragment van het
fragment voor:
Hobbemastraat 4
Admiraal de Ruyterweg 6
Singel 42
Beursplein 3
Singel 80
En zo een aantal straten verder. Dat gaat buiten de
competentie van Van Dale om en buiten het vermogen
van elke niet-Amsterdammer. Wat moet je in Hooger
veen of Sappemeer met zo'n tekst? Met de woorden
valt hier ook niets te associëren. Het is wel zo dat
voor een Amsterdammer en dan nog een bepaalde Amsterdammer de adressen meer zijn dan adressenmaterir
aal. Je kunt wel een soort stratenplan tekenen en daaruit conclusies trekken voor de bewegingsmogelijkhe-den van de samensteller: hij loopt tussen oud west, het
centrum en oud zuid. Meer dan een hap uit een mis-
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maakt adressenboek is de tekst voor de meesten niet.
Ik geloof, dat hier het punt genaderd is, dat de tekst
voor het grootste deel van de Nederlanders niets beter
kent geen enkel van de woorden roept een beteken
nis op. En voor die meesten zal dan een pagina Van
Dale boeiender want herkenbaarder zijn.
Transformaties
Er is een soort poëziespel waarvoor het woordenboek
en het liefst een uitgebreid en dus een grote Van Dale
onontbeerlijk is, althans voor de maker ervan. Rudy
Kousbroek vermeldt het in zijn essay „Transformaties"
uit de bundel Anathema's I. Het spel komt uit het surrealisme. En er zijn verschillende mogelijkheden. De
eerste: je zet elk woord van een zin om in een omschrijving of synoniem van dat woord. Kousbroek
geeft deze zin: „De ouderwetse man koopt drups bij
de drogist ". Die komt er na de transformatie dan zo
uit te zien: „Het uit vroeger tijden daterende volwassen menselijk wezen van het mannelijk geslacht verkrijgt voor geld een versnapering van vruchtenessence
bij de kleinhandelaar in geneesmiddelen, drogerijen en
poetsmiddelen." Of Kousbroek Van Dale gebruikt
heeft voor de omschrijvingen, kan ik uiteraard niet beoordelen, en opnieuw betreur ik het gemis van het
boek en de titel van deze inleiding.
Veel gecompliceerdere transformaties krijg je wanneer
je een zin als volgt omvormt: inplaats van de woorden
van de zin neem je voor elk woord er een dat in het
woordenboek bijvoorbeeld 6, 7 woorden eraf staat. je
kunt dan een samenstelling krijgen of een heel nieuw
woord. In navolging van Raymond Queneau neemt
Kousbroek de inzet van de bijbel: het scheppingsverr
haal. Dat begint dan nu zo:
„In de beginletter schiep godbetere de hemelbestormer
en het aardedonker. Het aardedonker nu was woest~
aard en leedigaard, en duit was op de afgrijslijk; en de
geestdodend van godbetere zweefde op wateraanvoer
ren. En godbetere zeide: Daar zij lichtbak, en daar
werd lichtbak."
Het is natuurlijk mogelijk van de eerste soort transformaties die van de synoniemen en omschrijvingen
maties
nieuwe transformaties te maken, en het zal veel geduld
en een Van Dale kosten, maar het is mogelijk van één
zin een heel dik boek te maken. Je kunt nog verder
denken en zeggen, dat mits je maar doorzet, er een
ogenblik zal komen dat de hele Van Dale, alle woorr
den dus die tot de beschaafde Nederlandse omgangs-taal behoren, in een gigantisch prozawerk is omgezet,
mits je de eerste zin goed kiest. Dat is dan het langgezochte boek waar alles in staat en de auteur is een al
lang overleden schrijver: Van Dale.
Betekenisgrenzen
Voor ik overga tot meer conventionele poëzie nog een
tekst van Schippers. Het geheel lijkt een luchtigheidje,
maar stelt een echt taalprobleem aan de orde, een
woordenboekprobleem trouwens; de tekst heet „Frederiksplein, 's middags":
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Kun je bij 15 graden boven nul
en als het 29 dagen
niet heeft gevroren
toch over dooi
spreken?
Waar het hier om gaat is de vraag: waar ligt de dooi~
grens van het woord dooi? Ik weet niet wat Van Dale
zegt. Maar in de tekst wordt in feite de vraag gesteld
naar de betekenisgrens van elk woord; ik geloof dat
die grens nooit door een woordenboek is aan te geven,
net zo min als een woordenboek, hoe voortreffelijk
ook als Van Dale, de voortdurende grensverschuivingen kan noteren. Het woordenboek geeft in de meeste
gevallen wat in de natuurkunde heet het „model" . En
daarmee werken we, en de dichters wel het eigenzinnigst . Aan de lezer de taak uit het geheel van de mededeling de nuance te zien waarin de dichter het woord
gebruikt heeft. Ik geef het u te doen, exact de beter
kenis te geven van een van de twee Nederlandse dichtregels die iedereen kent (de andere is „En de boer hij
ploegde voort ") : „Een nieuwe lente en een nieuw geluid", in welke mededeling weggelaten woorden (maar
welke zijn weggelaten ?) mede de betekenis bepalen.
Toch staat in die zin geen woord dat niet in het woorr
denboek staat. Anders is het met de volgende tekst, die
ontleend is aan het debuut, Poolsneeuw, van de nu
dertigjarige dichter H. C. Ten Berge. Het vers heet
„Middag met Antonius":
In zijn kruin staat geschoren de psalm van de zon
zwart breekt het zweet uit zijn kap
middag wekt de monnik
men groeit in zijn leegte
op een zeer warm uur
hitte de hersens ontbindt
en verlinkt zijn getijden; rimmel
van gebed loop de mond uit
zijn lust valt kreupel in de hinderlaag van stilte.
dan vouwen stemmen zich open
als waaiers van loomheid,
en breken
duif in het hart
als de eetnap
geleegd wordt
de waaier gewist
uit de cel
Het gaat mij nu om de tweede strofe. Het handelt hier
over de monnik Antonius, in de hitte van de woestijn,
die hem ook geestelijk aantast. „Hitte de hersens ontbindt" is begrijpelijk; „verlinkt zijn getijden" is ook
voorstelbaar: al zal „verlinken" niet in Van Dale staan.
En dan komt het woord waar het mij omgaat: „rim
mei", „rimmel van gebed loopt de mond uit". Bij dat
„rimmel" is de lezer op zelfwerkzaamheid aangewezen.
Het bidden van Antonius loopt in de war, dat is duide
lijk. Mijn eerste gedachte bij „rimmel" was: een nieuw
woord van Ten Berge zelf, gevormd met in het achterhoofd het woord „rimram". Maar later zag ik een andere mogelijkheid. Er is een oogschaduw in de handel,

NOVEMBER/DECEMBER 1970

dat de merknaam „Rimmel" heeft; in het Nederlands
heet het „rimmel'' en naar ik heb kunnen constateren,
begint dat schoonheidsmiddel bij hitte te „verlopen ":
het wordt een vlekkige massa. Kennelijk heeft Ten
Berge aan dat spul en het effect ervan bij hitte
en
het is heet in het gedicht
gedacht. Het gebed komt
als een vormloze massa de mond uit, die toch fraaie
woorden van oorsprong.
Zelf woorden maken
Moeilijker wordt het, als een dichter zelf aan het woorden maken slaat. Leo Vroman doet dat nogal eens, zijn
nieuwe woorden bezorgen de exegeten dan ook veel
werk. Iemand die zich ermee ingelaten heeft
en met
bijzondere resultaten
is de essayist H. U. Jessurun
d'Oliveira, in een opstel „Nouveautés bij Vroman" getiteld. Een van de cryptische teksten die hij oplost is
een deel van een gedicht dat „Een klein draadje" heet.
Vroman, die bioloog is, stelt zich voor, wat er zou gebeuren als in zijn hersenpan twee draadjes zouden
scheuren of contact met elkaar maken. En hij schrijft
dan:
Gebeurt het onder het dichten,
wie purp publiek dan inlichten
dat dit geen,. genialiteit
maar een purpje los is of kwijt?
Een draadje dat de stroom opslurpt
van murp gedachtengurpt.
Een kurpsluiting leidt tot brurp
Brarp Hurp Hurp!
De woorden hier zijn het gevolg van een storing; de
dichter kan geen normale woorden meer vormen, de
rimmel loopt hem de mond uit, zou je kunnen zeggen.
Het leuke van het vers vind ik, dat het je attendeert
op de willekeurige vorm van de woorden; „purp" is
een even gek woord als „tulp ", het betekent alleen
niets. (De sensatie is bekend: als je een woord los tegenkomt, dus bijvoorbeeld in een woordenboek, en je
spreekt het enkele keren uit, dat er een vervreemdings~
proces ontstaat, de betekenis, glijdt als het ware van het
woord af, er blijft een aaneenrijging van klanken over) .
D'Oliveira heeft de tekst van Vroman in woorden met
bekende betekenissen vertaald, de storing als het ware
opgeheven en tevoorschijn komt dan deze tekst (en
nogmaals: zonder verbeelding bereik je hier niets) :
Gebeurt het onder het dichten

wie wil het publiek dan inlichten
dat dit geen genialiteit
maar een steekje los is, of kwijt?
Een draadje dat de stroom opslurpt
van mijn gedachtengang
Een kortsluiting leidt tot breuk
Brand! Help! Help!
Wat mij intrigeert is de vraag, of dergelijke woorden
ooit een plaats krijgen in het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Maar daar zal professor Heeroma
wel antwoord op kunnen geven.
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Oote
Voor u tot de verkeerde gedachte komt, dat poëzie ler
zen een zeer inspannende bezigheid is, verlaat ik de
teksten met hun moeilijke of niet bestaande woorden.
Ik wil toch wel opmerken dat al die moeilijkheden de
publieke opinie nooit in beweging brengen. Het Nederlandse gedicht waarover na de oorlog de meeste
herrie is geweest en dat het tot de Handelingen van de
Tweede Kamer heeft gebracht, is een vers waarin geen
enkel woord voorkomt: het gedicht „Dote" van Jan
Hanlo. Het is een zeer ritmische aaneenschakeling van
klanken en wie de klanken woorden wil noemen, moet
er de toevoeging ,,pre-nataal" bijdoen: het lijken klanken op weg woorden te worden, en daarmee beteken
nissen te krijgen, pogend naar de volle Van Dale-maat
te groeien. Wat doet hier de woede ontstaan? Is ze
niet een reactie op de onmacht woorden te herkennen?
Hanlo zelf heeft over het gedicht een meesterlijke opmerking gemaakt: „Wat de lezer er niet van begrijpt,
dat zijn z'n eigen associaties." En dan gaat hij zo verder: „Wanneer men dit gedicht wil becritiseren, beoordeel het dan op zijn eigen terrein. Verwacht van
een kikker geen veren (ik gaf reeds toe, het is wat
kaal) en van een soort woord geen woordsoort."
Ik zou ervoor zijn, een woord als „oote'' op te nemen
in een woordenboek, al is het geen woordsoort, het is
in elk geval een soort woord dat in de Nederlandse
poëziehistorie en zelfs in de parlementaire geschiedenis
een rol heeft gespeeld. Sterker: Hanlo's vers is voor
vele slechte en gemakzuchtige verstaanders jarenlang
relevant geweest voor de onzin van de moderne poë~
zie. Maar wat moet de lexicograaf erachter zetten?
Ik zou willen zeggen: de hele tekst van het gedicht.
Want iets anders valt er niet over te zeggen. Een
bruikbare omschrijving zou wellicht ook de volgende
zijn „oote" en dan de afkorting dichtk. en dan de betekenis, die dan „oote" is.
Dichterlijke woorden
Die afkortingen „dichtk." voor dichtkunde en „letterk."
voor „letterkunde'', waarmee in een woordenboek
woorden worden aangeduid die slechts in poëzie of
een andere literaire tekst plegen te verschijnen (of
plachten, moet ik zeggen) kunnen je attent maken op
een periode in de poëzie die voorbij lijkt: die waarin
bepaalde woorden alleen tot de woordenschat van
dichters behoorden; door veelvuldig dichterlijk gebruik
waren zij buiten het gemeen van de gewone taal gekomen en leefden verder in de geïsoleerde torens van
de poëzieburchten. En in die aristocratische woon
voor talrijke woorden geen plaats, want-platsenw
standsverschil moest er zijn. ( Het was wel aardig geweest, had Van Dale die talrijke poëtische woorden in
een apart katern bijeengebracht, dat ter onderscheiding
van de rest van het boek dan blauw op snee had kunnen zijn) . Ik laat hier twee strofen uit verzen van Boutens volgen, ter illustratie en niet ter brandmerking,
want Boutens was (en misschien moet men door een
dal van veel middelmatige poëzie heen om dat weer
te ontdekken) een groot dichter. De eerste twee strofen van het vers „Leeuwerik" uit de bundel Carmina:

Blijft gij nooit één blanken uchtend,
Leeuwrik, zingen hier beneén,
Die uw nachtlijk nest ontvluchtend
Door de zilvren neevlen heen
Vleuglings vindt de gouden wegen
Waar uw aadmen juichen wordt,
Tot uw zang in vuren regen
Naar de koele vore stort;
De nu volgende strofe is uit het vers: „In de manteling bij Domburg" uit dezelfde bundel:
Boven drijft het leven over,
En geen schijn of schauw ontgaat:
Elke siddering in 't loover
Spiegelt over uw gelaat.
Woorden isoleer je niet straffeloos; je isoleert er een
wereld mee. Vanuit die wereld wordt opnieuw poëzie
geschreven, en dan krijgt men het verschijnsel van literatuur uit literatuur, poëzie, die zonder kennis van
poëzie niet te begrijpen is, met een eigen woordenschat, maar vooral een eigen woordgebruik en een
daaruit opgebouwde eigen beeldenwereld. En die laat
kan dan, bij frequent gebruik, het gevaarlijke punt-ste
bereiken van niets meer te betekenen dan alleen nog:
hier staat poëzie. Het vers verspreidt nog slechts een
geur van poëzie. Is dat punt bereikt, woorden en
beelden zijn nietszeggende schablonen geworden dan
staat meestal een omwenteling in de poëzie te wachten,
en breekt die revolutie uit dan herneemt altijd het
woord zijn rechten. Het boeiende en mooie van poëzie
is, dat ze op een bepaald ogenblik het niet langer verdraagt alleen maar poëzie te zijn. Een gedicht, waarin
de woorden en beelden betekenisloos zijn geworden,
is bijvoorbeeld het vers „Alleen ben ik" uit de afdeling
„Verspreide gedichten" van de bundel Het gevecht met
de muze van Bertus Aafjes:
Alleen ben ik en donker zijn de dagen.
Reik mij de wijn, de kleine schaal met brood,
Gedoopt in het geduldig avondrood;
Ik zal het zwijgend nemen en niet klagen.
Ik voel het anker van de wanhoop zinken.
Nog bloeit ter kim een vage liefdesgloed
Waarom geslachten zich de doodslaap drinken.
Maar langzaam aan de rand van mijn gemoed
Begint een maan onhoorbaar uit te blinken
Over een weemoed zonder eb en vloed.
Het vers van Aafjes kan gelezen worden als representant van veel kort voor en kort na de oorlog geschreven poëzie. De aard ervan maakt heel veel van
de beweging van Vijftig begrijpelijk. Ik ga nu niet een
stukje poëziegeschiedenis geven vanuit het woordger
bruik, al wil ik wel opmerken dat elke nieuwe beweging van belang in de literatuur doorgaans voor zijn
woordgebruik, van de gewende lezers de kwalificatie
„ordinair" krijgt, al komt er geen onvertogen woord in
de tekst voor. Woorden in de literatuur teruggebracht
tot hun betekenis, onthutsen kennelijk. Totdat dat
woordgebruik ook weer literair is geworden
de
en dan kan de geschiewoorden zijn dan gevernist
denis opnieuw beginnen.
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Gewoon wordt ongewoon
Het lijkt erop, dat de poëzie op dit ogenblik helemaal
aan de andere kant terecht is gekomen: alle woorden
kunnen in het gedicht gebruikt worden. Alle woorden?
Merkwaardig is, dat veel dichters het nu juist zoeken
in een woordvoorraad aan de andere kant: de gewone
woorden, uit de dagelijkse taal, daarmee pogend de
poëzie uit haar isolatie door een specialistentaal te halen, specialistentaal waartoe ook de poëzie van Vijftig
tenslotte had geleid. Het lijkt erop, dat Van Dale de
toevoeging „letterkundig" of „dichtkundig" niet meer
aan woorden behoeft te geven, hoewel het gevaar ervoor toch al weer een beetje zichtbaar wordt. Een
vers als het volgende, van C. Buddingh' het staat
in zijn bundel Deze kant boven kan, voor wie ermee
geconfronteerd vanuit een poëziewereld als die van
het vers van Aafjes en ook van de poëzie van Lucebert, schokkend gewoon aandoen. Het heet „1 xl =1 ":
ik heb nooit hard gelopen
om dichters te ontmoeten
maar mij wel vaak buiten adem gefietst
om op tijd bij een voetbalwedstrijd te zijn
het moet, in de poëzie,
niet van één kant komen
Zonder aan de aardigheid van dit vers af te doen,
moet wel gezegd worden, dat het, gelezen in de kon~
tekst van talrijke gelijksoortige, op gewone woorden
lopende gedichten, met een heel dagelijkse beeldenwereld, minder gewoon wordt: het gewone behoeft
contrast om als gewoon ervaren te worden. Wanneer
nu woordgebruik en toon in het werk van heel veel
dichters gelijk gaan worden, en allen pogen vooral
gewoon te zijn, is men niet ver van het punt verwijr
derd, waarop het gewone woord evenzeer voorwaarde wordt voor poëzie als het dichterlijke vroeger.
Daarmee heeft zich dan opnieuw een isolatie van een
bepaald woordmateriaal voltrokken. Het gewone wordt
bewijs van het ongewone, dat het gedicht wil zijn; het
streven naar het alledaagse leidt tot een alle dagen
zondag. Het gewone woord is in de adelstand verheven. Er wordt weer druk poëzie met poëzie geschreven. Totdat de maat weer vol is en er opnieuw een
reactie komt. Als ik het goed zie, zijn de eerste teken
nen ervan in het werk van enkele dichters al zichtbaar.
En wat zien we nu? Er wordt weer een nieuwe laag
Van Dale aangeboord, maar die nieuwe laag is ook
een veel oudere: er zijn dichters die naar een zeer formeel, typisch oud literair woordgebruik terugkeren en
al durf ik niets te
het zou mij niet verwonderen
voorspellen
als de woorden die met „letterkundig"
of „dichtkundig" zijn aangeduid, weer de poëzie binnen
komen, zij het wat spottend lachend om de ernst te
verbergen. Ik citeer hier het vers „Lijkklacht bij een
zoëven geopend graf" uit het vorig jaar verschenen
bundel van Gerrit Komrij Alle vlees is als gras of Het
knekelhuis op de dodenakker, titel waarin je in de
laatste woorden een naamvals-n zou verwachten:

NOVEMBER/DECEMBER 1970

Wat doodalleen zijn wij, denk ik, wat giert de
Bulderbast om 't graf. 't Is ál verloren werk ..
Te zien hoe ijdel hier zijn hulsel rentenierde ..
Het is mij droef te moe. Des ochtends, in de kerk,
Toen hij begraven werd ('t is jaren her) dacht
Ik: de Dood komt met violen. En ik verkoos
Bij U verzameld te worden. En ik verwachtte
't Allerinnigst, dat was vreugde voor altoos.
Doch nu, nu ik u zie .. Enkel de huivering
Resteert, en 't tempeest. Het is mij akelig.
Wat is het voor een godsverlaten lotsverwisseling,
Denk ik, daar je als sterveling op hopen mag?
Misschien kun je naar aanleiding van dit vers
en de
hele bundel is in gelijke taal geschreven
dit opmerken: we maken de mode van de negentiende eeuw na,
zetten in onze huizen bij voorkeur oude meubelen en
het lijkt erop, dat we nu uit de woordenschat van onze
grootouders gaan putten. Er staan nogal vat woorden
in Komrijs bundel die gebruik van een woordenboek
noodzakelijk maken. Er komen niet alleen in de taal
steeds nieuwe woorden bij, het wonderlijke is dat oude woorden, die dood leken, weer beginnen te leven.
Zo is Van Dale ook nog een reservaat van f enixen.
Ontmanteling van het nieuwe
Slechte dichters nemen woorden, beelden, techniek
over van goede dichters. Zijn de slechte, de epigonen,
talrijk en dat is meestal het geval dan kan de
kwaliteit van de goede tijdelijk onder het dichte klimop
van de nadoeners verdwijnen; kapot te maken is het
werk van die goede niet. Daarin onderscheidt de poëzie
zich van het gewone taalgebruik, geloof ik. Alles wat
de laatste jaren nieuw en ook belangrijk is, wordt op
twee manieren ontmanteld: door begrip en door overname van de taal waarin het nieuwe zich onderscheidt
van het oude. Toen enige jaren geleden de provo's begonnen te opereren, heb ik me voor het eerst dat verschijnsel gerealiseerd. Ze waren koud begonnen, of ze
kregen uit kringen waarvan dat allerminst te verwachten was, het warmste begrip en van de meest onverwachte zijde klonken de opmerkingen: indien ik jong
was, werd ik ook provo, als gold het een beroep. De
provo's werden niet tegengewerkt, ze werden niet bestreden, ze werden begrepen, in de armen genomen.
Tegen zoveel begrijpende liefde is geen enkele bewer
ging bestand: de provo's verdwenen. De afgelopen zomer heeft U vermoedelijk net als ik in interviews met
willekeurige mensen kunnen lezen een zin als: „In mijn
jeugd was ik eigenlijk ook een kabouter ". Het zou wel
eens kunnen, dat de kabouters eenzelfde liefdevolle
dood tegemoet gaan als de provo's eens. Maar er is
een tweede middel, waarmee de conformisten de nonconformisten blijken te kunnen ontwapenen. Dat is
door de overname van hun taalgebruik. Wat als
groepsjargon begint, is binnen de kortste keer algemeen spraakgebruik, zonder dat de nieuwe taal bij de
nieuwe sprekers ook maar iets aan hun leven veranr
dert. De nieuwe beweging ziet zich al heel gauw beroofd van een van de dingen waarin ze zich mede
onderscheidt: haar taal. Dat moet op het élan van de
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beweging verlammend werken, want haar identiteit
wordt voor een belangrijk deel aangetast: eigen taal
houdt een groep krachtig èn bijeen. De kerkgeschiede.
nis begint er een dreigend voorbeeld van te laten zien.
Al is de poëzie weerbaarder tegenover de „overner
mers", of zij weerbaar blijkt tegenover de opheffing
van haar isolement, waag ik te betwijfelen. Misschien
zou er een poëziegeschiedenis te schrijven zijn, waarin een golfbeweging zichtbaar wordt: naderen en weer
terugtrekken, naderen tot de algemene taal, zich terug
een eigen taal, wat isolement maar tegelijk-treknop
behoud betekent. De beste dichters zijn altijd die ge
terstond individueel aan hun taal herken--west,di
baar zijn. Ze gebruiken alle woorden die u en ik kennen en die allemaal in het woordenboek staan, maar
ze maken er een zo eigen gebruik van, dat een heel individuele taal lijkt te ontstaan. Ik zeg nu wel voorzichr
tig „lijkt", maar het is zo. Die voorzichtigheid nam ik
hierom in acht: een onderzoek naar, een beschrijving
van de taal van enkelen van onze grote dichters, heeft
nog nooit plaats gehad. Van Dale zal bij dat onderzoek
weinig hulp bieden. Een woordenboek is nu eenmaal
een catalogus en niet meer. Elk woord is daarin niet
meer dan zijn titel.
Het antwoord
Laat ik uit dank voor het begin, Elsschot het laatste
woord laten. „Kaas stinkt '', heeft hij gezegd. Daarom
laat hij Laarmans in Kaas in kaas handelen en niet in
iets anders. Ook voor die lezer stinkt tenslotte de kaas
op verschrikkelijke manier. Maar was is kaas? ,,Voedingsmiddel, uit melk bereid, al of niet gekruid." Dat is
Koenens kaas; „Stinkend handelsprodukt" is Els
kaas, zijn eigen kaas, zijn eigen woord kaas.-schot
Alleen grote schrijvers kunnen zo'n eigen produkt bereiden. Hoewel: zonder Van Dale had Elsschot een
deel van Kaas niet kunnen schrijven. Het boek opent
met een heel lange lijst van „kaaswoorden" . Die heeft
hij keurig uit het woordenboek bij elkaar gezocht.
Nu moet ik de bekende uit de rekenkunde afkomstige
zin uitspreken: „Mijnheer Van Dale wacht op antwoord'', antwoord op de vraag van de titel van deze
inleiding. Ik kan mijnheer Van Dale niets antwoorden,
dan dat ik geen exemplaar van zijn boek heb en dat
bij de uitnodiging voor deze inleiding als een ernstig tekort voelde. Ik wilde mij aanvankelijk rechtvaardigen.
Maar bij het schrijven van dit stuk heb ik zijn afwezigheid zo dikwijls als pijnlijk ervaren, dat ik, mede omdat
ik zijn naam zo veel keer gebruikt heb in zo korte tijd,
een Van Dale zal gaan kopen. Het boek verschijnt nu
in twee delen. Daarmee is mijn belangrijkste bezwaar
weggenomen: de ontmoedigende omvang van het boek,
dat in zijn dikte mij steeds zou herinneren aan de armzaligheid van mijn eigen woordgebruik. Tot nu toe
heb ik het met Koenen gedaan; woordenboek met één
tekort: Van Dale, dat van eigennaam bijna soortnaam
is geworden, staat er niet in. Naar men mij gezegd
heeft, staat „Koenen" niet in Van Dale. Maar dat zal
wel gevolg zijn van rancune om het verzwegen zijn in
„Koenen". En zo lijkt de lexicologische wereld ook nog
op de literaire.
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VERANDERENDE TALEN .VERANDERENDE TIJDEN

door pro[. dr. Ernest Zahn

De taal aldus de openingsvoordracht weerspiegelt de wereld waarin wij leven. Daarom is de taal
ook een veelzijdig thema voor de sociologie en de antropologie.
Antropologische uitgangspunten
Vroeger dacht men wel eens dat de taal ontstaan kon
zijn uit het nabootsen van natuurgeluiden of uit een
behoefte om emoties te uiten. Thans trachten wij niet
meer de oorsprong van taal uit psychische of andere
„oorzaken" af te leiden. De taal heeft zich ontwikkeld
in het streven van de mens om zijn milieu te begrijpen
en te beheersen. Taal maakt in de wereld waarin wij
leven oriëntering mogelijk. Door de dingen in onze omgeving namen te geven, ordenen wij onze ervaringen
en daarmee ook de dingen. Ervaringen die wij opdoen kunnen door het vinden en gebruiken van namen
„thuisgebracht '', teruggebracht worden in vertrouwde
vormen. De taal is daarom een wezenskenmerk van de
mens. De mens is niet denkbaar zonder taal. De mens
heeft zich met zijn taal en door zijn taal ontwikkeld.
Onze beleving van de werkelijkheid is vaak gebonden
aan de mogelijkheid om dingen te kennen door hun
namen te weten. Er zijn mensen die een autorit op een
Zwitserse Alpenstrasse pas dan „echt genieten" wanneer zij weten welke van de witte bergtoppen de „be~
kende" zijn. Hetzelfde geldt voor het zien van zeldzar
me planten, vogels en vissen, en ook voor het luisteren
naar symfonieën of operamelodieën. Taal is meer dan
een instrument. De taal is betrokken bij de totstandko~
ming van een verhouding tussen de mens en datgene
wat hij beleeft.
Dat alles is al vaak gezegd. Toch gebeurt het telkens
weer dat de functie van het pure communiceren van
boodschappen eenzijdig wordt benadrukt, althans in
vergelijking met andere functies van de taal. Spreken
op zich zelf maakt reeds sociaal contact gemeen~
schap mogelijk, terwijl hierbij tegelijkertijd de indivi
dualiteit van de personen tot uitdrukking komt. Als conversatie kan de taal ook dan nog een functie hebben
wanneer helemaal niets inhoudelijks meer over te bren~
gen is. Praten dient dan alleen nog maar het onderhouden van contact. „Zolang er maar nog gepraat
wordt . . .". „Sociale vaardigheid'', waarop vandaag
zoveel nadruk wordt gelegd, heeft veel te maken met
taalbeheersing. Het kunnen omgaan met mensen is tegenwoordig een belangrijk „job requirement''. De industrie zegt dat men niet alleen work-minded maar ook
people-minded moet zijn, niet alleen „technical skills"
maar ook „social skills" moet hebben. Taalbeheersing
geeft betere toegang tot kennis. Er bestaat een . verband tussen het taalgebruik in het ouderlijk huis en de
geschiktheid van kinderen om onderwijs te volgen. Kinderen uit arbeidersgezinnen hebben zeer veel minder
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goede kansen om op de lage en middelbare school te
slagen dan kinderen uit andere milieus.
Taalbeheersing: dat is niet alleen ciceroonse redenaarsgave. Naast de „grote woorden" bestaat de „small
talk". Hoe beroemd zijn niet de Engelsen om hun vir~
tuositeit om praatjes over het weer te variëren. De Engelse small talk kent veel gestandaardiseerde zegswijzen,
die men moet beheersen hetgeen een individueel taalgebruik geenszins in de weg behoeft te staan. De Duitsers staan bekend door een gebrek aan begaafdheid
voor vrijblijvende, „gezellige ", unverbindliche gesprekken en door het fatale misverstand als zou de intellectuele vorming (Bildung) alleen of voornamelijk moeten blijken uit het voeren van zwaarwichtige discussies.
In Engeland valt men uit de toon wanneer men in een
gezellige sfeer diepzinnig begint te ,,bomen".
Communicatie is een woord dat veel kan betekenen.
Met betrekking tot de taal moet men zeker niet alleen maar aan de inhoud van mededelingen denken.
Ook gevoelens worden gecommuniceerd. „Zeg het met
bloemen ...". Wensen die men geeft en eisen die men
stelt, invloed die men wil krijgen: dat alles kan niet
zonder taal. Daarom is de vorm vaak veel essentiëler
dan de inhoud. Psychologen hebben met tests aangetoond hoe vaak het voorkomt dat mensen zich veel
meer door de vorm dan door de inhoud van een betoog
laten overtuigen. In de vorm ligt de macht van het
woord. Onder het woord „zeggen" zelf vindt men in
het woordenboek een groot aantal zegswijzen waaruit
blijkt dat de toon de muziek maakt: die heeft het hem
flink gezegd; dat is gauw gezegd; dat zegt genoeg; dat
wil heel wat zeggen; dat moet gezegd worden; daarop
valt niet te zeggen; daar zeg je zo iets; je zou zeggen;
onder ons gezegd; ronduit gezegd, enzovoorts. Onze
taal heeft talrijke woorden over zichzelf, d.w.z. uit~
drukkingen waarmee het taalgebruik een nadere bepaling, kwalificering of waardering krijgt: praten, vertellen, berichten, betogen, gewagen, melden, prediken,
prevelen, kletsen, zwetsen, zemelen, zwammen, zeuren,
enz. Dat is alles nog maar een zeer onvolledige opsomming, voldoende echter om aan te tonen dat het gebruik van woorden zelf met zeer verschillende woorr
den kan worden uitgedrukt. In veel talen behoort bij
bepaalde uitspraken een bepaald gebaar dat men net
zo kent als de woorden. Men spreekt slecht italic
aans wanneer men de rijkdom van gebaren niet ook
beheerst en niet ook in dit opzicht , het goede accent
heeft.
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taal manifesteert sociale structuren, sociale straficatie. De engelse taal is onder alle europese talen het
voorbeeld bij uitstek om aan te tonen hoe verschillen
tussen sociale klassen in de taal tot uiting kunnen kor
men. Bekend zijn de studies naar de zogenaamde „LI~"
en „Non-U-regels '', d.w.z. naar woorden, zegswijzen
en klemtonen die typisch of juist niet typisch zijn voor
de „upper class". Het amusante van deze verschillen
is dat zij vandaag grotendeels alleen nog maar in de
taal bestaan. Lang niet iedereen die upper-class -taal
spreekt is in tegenstelling met vroeger ook welvarender, beter opgevoed, meer gezien en in een beter
milieu dan iemand die „Non-LIrtaal" spreekt. De def
tige taal is alleen nog maar een referentie. Niettemin
geven ouders met sociale aspiraties nog veel geld uit
om ervoor te zorgen dat hun kinderen „het goede accent" krijgen. Onderwijzers in de taal hebben hun taal
in Engeland van oudsher opgevat als het bijbrengen
van goede manieren. Wat heeft het Londense bloemenmeisje, bekend als ,,My fair lady", niet allemaal
moeten meemaken om volmaakt te kunnen zingen: The
vain in Spain stays mainly in the plain! Toch is het anderzijds wenselijk wanneer een vakbondsvertegenwoordiger „cockney" spreekt. Er zijn ook directeuren die
opzettelijk plat spreken om zich bij hun arbeiders po
pulair te maken.
-

-

Milieus en aspiraties: hun uiting in het taalgebruik

Ook in Nederland hebben taalonderzoekers vroeger
hele reeksen woorden opgespoord die geacht werden
typisch of juist niet typisch te zijn voor de „society".
Deftige Nederlanders gaan op „bezoek" en eten „taartjes', gewone burgers gaan op „visite" en gebruiken
,,gebakjes". De hippe jeugd van vandaag trekt zich van
die soort onderscheidingen gelukkig niets meer aan, zij
komt gewoon langs, wellicht voor een „sit-in", kijkt
wat in de koelkast is en consumeert vervolgens L.P.'s
(dat zijn langspeelplaten ) . Hiermee is dan ook meteen
gezegd, dat de taal in de moderne samenleving geensr
zins ophoudt verschillen tussen sociale groeperingen
tot uitdrukking te brengen. De verschillen kunnen alleen niet meer zo eenvoudig als klassenverschillen worden aangesproken. Bijzonder opvallend worden vandaag taalverschillen tussen beroepsgroepen, generaties
en politieke groeperingen. Zeker kunnen hier ook afkortingen typerend worden voor bepaalde identificaties of
associaties. Wie in een moderne onderneming helemaal opgaat, in het vooruitzicht op een geplande carrière, spreekt misschien van de L.Z.M. en veronderr
stelt dat iedereen in den lande weet dat hiermee de Lever Zeep Maatschappij bedoeld is. Studenten spreken
over V.N., bedoelen hiermee echter niet de Verenigde
Naties maar „Vrij Nederland".

Dat de taal niet alleen kan verraden uit welke geografische streek iemand vandaan komt maar ook een
indicatie kan zijn voor het sociale en culturele milieu
waarin men is opgegroeid, hoeft men aan geen taalgen
leerde of socioloog te vertellen. De taal kan een kenmerk zijn van de habitus van bepaalde groepen, van
de levensstijl van sociale klassen, standen, kasten. Men
spreekt van priestertalen en geleerdentalen, regententalen en boerentalen, kindertalen en boeventalen. De

In een standenmaatschappij worden overigens niet
alleen bij het gebruik van woorden maar ook bij het
gebruik van de grammatica de sociale structuren duide
lijk. Leden van verschillende standen hebben elkaar
nooit direct, d.w.z. in de tweede persoon, aangespro
ken. In het oude Oostenrijk gebruikte een gewone sterveling in het gesprek met een adellijke persoon de derde persoon meervoud terwijl deze laatste op zijn beurt
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de derde persoon enkelvoud koos. Een Weense graaf
die 's morgens in zijn bed wakker werd, werd door de
binnenkomende lakei begroet met de woorden: „Har
ben Euer Gnaden angenehm gerukt'', waarop de graaf,
wanneer hij de halve nacht gefeest had en last had van
ochtendhumeur, meestal antwoordde: „Halt er sein
Maul and bringe er mir schleunigst den Kaf fee!".
De constatering dat men aan de taal van een persoon
kan merken uit welk milieu hij komt, impliceert natuur~
lijk geen waardeoordeel in die zin, dat de taal van een
bepaald milieu meer „gehalte" zou hebben dan de
taal uit een ander milieu. Het is goed om dit nog even
vast te houden, want nog steeds hanteren veel mensen
een aristocratisch vormingsideaal waar de sociologen
allang een groot vraagteken achter hebben gezet. Wat
geldt voor het gehalte van de taal dat geldt ook voor
vormelementen. Erasmus merkte al op dat de ge~
leerde monniken van zijn tijd hun Latijn bijzonder slor-dig hebben gesproken. De theologen worden in de
„Lof der zotheid" onbegrijpelijke prevelaars genoemd.
In de 19ereeuwse romanliteratuur wordt de society
wel eens getypeerd door de saaie conversaties die in de
salons werden gevoerd. Anderzijds heeft men de krachtige humor van het volk, platituden en scheldwoorden,
de „taal van de straat" leren zien als een vorm van
aanpassing aan een hard bestaan, aan nood en ontbering, ook aan onderdrukking en machteloosheid al moet men deze laatste aspecten niet direct weer overdrijven.

teken van genialiteit. Krachtige taal is ook niet per definitie progressief. Zij kan juist reactionair zijn. Krach
taal wordt uiterst links en uiterst rechts gesproken.-tige

aanvaard worden, althans door bepaalde groepen. In
Nederland komt dit in het bijzonder ook in de schrijftaal tot uitdrukking. Economie-studenten die de bestaande economische orde afwijzen, tekenen als „kri.
tiese ekonomiese studenten' . De sociologie zelf wordt
als „sosjologie'' geschreven.

Taal heeft veel te maken met taboe. Taboe is iets
waarover niet gesproken wordt. Teneinde vandaag
bepaalde geschriften toelaatbaar te maken, moet niet
de inhoud worden veranderd. Slechts de taal moet gezuiverd worden. Widmer verduidelijkt dit aan de hand
van de pornografie. Dat is literatuur waarin de liefde
niet bezongen maar beschreven wordt. Dat wat beschreven wordt, wordt door de maatschappij natuurlijk getolereerd. Niet het gebeuren zelf, slechts de verwoording lokt bij het lezen typische reakties uit. Neem
zinnen als die op pagina 13 van het boek „Turks fruit"
van Jan Wolkers (ik spreek hiermee geen oordeel uit
over deze schrijver) . Het gebeuren krijgt een nieuw
aspect doordat het bij de naam wordt genoemd en nogal plat. Vroeger stonden zware straffen op vloeken en
majesteitsschennis. Thans is „poddorie'' omgangstaal en
„bekakt" spreken zeker op een plechtigheid in Amsterdam niet meer aan te bevelen. Widmer noemt de ero~
tische literatuur de enige literatuur, de laatste waar de
macht van het woord waarvan de dichters dromen
— nog bestaat.
In onze tijd weerspiegelt de taal de grote technische
en culturele revoluties van de 20ste eeuw. Een zee van
zogenaamde termen die niet op grijpbare dingen maar
op abstracte problematiek betrekking hebben is kenmerkend voor een maatschappij waarin handenarbeid
grotendeels vervangen is door hoofdarbeid. Talrijke
bezigheden zijn „verwetenschappelijkt" een woord
dat in zijn lelijkheid het verlies van gevoel voor stijl
zou kunnen symboliseren. De zinsbouw verandert
eveneens. Wanneer mededelingen snel, efficient, in
gestandaardiseerde symbolen en door nieuwe media
moeten worden doorgegeven, dan moeten de zinnen
korter zijn. De telegramstijl heeft grote opgang ge
Zelfs de poëzie is hierdoor geïnspireerd. Het-makt.
resultaat van deze ontwikkeling is door en door ambir
valent: enerzijds precisering, anderzijds vaagheid. Ongeoefende maatschappijwetenschappers hebben het
over „schaalvergroting" en „stroomversnelling'', zeg~
gen dat tussen die twee „wisselwerking" of ,,interde~
pendentie" bestaat die men interdisciplinair moet benaderen. Heldere taal en duistere taal bestaan naast el~
kaar. Zoals nieuwe orde leidt tot nieuwe stijlnormen,
zo leidt wanorde tot wartaal.

Op zichzelf is dit alles niets nieuws. Wie oude orde
wil veranderen heeft altijd ook een andere taal gesproken. Maatschappijvernieuwing uitte zich in taalvernieuwing. Vele nationale talen ontstonden als burgerlijke talen toen de burgerij zich losmaakte van de
feodale orde. Menige taalvernieuwer heeft later een
vaste plaats in de vaderlandse geschiedenis gekregen.
Wat werkelijk taalvernieuwing is blijkt ook meestal
pas later. Lang niet alles wat ons vandaag als eigen
origineel wordt aangeboden, zal morgen klas--tijdsen
siek zijn. De introductie van iedereen bekende krachttermen in de romanliteratuur is op zichzelf nog geen

Onze gebruikstaal bevat talrijke wetenschappelijke
maar ook quasiwetenschappelijke termen. Verwarring
ontstaat vooral doordat veel begrippen naast hun definities bij vakgeleerden nog allerlei connotaties hebben in het alledaagse leven. Deze connotaties komen
vaak voort uit de wetenschappelijke traditie, uit de
cultuurgeschiedenis, maar vooral ook uit de politiek.
Sommige begrippen zijn geladen termen. Menige schrijver neemt een bepaalde betekenis met grote vanzelfsprekendheid voor de ware inhoud van het begrip en
construeert in attractieve beschouwingen een totaalbeeld van complexe maatschappelijke toestanden dat
als sociologie wordt aangeboden. Ook utopische toer

Taal en taboe, zinnen en zeden, vaktaal en wartaal
Kort geleden schreef Urs Widmer 1 ) dat opvoeding tot
een beschaafd taalgebruik de gezagshandhaving dient.
Welsprekendheid is staatserhaltend (waarom zou men
de staat overigens niet in stand mogen houden?) . Spreken is sociaal gedrag dat door maatschappelijke normen
zeden, gebruiken, soms wettelijke voorschriften
geregeld is. Vandaag zijn de gedragsnormen sterk aan
het veranderen. In het opzettelijke afwijken van een
beschaafd en correct taalgebruik documenteert zich
het protest tegen levensverhoudingen die niet meer
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komstvisies, massamythen, maatschappijbeelden van
sommige architekten, kunstenaars en planologen worr
den ontworpen met gebruikmaking van de sociologische nomenclatuur.
Instituten voor taalbeheersing hebben zeker een grote
opgave. Maar wanneer men nu pleit voor „kritiese"
taalbeheersing, dan moet men niet alleen maar ambtelijk proza, zakenbrieven, regeringsnota's en redevoer
ringen van ministers onder de loep nemen, zoals wij
kort geleden hebben kunnen lezen. Men mag best ook
eens de taal van de buitenparlementaire oppositie kritisch bekijken. Ook studentenleiders schrijven moeilij
ke, ingewikkelde zinnen, die doorspekt zijn van dubieuze, onduidelijke termen.

Woorden, waarden en de veranderende cultuur
Bij het veranderen van de taal kan men — algemeen
gesproken aan tweeërlei denken: (1) aan het ontr
staan van nieuwe en aan het verdwijnen van oude
woorden en (2) aan het veranderen van de structuur
van de taal. Om met deze laatste te beginnen: Ondanks
het voorheen gesignaleerde verband tussen taalgebruik
en maatschappijstructuur heeft men toch geen algemene en vaststaande correlatie kunnen ontdekken tussen
de structuur van een taal en een bepaalde maatschap~
pij- en cultuurvorm. Maatschappij en cultuur van een
volk kunnen sneller veranderen dan de structuur van
zijn taal. Dat geldt voor de wereld van vandaag nog
veel meer dan voor vroegere eeuwen. De ontwikkeling
van Rusland sedert 1917 heeft er niet toe geleid dat de
russische grammatica minder ingewikkeld is geworden.
Met de woordenvoorraad daarentegen is het anders.
Deze verandert snel en in grote omvang wanneer een
samenleving door het moderniseringsproces gegrepen
wordt. Nieuwe woorden moeten er zijn, wil men zich in
nieuwe levensomstandigheden verstaanbaar kunnen
maken, nieuwe grammatica's echter blijven de zucht
van scholieren en een behoefte van toeristen waarin
tot dusver geen service-industrie heeft kunnen voorzien.
Het feit dat een bepaalde taal meer of minder geschikt
kan zijn voor een bepaald gesprek is dan ook alleen
het gevolg van de cultuur die de taal kan verwoorden, en niet van de structuur van de taal zelf. De engelse taal leent zich ongetwijfeld beter voor een discussie over economische politiek dan een bantoetaal; omgekeerd zal een bantoetaal meer differentiatiemogelijkheden hebben om belevingen uit te drukken in een wereld die de geest nog als goddelijk of magisch ervaart.
Men denke echter niet dat daarom de structuur van
de engelse taal meer „logisch '', die van de bantoetaal
meer „mystisch" zou zijn. De woorden logisch en mysr
tisch zouden alleen op het culturele en geestelijke leven
van de mensen toegepast kunnen worden.
Wat zijn nu enkele diepere vragen die zich hier opdringen? Wij gingen er van uit dat de taal een weerspiegeling is van de wereld waarin wij leven. De taal
van de bijbel is de taal van boeren, herders en vissers.

70

NOVEMBER/DECEMBER 1970

Wanneer nu het aantal boeren, herders en vissers in
de werkende bevolking daalt tot minder dan 10 %,
zal ook in een andere taal over God worden gespro~
ken. De moderne theologie is in hoge mate abstract.
De beeldspraak is verdrongen door de begrippentaal.
Men heeft al eens gezegd dat het oeuvre van moderne
theologen in dit opzicht gelijkenis vertoont met de theorieën van de natuurkunde over het heelal. En kan men
nog zingen: „Fine feste Burg ist unser Gott ...'', wanneer iedere burcht door vliegtuigen gebombardeerd
kan worden en mensen toevlucht zoeken in diepe
schuilkelders? En om de zaak nog meer te compliceren: wanneer de vaderfiguur in de zin van de psychoanalyse als principe van autoriteit niet meer aanvaard
wordt, kan God dan nog vader worden genoemd? Oeroude symbolen zijn niet meer adekwaat of worden als
niet meer adekwaat ervaren. Getuigt dus de taal
onze taal niet ook van het feit dat een veranderde
samenleving geen woorden meer kan hebben voor menige realiteit die tezamen met de woorden voor
ons ophoudt te bestaan?
Taalplanning
een merkwaardig woord, half nederlands, half engels bestaat al. Taalplanning wordt onvermijdelijk. De noodzaak om zich adekwaat uit te
drukken dwingt ons in deze snel veranderende tijd tot
systematische en methodische aanpassing van de taal
aan nieuwe eisen. Het woord adekwaat heeft hier niet
betrekking op een gegeven woordenvoorraad en bestaande grammaticale regels, het heeft betrekking op
het goede overbrengen van datgene wat letterlijk
onder woorden moet worden gebracht. Zoals vele andere ontwikkelingen in onze samenleving kunnen we
ook de ontwikkeling van onze taal niet meer helemaal
overlaten aan de spontane en immanente krachten van
het sociaal-culturele leven. Eén ding moeten we ons
hierbij echter goed realiseren. Ontwikkeld, vernieuwd
en mooi gemaakt werd de taal nooit door de grammar
tici en schoolmeesters, altijd echter door kunstenaars,
door dichters en grote schrijvers. Die zijn ook steeds
afgeweken van vastgestelde regels, hetzij terwille van
de rijm, het ritme, de metriek of andere esthetische criteria. Later hebben dan de grammatici uit de af wijkin~
gen weer regels gemaakt. De schrijftaal werd door de
grammatici voor sacrosanct verklaard. De vernieuwing
kwam steeds uit de gebruikstaal, welke naast de schrijftaal bestond. We hebben vandaag meer waardering
voor de gebruikstaal. Door de taalwetenschap wordt
zij niet langer verwaarloosd als iets van tweede rang.
Klassiek en vulgair; talen zijn geen organismen
Zoals bekend, waren de klassieke talen welke wij op
het gymnasium leerden, geen „oorspronkelijke" talen
die door iedereen gesproken werden. Het waren altijd de talen van een intellectuele elite. Het latijn dat
zich door het Imperium Romanum verspreidde was de
omgangstaal. Het zogenaamde „vulgaire Latijn" is niet
pas tegen het einde van het Romeinse Rijk opgekomen
als een vervalsymptoom. Men heeft dit aangetoond
aan de hand van taalfouten die de klassieke schrijvers
wel eens maakten, aan technische geschriften en ook
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aan platituden in de comedies van Plautus. De romeinse omgangstaal bevatte een groot aantal woorden die
de klassieke schrijvers nooit gebruikten maar die wél
ingang hebben gevonden in de romaanse talen. Deze
hebben zich uit de romeinse omgangstaal ontwikkeld,
niet uit het klassieke latijn.
Het voortbestaan van de klassieke talen als talen van
geleerden en priesters is een apart cultuur-sociologisch
onderwerp. Het hebreeuws leefde voort als de taal
van schriftgeleerden, het aramees daarentegen heeft
als een gebruikstaal de verdere ontwikkeling van de
semitische talen in sterke mate beïnvloed en is zelf
hierin opgegaan. In de middeleeuwen conserveerde de
kerk het klassieke Latijn waaraan haar kennismonopolie gebonden was. Het oudrbulgaars, de officiële
taal van de grieks-orthodoxe kerk sedert de 9e eeuw,
toen de twee heiligen uit Saloniki, Cyrillus en Methor
dius, de bijbel in die taal vertaalden, beheerste het
russische geestesleven tot de 18e eeuw. Pas in die tijd
slaagden de Russen er in zich van deze kerkelijke taal
los te maken en een eigen nationale taal te ontwikker
len. In de dagen van Tredjakowsky, Lomonossoff en
Karamsin gebeurde in Rusland wat in Italië rond 400
jaar eerder, namelijk in de tijd van Dante, Petrarca en
Boccaccio was gebeurd. Toen was uit het dialect
van Firenze de italiaanse nationale taal ontstaan.
Sommige talen zijn ver gereisd in de loop der eeuwen.
De taal van de zigeuners, die van indiase oorsprong
is net als het volk dat uit het noord-westelijk deel van
India in de 15e eeuw naar Europa kwam, en het jid~
disch, oorspronkelijk een westduits dialect, dat in de
late middeleeuwen naar Polen en de Baltische landen
kwam, daar talrijke poolse, hebreeuwse en andere
woorden heeft opgenomen, vertellen van volken die
eeuwenlang hebben gezworven. De analyse van dié
talen welke met onze germaanse, romaanse en slavi~
sche talen niet verwant zijn, heeft ons het een en ander
geleerd over enkele algemene ontwikkelingsverschijnselen van de taal. De onderzoekingen van culturele
antropologen, met name van Bronislaw Malinowski,
hebben veel tot de taalwetenschap bijgedragen. De anar
lyse van de polynesische dialecten en van de bantoeta~
len bijvoorbeeld heeft aanwijzingen gegeven over het
vermoedelijke ontstaan van het grammaticale geslacht,
de conventionele verdeling van de woorden in mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, die niet herleid kan worr
den uit het biologische geslacht.
Het is ook niet mogelijk om alle talen van de wereld
volgens vaste grammaticale regels in te delen in klassen. Er bestaan geen soorten talen zoals er soorten van
planten en dieren bestaan. De geaardheid van een taal
kan zodanig veranderen dat de betreffende taal op een
taal begint te lijken waarmee zij helemaal geen gemeenschappelijke oorsprong heeft. De ontwikkeling van de
engelse taal in de afgelopen duizend jaar is, zoals bekend, veel sneller verlopen dat de ontwikkeling van
de duitse of de ijslandse taal. Het snelle verval van de
verbuigingsvormen heeft de engelse taalgeleerden tot
de stelling gebracht dat het Engels meer en meer op het
chinees is gaan lijken. In drieërlei opzicht namelijk: ten
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eerste is er in beide talen nu een bijzonder groot aan
woorden die slechts één lettergreep hebben en on--tal
veranderlijk zijn, in de tweede plaats is er een bepaal
de groep van éénlettergrepige woorden die om die reden bijzonder belangrijk is en in de derde plaats is het
helemaal niet meer mogelijk een duidelijk onderscheid
te maken tussen klassen van woorden. Er zijn woorr
den die zowel een zelfstandig naamwoord alsook een
werkwoord of een adjectief vormen.
Vreemde woorden en vreemde talen
Wat is eigenlijk een woord? De taalgeleerden vertel~
len ons dat pas met het ontstaan van de schrift woor~
den als eenheden, als bestanddelen van een boodschap
erkend werden. Pas met het ontstaan van schrift begint men taal te ontleden, bestanddelen van een mededeling te onderscheiden en deze bestanddelen als afzonderlijke woorden op te vatten. Het schrift is het
dat de mensen dwingt zich met de taal bezig te houden.
Hiermee ontstaat de grammatica die als wetenschap
nog maar 2000 jaar oud is en in het begin de geheime
wetenschap van priesters en medicijnmannen was. De
verdeling van woorden zoals wij die in onze westerse
talen gewend zijn, namelijk in zelfstandige naamwoorr
den, adjectiva, werkwoorden, enz. is volkomen willekeurig en geen oorspronkelijk kenmerk van alle talen.
Vormen van het werkwoord zijn vaak ontstaan uit een
samentrekking van het werkwoord met het pronomen.
De negatie van iets (bijvoorbeeld: niet weten, niet lopen, niet schrijven) kan in sommige talen eveneens opgaan in het werkwoord. Menig woord dat wij gewend
zijn als één woord te beschouwen, is uit meerdere
woorden gevormd. Een vaak aangehaald voorbeeld is
het woord „vriendelijkheid ", dat een samentrekking is
van oorspronkelijk drie woorden nl. vriend, gelijk en
„beid ", welk laatste woord vandaag niet meer bestaat:
het is een oud germaans woord voor „aard" . Vrienr
delijkheid betekent dan letterlijk: een aard die gelijk is
aan die van een vriend. Dat alles wordt nu uitgedrukt
in één woord, in het woord vriendelijkheid. In de chic
nese taal kan een enkel woord tot uitdrukking brengen
wat wij gewend zijn in een gehele zin te stellen.
Het binnendringen van vreemde woorden in de eigen
taal en het ontstaan van zogenaamde bastaard-woor
den werd vaak aangevoerd om van een ontaarding of
van een verwording van de taal te spreken. In werkelijkheid hebben deze processen zich altijd afgespeeld
zolang talen bestaan. In alle germaanse talen is het
aantal binnengedrongen vreemde woorden veel groter dan het aantal van dié woorden waaruit de taalonr
derzoekers concluderen dat er in het verre verleden
één gemeenschappelijke taal geweest moet zijn het
oergermaans waaruit alle germaanse talen zijn
voortgekomen. Ook het verval van verbuigings- en
vervoegingsvormen kan men niet in een waarderende
zin als vervalssymptoom beschouwen. Anders zouden het engels in het westen en het perzisch in het
oosten geheel ontaarde talen moeten zijn. In het perzisch, ook een indoeuropese taal, heeft zich precies
„
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hetzelfde afgespeeld als wat met het engels is gebeurd.
Bij technisch en economisch minder ontwikkelde volken is het aantal vreemde woorden dat in hun taal binnenstroomt bijzonder groot. Zoals wij reeds opmerk~
ten, komt de sociale en culturele verandering niet in
de structuur-verandering van de taal maar wel in de
verandering van de woordenvoorraad tot uiting. Natuurlijk moeten hierbij vreemde woorden aan de eigen
taal worden aangepast. Vaak zijn vreemde woorden
niet uit te spreken. Dat komt, omdat de bijzonderher
den van onze moedertaal reeds de ontwikkeling van
ons spraakvermogen, van onze fonetische geschiktheid
beïnvloeden een uitstekende illustratie overigens
voor het feit dat van een cultuurverschijnsel de ontwikkeling van een fysiologische eigenschap kan afhangen! De verschrikkelijke opeenhoping van conso .
nanten in de germaanse en slavische talen is iets wat
Chinezen en japanners onoverbrugbare moeilijkheden
oplevert. Een woord als Scheveningen is niet zo gemakkelijk uit te spreken als Yokohama. De japanners
zijn ook gewend om ieder woord te laten eindigen met
een vocaal. Het gevolg is nu dat de vreemde woorden
met veel consonanten welke in de japanse taal binnendringen vocalen tussengeschoven krijgen. Het japanse
woord 2 ) voor postzegel komt van het engelse woord
„stamp" en luidt „soetampoe'; het woord voor meter
luidt „meitoroe'', het woord voor gram „goeramoe"
en het woord voor fascist „Ioeasjizoemo". We hoeven
over de moeilijkheden die japanners met onze woorr
den hebben helemaal niet te lachen. Welke Neder.
staat om een tsjechische zin uit te spreken-landeris
die geheel uit woorden zonder vocalen bestaat, bijvoorbeeld: „strc prst skrz krk" ( „steek je vinger door
je keel")?
,

De kleine taal van een „worldwide" volk
Laat ik tenslotte enkele opmerkingen maken over de
nederlandse taal. De hedendaagse nederlandse taal ver
bijzonder snel. Zij is de taal van een modern-andert
maar klein land en ook haar eigen taalgebied staat in
geen verhouding tot het „worldwide” optreden van de
Nederlanders.Veel mensen participeren aan de literaire
tradities van de westerse cultuur door een hoogrontwikkeld gevoel voor vreemde talen. Kennis van vreemde talen gold steeds als maatstaf voor intellectuele ontwikker
ling. De rol die de franse taal gespeeld heeft in het nederlandse geestesleven en de nederlandse standenmaat~
schappij, is bekend. Het percentage mensen dat één of
meerdere vreemde talen spreekt, is hiertelande veel hoger dan in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Daar staat
nu echter tegenover dat er veel geklaagd wordt over de
minder goede beheersing van de eigen taal, althans van
de schrijftaal. Zou misschien Nederland bij een internationale vergelijking van schoolopstellen, doctoraalscrip~
ties, wetenschappelijke rapporten en krantenartikelen
inderdaad een minder goede beurt maken dan andere
landen? ( Wij beschikken over beproefde methoden en
technieken om dergelijke onderzoekingen te verrichr
ten!) In geen geval echter zou men dan uit een derge-
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lijk tekort aan „sophistication" mogen concluderen dat
de Nederlanders minder goed in staat zijn om al datgene te zeggen en uit te drukken wat zij willen zeggen
en uitdrukken. De beheersing van de schrijftaal zegt
nog niets over de omgang met de gebruikstaal. De ver
tussen deze twee vormt een interessant onder--houding
werp voor taalsociologische analyses, een onderwerp
dat overigens niet alleen voor Nederland maar ook
mutatis mutandis voor de duits sprekende bevolking
van Zwitserland betekenis krijgt.
In Nederland is de schrijftaal met minder gezag bekleed dan in Engeland, Frankrijk en Duitsland waar de
grote literaire traditie zich machtig doet gelden. Nieur
we spellingen zijn in Nederland gemakkelijker te realiseren. Wijzigingen van regels maakt iedereen mee.
Aangenomen mag worden dat de nederlandse taal ook
in de komende decennia sneller zal veranderen dan
welke andere westerse taal ook die met haar verwant
is. Het aantal binnendringende vreemde woorden en
vreemde zegswijzen zal verder geweldig toenemen en
ook de grammatica zal nog eenvoudiger worden, zij het
in langzamer tempo en minder opvallend. De neder~
landse taal verandert ook in haar structuur. We zijn
op weg naar het verdwijnen van het grammaticale ge
hetgeen zich in de pronominale vervanging van-slacht
het naamwoord reeds lang aankondigt. Deze gehele
ontwikkeling hoeft niet als een bedreiging van de nationale eigen aard en cultuur gekwalificeerd te worden.
Nederland heeft zijn nationaal zelfgevoel, zijn nationa
le identiteit niet van dichters en denkers ontvangen.
Het geestesleven van de natie is niet verbonden aan
grote documenten van de taal die tot de wereldliteratuur behoren. Weliswaar getuigde de bloei van de
dichtkunst in de tijd van Hooft, Bredero en Vondel
mede van de wording , van de natie. Toen echter de
klassieke dichtkunst voorbij was en de buitenlandse invloed op de literatuur overheerste, was Nederland al
lang een gevestigde, praktisch ingestelde handelsnatie,
die de taal als middel tot zelf-expressie en symbool van
zijn nationale identiteit niet nodig had. Dit staat in een
markante tegenstelling met de situatie in Duitsland en
met die van de slavische volken en volksdelen welke
tot 1918 in de Habsburg- monarchie leefden. Hier kwam
sedert de romantiek in de taal de droom van nation
nale eenheid en zelfstandigheid tot uiting, in gedichten
en prozawerken, liederen en symfonieën. De taal werd
een vaderlands symbool. Men weet dat er ook een
verband bestaat tussen ontwikkeling van de taalwetenschap en het ontstaan van het nationalisme in Cenr
traal-Europa. Het feit dat de wetenschappen, die in de
romantiek zijn opgekomen (de taalwetenschap, de geschiedeniswetenschap, de kunstwetenschap en de volkenkunde) pas zeer laat een plaats aan de nederlandse universiteiten hebben gekregen, is niet toevallig.
De nederlandse taal valt op door elasticiteit en aan
een immanente kracht tot ver--pasingvermo,d
werking van vreemde invloeden, door een dynamisch
taaleigen. Het subtiele, speelse, spitse, bij uitstek geestige, vindt men in Nederland niet bij die personen
die over het algemeen als „sophisticated" gelden: de
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geleerden. Men vindt het bij mensen die met de gebruikstaal kunnen omgaan en daarbij de gebruikstaal
cultiveren. In de gebruikstaal zit de muziek voor
Nederland geldt dat meer dan voor andere landen in de
westerse wereld. Terecht wordt Simon Carmiggelt zo
vaak aangehaald. Hij is representatief. Wie hiertelande
schrijftaal voordraagt, valt soms onwillekeurig in de
toonaard van de preekstoel, van de katheder, van een
steriele voordrachtskunst die vaak alleen nog maar conventie, etiquette, moraal of prof essorale autoriteit manifesteert. Met de schrijftaal heeft men moeilijkheden,
met de gebruikstaal niet. De mogelijkheden van de
gebruikstaal worden onvoldoende benut bij de om
schrijftaal. Zo komt men ook tot geen-ganmetd
werkelijke stijlvernieuwing in de taal van de wetenschap. De stijl is in de wetenschap even onmisbaar als
een behoorlijk gedefinieerd begrippenapparaat, althans
daar waar men nog niet alles in abstracte formules
kan uitdrukken. Taalplanning
we hebben het al ge zegd
zal noodzakelijk, onvermijdelijk worden. Maar
goede schrijvers zullen belangrijker zijn dan taalplano-logen. Samenwerking tussen hen is het wat we nodig
hebben. En opvoeding tot een beschaafd, gedisciplir
neerd taalgebruik, opgevat als een stuk persoonlijk~
heidsvorming, zal ook in een meer democratische samenleving een vereiste blijven.
1) In de Frankfurter Allg. Zeitung, 30 mei 1970.
2) Voorbeelden ontleend aan Bodmer.
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TAAL VAN ALLETIJDEN
door prof. de, K. Heeroma

"Taal van alle tijden", hoe ben ik er eigenlijk toe geko~
men om zo'n zonderlinge titel te kiezen? "Taal" is natuurlijk wel in orde, op een congres van het Genootschap Onze Taal moet uiteraard over "taal" ge~
sproken worden. Maar "van alle tijden", wat moeten
we ons daarbij voorsteIlen? Wat heb ik er mezelf bij
voorgesteld? Is dat geen onzin, retorische onzin? Nee,
ik wil niet hyperkritisch worden tegenover mezelf. Ik
wil dus bijvoorbeeld niet naar voren brengen dat, als
we de tijd laten beginnen bij het ontstaan van de kosmos, er een heleboel tijd moet zijn geweest z6nder taal.
Ik beperk mij bewust ,.....- en ik acht dat alleszins verantwoord - tot de tijden met taal, ik wil mij zelfs beperken tot de taal-tijden waarvan we iets weten, de
tijden dus met een schriftelijk gefixeerde taal. Ja, ik
mag mijn onderwerp nog meer beperken, want het gaat
u en mij om "onze taal", ons nederlands zoals we het
schriftelijk gefixeerd kennen sinds de 12de eeuw. Maar
dan nog. Dat nederlands is tussen 1170 en 1970 voortdurend veranderd. Is het geen fictie wanneer we het
vroege middelnederlands zo maar "onze taal" noemen?
Moeten we het niet net zo opzettelijk aanleren als
Frans, duits en enqels, als een "vreemde taal"? Wan~
neer houdt uit de voortijd overgeleverd nederlands
op een "vreemde taal" voor ons te zijn? In de 17de
eeuw, met Hooft en Vondel? Maar ook Hooft en
V ondel kunnen we niet lezen zonder opzettelijke Inspanning, ook die dichters hebben zich in onze ogen
"vreemd" uitgedrukt. In de 18de eeuw dan, omstreeks
1770, om het mooi rond te houden? Of pas in de 19de
eeuw, omstreeks 1870, de tijd waarin de eerste druk
van "Van Dale" verscheen? Het thema van dit congres is "Wat nog niet in Van Dale staat", en daarmee
wordt bedoeld de tot dusver laatste druk van "Van
Dale", de achtste. Als daar al zove.el "nog niet" in
staat, hoeveel te meer moet dat dan niet gelden van de
"Van Dale" van een eeuw geleden! Schreef J. H. van
Dale, bij zijn leven hoofdonderwijzer te Sluis, in zijn
tijd al .xmze taal"? We kunnen het controleren, want
er is meer Van Dale dan in "Van Dale" staat. Hij was
behalve hoofdonderwijzer ook archivaris en heeft in
die kwaliteit verscheidene verdienstelijke studies ge~
publiceerd. Hij schreef, zo stel ik uit die studies vast,
net zowat als mijn grootvader, die ook een hoofdonderwijzer was, en ik herinner me dat ik als jongen de
brieven van mijn grootvader maar "vreemd" vond. Het
is duidelijk: "onze taal' , stelt voortdurend wat anders
voor, zelfs wanneer we maar een eeuw, de laatste,
overzien. Als J. H. van Dale, die 1872 overleed, nog
eens onder ons zou kunnen terugkeren en kennisnemen van het werk dat nu onder zijn naam verschijnt,
zou hij, zo verbeeld ik mi], zich er niet zo erg meer in
thuisvoelen. En we behoeven niet eens een eeuw terug
te gaan. Een kleine veertig jaar geleden werd het
maandblad van dit Genootschap, "Onze Taal", opqericht. Kunnen de oprichters van toen de taal die er nu
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in geschreven en verdedigd wordt nog weI ten volle
als de hunne herkennen en erkennen? En hoe zal het
verder gaan met "onze taal", hoe zal men het nederlands in 2070 schrijven en spreken? Redelijkerwijs moeten wij aannemen dat onze achterkleinkinderen onze
geschriften van 1970 zullen lezen als een hun "vreemd,r
geworden literatuur - laten wij zo optimistisch zijn te
geloven dat zij ze nog zullen Iezen, dat zij nog zullen
lezen iiberhaupt! De taalgeschiedenis leert ons dat
iedere generatie zijn eigen taal heeft en aIleen in die
eigen taal tenvolle bestaat. Een nederlands dat alle ge~
neratietalen tussen 1170 en 1970 overspant is een taalhistorische abstractie. "Taal van alle tijden", dat be~
staat niet. Mijn opkomst als spreker is tegelijk mijn afgang: mijn titel deugt niet.

Reinaert
Over een titel van een voordracht die je belooft te
zullen houden denk je meestal niet zo lang na, die valt
je zo maar in. Hoe ben ik op mijn titel gekomen? Daarover heb, ik nu wel nagedacht en ik geloof te kunnen
zeggen dat mijn titel, schrik niet, iets met de "Reinaerf'
te maken heeft, u weet wel, dat l Jde-eeuwse gedicht
van "Willem die Madocke makede, daer hi dicke omme wakede'. Ik ben altijd erg op dat gedicht gesteld ge~
weest, van mijn schooltijd af, en ben er nu weer voort...
durend mee bezig, omdat het over een afstand van zeven eeuwen heen nog zo onwaarschijnlijk direct tot mij
"spreekt". Ik las de "Reinaerf' voor het eerst als
schooljongen in een uitgaafje dat verschenen was in de
reeks "Van alle tijden", onder redactie van C. G. Kaakebeen en Jan Ligthart. Die redacteuren gaven in hun
reeks oude literaire teksten uit die zij achtten "van alle
tijden" te zijn. De "Reinaerf' paste daarin inderdaad
voortreffelijk, want als er een middelnederlands ge~
dicht bewezen heeft "van alle tijden" te zijn, dan zeker
de "Reinaert". Ik zei het al: het gedicht heeft altijd tot
mij gesproken en spreekt nog steeds tot mij met een
onwaarschijnlijke directheid, het kan nog tenvolle mijn
gedicht zijn, waarin ik als lezer samen met de dichter
kan bestaan. Zou die reekstitel;V an alle tijden" mij dan
niet door het hoofd hebben gespeeld, toen ik de titel
voor mijn voordracht moest opgeven? Een "gedicht
van alle tijden" moet immers wel geschreven, gespro~
ken zijn in "taal van alle tijden". Ia, maar hoe kan dat
nu? De "Reinaerf' is geschreven in l Jde-eeuws middelnederlands, en dat is, heb ik gezegd, "vreemde taal'
die wij opzettelijk moeten aanieren? Laten wij daar
eens samen over nadenken: hoe kan het nederlands van
een oudere taalfase, taal die niet die van mijn eigen
generatie is maar misschien wel twintig generaties qeleden gesproken werd, toch mijn taal, "onze taal" zijn?
Dat is dan het nader gepreciseerde thema van deze
voordracht. Zeker, "taal van alle tijden" is een zonderlinge kreet, "taal van alle tijden" bestaat niet wanneer wij, staat u mij die vakterm toe, de taal synchronisch beschouwen. Maar "taal van alle tijden" bestaat wei wanneer wij, andere vakterm, de taal diachronisch beschouwen! En toen ik mijn titel opgaf heb
ik natuurlijk daaraan gedacht, aan de taal van de li-
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teratuur die „van alle tijden" was, aan de „Reinaert"
bijvoorbeeld. Ik kom weer op, ik mag voor mijn lessenaartje blijven staan.
Schrijven bewaart
De taal verandert voortdurend, van generatie tot generatie. Maar zij heft al veranderend zichzelf niet op, zij
regenereert zich alleen maar en zij blijft, daar komt het
op aan, over de wisseling der generaties heen ver
zijn altijd misverstanden tussen de gene--stanbr.E
raties, en die misverstanden zijn niet in de laatste plaats
van taalkundige aard. De alom gerespecteerde woorden van de vader „spreken" niet meer tot de zoon en
de vader „verstaat" niet meer wat de zoon precies met
zijn woorden bedoelt. Maar daar staat tegenover dat
er ook altijd een vriendschap tussen de generaties mogelijk is, een verstandhouding. En dat berust, taalkundig gesproken, hierop dat wij woorden die ons min of
meer „vreemd" zijn toch wel kunnen „verstaan ''.
ze taal'', de taal waarin wijzelf tenvolle bestaan, is
zeker in de eerste plaats de taal van onze .eigen' generatie. „Onze taal" is dus gedateerd, bepaald door ons
geboortejaar. Maar niemands taal valt geheel samen
met die van zijn generatie, in iedere spreker spreken
op enige afstand ook elementen van vroegere generatietalen dóór, woorden die een vader placht te gebruiken, of een grootvader. Taal wordt niet alleen voortdurend vernieuwd, taal wordt ook bewaard. Het zijn
vooral de boeken die helpen de taal te bewaren, met
name de boeken die langer meegaan dan een enkele
generatie. Het spreken vernieuwt de taal, het schrijven
bewaart de taal. Mijn grootvaders taalgebruik was anders dan het mijne, ouderwets, hoekig, vond ik als jon
Ik kon hem niettemin verstaan, want ik las wel-gen.
boeken, ook wel ouderwetse. Ik kon zijn taal om zo
te zeggen wel „vertalen ''; wat er „vreemd" in was,
kon ik mij wel toeëigenen. Zo kunnen wij ons ook
allemaal zonder enige moeite de geschriften van J. H.
van Dale toeëigenen, die een eeuw geleden geschreven werden. We behoeven daar niet eens zijn eigen
woordenboek voor na te slaan, dat zijn taal explicerend bewaart. We lezen zijn mededelingen en denken
ze eenvoudig óm, onbewust „vertalend ", in de ge
onze eigen tijd. Dat geldt voor alle-bruikstalvn
niet-literaire geschriften uit de 19de eeuw. We vinden die als lezers wel „vreemd" en ouderwets, maar
de „vreemdheid" irriteert ons toch niet bijzonder, want
we begrijpen wat er bedoeld is. We hebben allemaal
boeken gelezen, ook ouderwetse, en daardoor zijn die
„vreemde" elementen bewaard, passief beschikbaar
gebleven in „onze taal" . De linguale verstandhouding,
die ons in staat stelt onbewust „vertalend" te ver
strekt zich zelfs nog wel uit tot de laat-l8de--stan,
eeuwse geschriften, uit de patriottentijd en zo. Daarvóór wordt het duidelijk iets moeilijker. Het nederlands van de classicistische periode is ons te „vreemd"
om zo maar, onbewust „vertalend '', bij „onze taal" te
kunnen trekken. Wij herkennen nog wel een heleboel
woorden, want er blijft door alle vernieuwingen heen
altijd meer gelijk dan er verandert, maar wij moeten,
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om ze te verstaan, toch echt wel op de teksten gaan
zitten studeren. Het bewarende geheugen van „onze
taal" begint op een bepaald punt van ons taalverleden
tekort te schieten. Diachronisch kunnen we „onze taal"
als gewoon communicatief apparaat, als mededelingstaal, als gebruikstaal globaal wel situeren in de laatste
twee eeuwen.
Maar zo kom ik nog niet bij mijn „Reinaert", die immers zeven eeuwen geleden geschreven werd, en die
geenszins gewone mededelingen heeft bevat maar een
gedicht is geweest. In dat laatste zit nu precies het
verschil. De taal van Willem die Madocke makede
functioneert diachronisch anders dan bijvoorbeeld de
taal van de heer J. H. van Dale, omdat de laatste gebruikstaal schreef, en in zijn woordenboek inventariseerde, en de eerste bestáánstaal, die in geen enkel
woordenboek volkomen „verklaard" kan worden. Ik
kan een gedicht niet omdenken, „vertalen" in mijn
eigen gebruikstaal, zonder dat er iets wezenlijks verloren gaat, ik kan het niet reduceren tot een hoeveelheid zakelijke mededelingen. De heer Van Dale, die
een eeuw geleden in Sluis overleed, kan ik, als ik dat
wil en er met de middelen van de historicus een beetje
moeite voor doe, best in mijn verbeelding ontmoeten.
Er is genoeg van zijn leven bekend, er is genoeg situationele context van zijn spreken en schrijven bewaard
gebleven. Maar ik ontmoet hem niet in zijn taal, want
daarvoor is hij te weinig in die taal. Zijn woorden vallen samen met hun woordenboekbetekenis. Van het leven van Willem die Madocke makede weet ik daarentegen niets. In Hulst, óók in Zeeuws-Vlaanderen, staat
wel een monument voor hem, zoals er in Sluis een
staat voor Van Dale, maar het monument in Sluis
biedt mij een portret van een man en dat in Hulst symboliseert alleen maar een gedicht. Van Willem weet
ik niets buiten zijn gedicht om, er is geen situationele
context van hem bewaard gebleven. Maar in dat gedicht van hem is hij dan ook helemaal, in zijn taal. In
die eigen taal van hem kan ik hem ontmoeten. Daarvoor hoef ik niet de middelen van de historicus te mobiliseren, het kost mij geen andere moeite dan de toewijding van een aandachtig lezen. Daarmee kan ik zo
maar binnentreden in zijn creatieve taalbestaan. Ik kan
hem verstaan en samen met hem bestaan, in zijn taal, in
zijn taal. Zijn taal wordt toegevoegd aan mijn taal,
aan „onze taal'', zijn taal overbrugt de afstand van
twintig generaties en spreekt in mij door, „onvertaald '
Zijn taal is niet langer aan zijn tijd gebonden, niet langer verouderd en vervangbaar, maar onvervangbaar en
tijdeloos geworden, „taal van alle tijden". Die taal van
Willem is bewaard gebleven doordat ze zichzelf heeft
bewaard. Natuurlijk, zonder schriftelijke fixatie gaat
het niet. Wat niet geschreven bewaard is, kan ook niet
meer gelezen worden. De ,,Madoc" is niet geschreven
bewaard, helaas, en kan daardoor voor ons niet f unctioneren als „gedicht van alle tijden", helaas. Maar als
een „gedicht van alle tijden" eenmaal per scriptum bewaard is, bewaart de taal zichzelf. Wij danken het niet
aan de inspanningen van de middelnederlandse filologie
dat wij Willems stem nog kunnen verstaan, maar aan
de innerlijke kwaliteit van zijn taal.
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Diachronisch verbreden
Gebruikstaal functioneert, in hoofdzaak bij de gratie
van de schriftelijke fixatie, in hoofdzaak door de boe...
ken, beperkt, relatief diachronisch. Zo'n diachronische
bewaarperiode kan wel een of twee eeuwen omvatten
en misschien nog meer. Maar gebruikstaal wordt nooit
onvervangbaar en tijdeloos, nooit "taal van aIle tijden".
Generationele vernieuwingen tasten de gebruikstaal in
de regel maar in zeer beperkte mate aan, er blijft veel
meer bewaard dan er verandert. Maar in principe is
ieder element vande gebruikstaal te vervangen door
iets anders, in principe mag in de gebruikssfeer het taal...
heden het taalverleden vergeten. Bestaanstaal van een
groot dichter, die zijn woorden "met macht' gesproken
heeft, functioneert daarentegen in principe ,.- dat wil
zeggen: de ongunst der overlevering daargelaten ,.- ab ...
soluut diachronisch. Dat geldt, ik onderstreep het, al...
Ieen voor de gr6te dichters, maar Willem was een
groot dichter. V oor het verstaan van een groot dichter,
voor het samen...met...hem...bestaan in zijn taal, vormen
de afstand der generaties en de veranderingen waaraan
iedere levende taal onderhevig is, geen beslissende be...
lemmeringen. Omdat de woorden van de dichter nog
niet tiitgesproken zijn en in mij moeten doorspreken,
word ik als aandachtig lezer eenvoudig gedwongen zijn
taal "erbij te leren' en daardoor mijn eigen smalle, te
weinig bewarende generatietaal diachronisch te ver...
breden. Mijn taal is dan niet langer .mederlands van
1970" of, wat royaler, .xmze taal" met een verstand ...
houding over een of twee eeuwen heen, maar een taal
waarvan de limiet bepaald wordt door mijn leeswil,
mijn verstaanswil. "Onze taal", ja, dat is in wezen de
taal die in 6ns bewaard wil blijven, doorspreken, dat
is het totale complex van wat voor onze oren "taal van
aIle tijden" is.

T aa1 van anderen
Maar nu heb ik mijn betoog toch misschien wel een
beet]e geforceerd. "Onze taal", zo heb ik eerst uiteen...
gezet, is diachronisch beschouwd de taal die in ons
hoor- en leesgeheugen bewaard is gebleven en die
daardoor in ons kan doorspreken, althans zonder opzettelijke studie voor ons verstaanbaar is. Een goed
woordenboek, als van Van Dale, weerspiegelt het in
ons hoor... en leesgeheugen bewaarde vrij nauwkeurig.
Het is het verboekte collectieve taalgeheugen van de
gezamenlijke gebruikers van .xmze taal". Ais wij zelf
nogal wat boeken, ook ouderwetse, gelezen hebben
en over een redelijk goed taalgeheugen beschikken, behoeven wij onze "Van Dale" maar zelden na te slaan.
Hij fungeert hoofdzakelijk representatief en monumentaal, daarop berust zijn "gezag". Maar om de "Rei...
naert" te kunnen lezen, om samen met Willem in zijn
taal te kunnen bestaan, moeten we er middelnederlands
bij leren. Ik kan nu weI beweren dat wij het kunnen...
verstaan van Willems' stem niet danken aan de in...
spanningen van de middelnederlandse fHologie, maar
dat is dan uiterst ondankbaar, meer nog: het is een
feitelijke onwaarheid. Wie kan een middeinederiandse
tekst lezen zonder een middelnederlands woordenboek?
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Mijn "Van Dale" haal ik aIleen zo nu en dan uit de
kast bij het oplossen van cryptogrammen, mijn "Ver...
dam" is stukgebruikt. "Is het geen fictie wanneer we
het vroege middelnederlands zo maar "onze taal" noe ...
men?" vroeg ik in mijn inleiding: "Moeten we het niet
net zo opzettelijk aanleren als frans, duits en enqels,
als een .vreemde taal?" Ik kan ook wel zo goed frans,
duits of engels leren dat ik een gedicht in een van die
talen werkelijk als gedicht kan lezen, dat ik samen met
de dichter ervan in zijn taal kan bestaan. Dan heb ik,
kan ik ook zeggen, zijn taal toegevoegd aan mijn taal,
ik heb mijn nederlandse taalbestaan "diatopisch" ver...
breed. Maar ik zal er toch niet aan denken om, van...
wege het doorspreken van een vreemdtalig gedicht in
mijn oren, vanwege mijn medebestaan in zo'n vreemde
taalveen frans, een duits, een enqels, een latijn, of wat
dan ook, te annexeren voor .xmze taal". Dat zijn seri ...
euze bedenkingen, waarover wij nu moeten nadenken.
Ik begin met de vergelijking van het middelnederlands
als "vreemde taal" met frans, duits en engels als
"vreemde talen". Het begrip .xmze taal' heeft een syn ...
chronisch en een diachronisch aspect. Het opponeren...
de begrip is steeds "taal van de anderen", maar die
"anderen" kunnen levende deelgenoten aan ons heden
zijn of sprekers uit een ons "vreemd" geworden verle...
den. Wij kunnen wel persoonlijk en incidenteel mede...
bestaan in een "taal van anderen" uit ons heden, in frans,
duits of engels bijvoorbeeld. maar wij kunnen als
groep ons die taal niet toeeiqenen zonder onze groepsidentiteit te verliezen. Stellen wij prijs op die groeps...
identiteit, dan willen wij noch annexeren, noch gean ...
nexeerd worden. Bij de toeeiqeninq van een "taal van
anderen" uit het verleden bestaat het gevaar van een
verlies van de eigen groepsidentiteit echter niet, allerminst wanneer die "taal van anderen" voor ons histo...
rische besef ook nog iets met onze eigen taal te maken
heeft. Diachronisch laat "onze taal'' zich dus onbeperkt
verbreden zonder op te houden "onze taal" te zijn, diatopisch niet. Het erbijleren van middeinederiands is
voor ons taalbestaan wezenlijk iets anders dan het erbijleren van een moderne "vreemde taal". WeI is het
middelnederlands enigszins te vergelijken met een nietnationaaI...gebonden taal als het latijn. Tot in de 17de
eeuw konden ontwikkelde nederianders voluit een dub ...
bel taalbestaan hebben, in het nederlands en in het latijn, zonder hun nederlandse groepsidentiteit te verliezen. In principe is dat zelfs nog altijd mogelijk, al zal
het zelden of nooit meer gerealiseerd worden. Doordat
het latijn heeft gefunctioneerd als "vadertaal" van de
vroege westeuropese cultuur, doordat het in onze Ian...
den eerder is geschreven dan onze "moedertaal" en
daarmee vervolgens nog eeuwen lang heeft gecoexisteerd, zou het op zichzelf niet ongerijmd zijn wanneer
wij de neiging zouden voelen om "onze taal" ook dia ...
chronisch te verbreden met een stuk latijns taalverle...
den. Maar wij voelen die neiging niet of nauwelijks, en
dat valt ook weI weer te begrijpen. Wij hebben name ...
lijk weliswaar nog enige fragmentarische herinneringen
aan dat Iatijnse taalverleden bewaard, die wij, ais het
ons zo uitkomt, ook ornamentaal te pas kunnen bren...
gen, maar in feite is het latijn toch in ons doodgegaan.

39e JAARGANG Nr. 11 en 12

ONZE TAAL

Het kost ons meer studieuze inspanning om een latijns
gedicht als gedicht te lezen dan één in het frans, duits
of engels, onze lévende „vreemde talen''. Het latijn
„taal van alle tijden' ? Nu ja, voor enkele uitverkorenen
onder ons, vakmensen mét een taalbestaan, kan het dat
misschien nog wel eens zijn, evenals het grieks en het
hebreeuws, die andere vroeg-geboekte achtergrondstar
len van onze cultuur. Maar als we spreken over „onze
taal'', en in verband met „onze taal" over „taal van alle tijden'', mogen we ons toch wel beperken tot het
nederlands, zoals we het schriftelijk gefixeerd kennen
sinds de 12de eeuw. Als we een middelnederlands gedicht als gedicht lezen en mede-bestaan in de taal van
zijn dichter, doen we iets anders dan bij de existentiële
toeëigening van welke andere „vreemde taal" ook. Het
17dereeuwse nederlands van Hooft en Vondel moge
ons als 20ste-eeuwse nederlanders „vreemd" in de oren
klinken en het 13dereeuwse middelnederlands van Willem misschien nog iets „vreemder '', we moeten ze daarom toch maar liever géén „vreemde talen" noemen. Dat
werkt verwarrend.
Taalwetenschap
Nu kom ik tot dat andere punt, de diensten die de
middelnederlandse filologie ons zo onmiskenbaar bewijst bij het lezen van middelnederlandse gedichten en
waarover ik in eerste instantie zo ondankbaar gesproken
heb ( „Wij danken het niet aan de inspanningen van
de middelnederlandse filologie dat wij Willems stem
nog kunnen verstaan, maar aan de innerlijke kwaliteit
van zijn taal ") . Wanneer ik de taal van de „Reinaert"
nederlands noem, hanteer ik een diachronisch begrip
„nederlands" dat de historische taalwetenschap mij
heeft geleerd. Zonder de historische taalwetenschap
kan ik niet eens van „nederlands" spreken, ik ben niets
zonder de historische taalwetenschap, ik ben nergens.
Ik ben, ik heb het al laten uitkomen, als lezer van
middelnederlandse gedichten ook niets zonder middelnederlands woordenboek, ik ben nergens. Mijn nederlandse taalbestaan, ook mijn mede -bestaan in een „taal
van alle tijden ", dank ik, zo lijkt het wel, aan de taalwetenschap. De taal is er niet vóór de taalwetenschap,
maar om communicatief gebruikt te worden en er in te
bestaan. Dat zal niemand betwisten. De taalkundigen
zijn geen heersers over de taal. Maar kunnen wij misschien wel de stelling verdedigen dat de taal er wél is
taalgebruik, taalcultuur, taalbestaan — dóór de
taalwetenschap, dat de taal zónder de taalwetenschap,
zónder haar bezinning, zónder de door haar verzamelde
gegevens, zónder de door haar getrokken richtlijnen,
niet in volkomenheid zou kunnen functioneren? Daar
lijkt bepaald wel wat in te zitten. Het Genootschap
Onze Taal meent in elk geval een „raad van deskundigen" nodig te hebben bestaande uit vertegen
woordigers van de taalwetenschap, en nodigt voor haar
congressen ook meermalen sprekers uit die taalkundigen zijn. Dat lijkt voor de door mij geformuleerde stelling te pleiten. Er is echter ook wel wat tegen in te
brengen. Een groot gedeelte van de meer gewone, conventionele taalgebruikers, en een nog groter gedeelte
van de meer ongewone creatieve taalbestáánders — de
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literatoren —, heeft immers volmaakt lak aan de taalwetenschap. En ikzelf, die nota bene een taalkundig
vakman ben, heb mij dan toch ook maar laten ontval~
len dat ik het verstaan van de stem van Willem die
Madocke makede niet te danken zou hebben aan de
inspanningen van de middelnederlandse filologie, wat
impliceert dat ik als aandachtig lezer van een middelnederlands gedicht, die samen met de dichter wil bestaan in zijn taal, lak zou hebben aan mijn eigen wetenschap! Nu hoeft u dat laatste niet al te ernstig te
nemen, want het is maar gezegd in een betoog dat nog
niet afgelopen is, het zal dus wel weer op zijn pootjes
terechtkomen, een taalkundige gooit zijn wetenschap
niet zo maar te grabbel. Maar dat andere, dat van die
gewone taalgebruikers en van die literatoren, blijft toch
maar waar: zij gaan gewoon hun gang met de taal en
trekken er zich niets van aan wat er wel of niet in
„Van Dale" staat. En nu kom ik weer tot het punt
waar het om ging, de „vreemdheid" van het middelne
derlands, die van andere aard zou zijn dan de ,,vreemdheid" van het 19de~eeuwse nederlands en opzettelijke
studie, dus hulp van de taalwetenschap, noodzakelijk
zou maken. Ja, ik heb nu mijn middelnederlands woorr
denboek altijd bij de hand als ik de „Reinaert" lees, maar
ik ben nu een vakman. Ik mag als vakman niet ondankbaar zijn tegenover de middelnederlandse filologie en
ik heb mijn ondankbare uitlating, dat begrijpt u wel,
dan ook al lang ingeslikt, ik schaam mij diep dat ik mij
zo heb laten gaan. Maar toen ik als schooljongen de
„Reinaert" las, in de reeks „Van alle tijden", had ik
géén middelnederlands woordenboek bij de hand en
vond ik het gedicht toch óók mooi, trad ik óók, op
mijn manier, het taalbestaan van Willem binnen, beleefde ik óók op mijn manier, zijn taal als „taal van
alle tijden.". Ik wist nog niets van historische taalwer
tenschap af en heb er toch geen ogenblik aan getwijfeld
of die taal van Willem wel nederlands was. Je kunt
dus ook als gewone nederlander meedenken en meepraten over nederlands, zonder dat een historische
taalwetenschap je eerst heeft geleerd wat „nederlands"
eigenlijk is. Je herkent dat nederlands gewoon, in de
taal van je grootvader, in de taal van Hooft en Vondel,
en ook in de taal van Willem die Madocke makede.
Dat nederlands is jouw eigen taal, „onze taal '', taal die
er in verschillende tijden verschillend uit kan zien, maar
toch in al die tijden herkenbaar blijft en, als het om
echte, herkenbare poëzie gaat, „van alle tijden" kan
zijn. Nee, als ik mij even distantieer van mijn huidige
taalwetenschappelijkheid en weer die schooljongen
word die ik geweest ben, moet ik het toch wel degelijk
voor wáár houden, dat wij de herkenning van Willems
stem niet in de eerste plaats danken aan onze filolor
gische scholing, maar aan de innerlijke kwaliteit van
zijn taal!
Wat de gedachten verbindt
Er is een existentieel herkennen dat boven het directe
hoor~ en leesgeheugen uitgaat en dat berust op een niet
exact te formuleren verbondenheid-in-de -taal. Het
„taalverbond'' omvat zowel de taal van het verleden
als die van de toekomst, de woorden die ik niet méér
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„ken" en de woorden die ik nog niet „ken", wat niet
méér in „Van Dale" staat en wat er nog niet in staat.
Het is een verbond van geslacht op geslacht. Wat de
geslachten verbindt is de aandacht voor elkaars spreken, de aandacht voor elkaars taalbestaan, de ver
Wat de geslachten verbindt is „onze taal"-stanwil.
die in de mond van de grootste sprekers, in de pen van
de grootste schrijvers, absoluut diachronisch „taal van
alle tijden" kan worden. Dat dit kan, is voor mij een
wonder. Dat ik, zonder de „Reinaert" nog echt te kunnen begrijpen - -- want daarvoor heb je beslist een middelnederlands woordenboek nodig — Willems stem
heb kunnen verstaan, is voor mij een wonder. Het
meest wezenlijke van de woorden staat niet in de woordenboeken. Dat mag ik gerust zeggen zonder ook maar
enigszins mijn eigen lexicografische verleden te verloochenen. Men verloochent de taalwetenschap immers
niet door de beperktheid ervan te signaleren. De taal
is groter dan de taalwetenschap en vraagt behalve om
bestudering ook om verwondering.
Dat mag ons intussen niet weerhouden dankbaar gebruik te maken van wat de taalwetenschap ons in al
haar betrekkelijkheid aan te bieden heeft. Die filolor
gie, al dat gepeuter van de zogezegde vakidioten, stelt
ons dan toch maar in staat om bijvoorbeeld een groot
gedicht als de „Reinaert", zoal niet volkomen te begrijpen, dan toch zo volkomen als maar mogelijk is te
benaderen. „Gedichten van alle tijden" roepen gelukkig
ook de activiteit op van de filologen aller tijden! „Onze
taal" functioneert zowel communicatief als creatief gror
tendeels buiten alle taalwetenschappelijke bemoeiingen
om, zeker. Maar met name wanneer het om „taal van
alle tijden" gaat, hebben wij de door de taalwetenschap
verzamelde gegevens toch broodnodig. En dat medebestaan in „taal van alle tijden" is het hoogste, het
wezenlijkste wat onze verbondenheid in „onze taal" ons
geven kan. „Onze taal '', zo kan ik ook zeggen, vraagt
als zij haar bestemming wil vervullen om een diachronisch functionerende taalcultuur van spreken-en-verstaan-worden. Dat houdt in dat „onze taal" vraagt om
een diachronisch gericht taalonderzoek. De door de
overlevering bewaarde teksten — het begint altijd bij
de schriftelijke fixatie! — moeten dus zo volledig mor
gelijk geïnventariseerd worden, terwille van de taal die
„zichzelf bewaarde ''. We kunnen misschien wel iets,
maar toch niet zo heel veel beginnen zonder die in
zichzelf zo saaie woordenboeken. De „dode" teksten,
waar geen lezer meer naar omkijkt, zijn lexicografisch
net zo belangrijk als de „levende" met hun „taal van
alle tijden". Zij bevatten namelijk voor een niet onaan~
zienlijk deel dezelfde woorden. De meest persoonlijke
bestaanstaal is soms op het eerste gezicht niet te onderscheiden van de meest alledaagse gebruikstaal (wel,
eventueel, contextueel, „op het eerste gehóór") . Ik heb
dus, en dat meen ik in alle ernst, een diep respect voor
alle schrijvers van historische woordenboeken, omdat
zij zoveel „dode" teksten hebben moeten verwerken
om mij als lezer in het „leven" te stellen. Woordenboeken staan bij uitstek in dienst van de taalbewaring.
En zonder taalbewaring geen diachronisch functionerende taalcultuur.
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Eigentijdse taalbeschaving
Ik ben nu wel heel ver van „Van Dale" afgeraakt, die
ons toch op dit congres van „Onze Taal" heeft samen
Dat is niet behoorlijk, want ik ben de laatste-gebracht.
spreker. Mijn „Verdam", heb ik u gezegd, is voor mij
veel belangrijker dan mijn „Van Dale", maar ik wil
niettemin eindigen met „Van Dale". En ik wil dat
doen door de vraag te stellen: heeft „Van Dale" ook
een taalbewarende functie? J. H. van Dale heeft in zijn
tijd, honderd jaar geleden, bepaald geen historisch
woordenboek willen schrijven. Zijn werk stond niet in
dienst van een diachronisch functionerende literaire
taalcultuur, maar van een synchronisch functionerende
cultuur van de eigentijdse gebruikstaal. Ook de gebruikstaal vraagt om een cultivering. Een ordelijk ge
communicatie is de grondslag van iedere taal -stilerd
Ook de opvolgers van Van Dale, die on--beschaving.
der zijn naam zijn werk hebben voortgezet, aangepast,
vernieuwd, hebben de eigentijdse taalbeschaving willen
dienen. Maar er is van druk tot druk altijd veel meer
blijven staan dan er veranderd is. En het is dit wat
voor mij niet in de laatste plaats de taalculturele waarde van het boek bepaalt: dat er zoveel in bewáárd is.
Wat „nog niet" in „Van Dale" staat, moge voor de
uitgever zeer belangrijk zijn — want een woordenboek
dat niet „bij" is verliest zijn maatschappelijk „gezag"
~, mij kan het eigenlijk niet zoveel schelen, minder
althans dan wat er wél staat, wat erin is blijven staan
van de eerste druk af. Dat laatste vertegenwoordigt
namelijk een stuk continuïteit en taalbewaring. Begrijpt
u mij goed, ik heb niets tegen leven en beweging. De
bestaanstaal is in zichzelf veel bewegelijker dan de gebruikstaal, omdat zij niet conventioneel maar creatief
is. Maar de bestaanstaal schept tegelijk uit een traditie
en regenereert die, niet generationeel maar generatief.
Er zit iets in van een spreken van geslacht op geslacht,
een taalbewarende kracht. „Van Dale" symboliseert
voor mij, door wat er wél in staat, door wat erin is
blijven staan van de eerste druk af, een verbondenheid
met de 19de eeuw en daarmee een diachronische verbreding van „onze taal ". En die diachronische verbreding naar de 19de eeuw toe, naar de 19de~eeuwse boe
als u wilt, opent dan weer verdere uitzichten-kental
naar ons nederlandse taalverleden, dat in zijn grootste
sprekers altijd tot ons wil blijven doorspreken. Acht
drukken van een woordenboek zijn niet hetzelfde als
acht eeuwen nederlandse taalcultuur, ik weet het, maar
toch: ook Johan Hendrik van Dale, hoofdonderwijzer
en archivaris te Sluis, mag van mij best zijn monument
hebben. Ik leg er in mijn verbeelding een krans bij,
namens „onze taal".
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door de voorzitter
Het achtste congres van Onze Taal is voorbij. Het is
de dag van de woorden geweest. Maar de eerste sprer

ker heeft gezegd dat losse woorden eigenlijk niet be..
staan.
Zó ook hier. De vijf spreekbeurten hingen nauw te
zamen: het woord dat nog de glans van de nieuwheid
over zich heeft, het woord in zijn wezenlijke functie,
het woord in de literatuur èn in alledag, het woord als
weerspiegeling van gewoonte en beschaving, het woord
in de traditie van alle tijden. U hebt geluisterd, u hebt
met elkaar gepraat, er is een voorzitter geweest, die de
voor.-spreker was en nu de narspreker is.
Kortom, er is veel Nederlandse taal Over Nederlandse
taal te horen geweest.
Aarzelend zijn wij vijftien jaar geleden begonnen met
de Nederlandse taalcongressen. Kordaat is in 1931 ons

genootschap opgericht, zodat we in 1971 het 40-jarig
bestaan hopen te vieren.
Op welke wijze?
Daarvoor roepen wij u aller hulp in. We zouden ieder
van u willen verzoeken in 1971 een nieuw lid aan te
brengen. Voor u toch moet het een geringe moeite zijn,
om onder uw familie, vrienden of kennissen één lid te
werven.
In ons maandblad houden wij u regelmatig op de hoog
bereikte resultaten. Wij rekenen op-tevandoru
uw enthousiaste medewerking, zodat naar wij hopen
eind 1971 een aanzienlijke stijging van het - ledental zal
zijn bereikt tot voldoening van ons allen en tevens als
een feestelijke gave bij het 40-jarig bestaan van Onze
Taal.

79

3ge JAARGANG Nr. 11 en 12

ONZETAAL

NOVEMBER/DECEMBER 1970

GENOOTSCHAP ONZE TAAL
Geschiedenis
In 1931 richtten enige vooraanstaande personen uit de kringen van handel, pers en
wetenschap te Amsterdam het Genootschap Onze Taal op. Het oorspronkelijke doel
was, een dam op te werpen tegen de invloed van germanismen die onze taal toen
bedreiqden. Langzamerhand is het doel uitgebreid tot verspreiding van de kennis van
het Nederlands en bevordering van een juist taalgebruik. Het Genootschap organiseert
sinds 1955 om het jaar een congres.

Beschermvrouwer H.M. De Koningin
Bestuur

J.

M. Redele, Dordrecht, voorzitter; H. Baron van Lawick, Den Haag, secretaris;
drs. M. J. F. Donkers, Leiden, penningmeester; W. A. H. C. Boellaard, De Bilt;
mr. J. [olles, Den Haag; prof. W. F. J. M. Kru!' Den Haag; mr. H. E. Phaff, Bloemendaal: Ir. Th. Quene, Voorschoten; ir. J. P. Smits, Den Haag; mr. A. Stempels, Rotterdam.

Erelid: ir.

J. T.

Duyvis, Amsterdam

Raad van deskundigen
Prof. dr. G. A. van Es, Groningen; prof. dr. K. Heeroma, Groningen; prof. dr.
L. C. Michels, Nijmegen; dr. C. Kruyskamp, red. W.N.T. Leiden: prof. dr. C. F. P.
Stutterheim, Leiden.

Werkwijze
Het Genootschap geeft een maandblad uit dat de vraagbaak wil zijn voor ieder die in
de dagelijkse praktijk met taalmoeilijkheden te maken heeft.
Het blad wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in
alle zaken die het zuiver taalgebruik betreffen. Het richt zich tot allen die het N eder...
lands als dagelijks instrument voor hun schrijven moeten gebruiken, onverschillig in
welk beroep. De oplaag van het blad is 13.000.

Lidmaatschap
Door aanmelding wordt men lid van het Genootschap. De (minimum) contributie
bedraagt f 6,76 per jaar (incl. B.T.W.); het blad is dan gratis. Het lidmaatschap
geeft het recht de jaarvergaderingen bij te wonen.

Abonnement
Het is ook mogelijk alleen geabonneerd te zijn op het blad. De jaarlijkse abonne...
mentsprijs bedraagt f 4,16 (incl. B.T.W.).

Aanme1ding
Aanmelding als lid of abonnee aan het bureau Onze Taal, Parkstraat 36t Den Haag.
Betaling van contributie of abonnement: postgiro 346385, Administratie Onze Taal,
Leiden. Aan nieuwe abonnees worden de in de lopende jaargang reeds verschenen
nummers, indien nog in voorraad, toegezonden.

Groepsabonnement
Bedrijven of instellingen die voor hun personeel een zg. collectief abonnement wensen,
krijgen vermindering van het abonnementsgeld. Aanvragen aan het bureau Onze Taal.
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