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Ooze Taal vijftigjaar
- Onze Taal, een maandblad dat zich ten doel stelt 'het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan
hen die haar gebruiken meer begrip en kennis daarvan bij te
brengen'.
- Onze Taal, het blad waarin niet aileen de Neerlandici aan het
woord zijn, maar ook en vooral de taalgebruikers in welke
hoedanigheid dan ook.
- Onze Taal, de vraagbaak voor een ieder die geinteresseerd is in
taalverschijnselen of in de dagelijkse praktijk met taalproblemen
heeft te maken.
Hoe is dat zo gekomen?

16mei 1931
In het Centraal Hotel aan de Stadhouderskade te Amsterdam
komt een dertigtal personen bijeen 'tot het voorbereiden der
oprichting van een taalgenootschap'. De aanleiding tot deze
bijeenkomst vormden enkele artikelen van de hand van de heer
C.K. Elout in het Algemeen Handelsblad. Deze toentertijd bekende Amsterdamse journalist had zich in felle bewoordingen
geuit over 'de toenemende verontreiniging van onze taal' en 'het
voortdurend in groter mate binnendringen van germanismen'.
De snel groeiende macht en druk van het Duitse Rijk werden
zelfs in onze taal merkbaar.
De heer Elout was een idealist; hij durfde te strijden voor taalzuivering, terwijl er in die tijd toch heus weI dringender problemen
aan de orde waren. Toch had hij waarschijnlijk nooit succes
kunnen boeken als hij niet in contact gekomen was met de
Amsterdamse koopman P.C. Smit jr. De heer Smit, die een
taalkennis had waarop menig Neerlandicus jaloers kan zijn,
stelde Elout in een brief voor om een vereniging op te richten van
gelijkgezinden in de strijd tegen taalvervuiling.
Opdie eerste vergadering in 1931 kwamen drie punten aan de
beurtenissen altijd de toekomende
orde liie een halve eeuw later nog steeds het vermelden waard
zijn.
1. Het Genootschap wilde in de eerste plaats een vereniging zijn
van leken, van taalminnaars. Vakbladen voor de verschillende
onderdelen van de taalwetenschap waren er immers genoeg. De
gedachten gingen uit naar een studieclub die door onderlinge
gedachtenwisseling (vandaar ook 'genootschap') over taalkwesties het taalgevoel wilde ontwikkelen. Het voornaamste was de
praktijk en niet de theorie. Maar om ondeskundig geliefhebber in
taalzaken tegen te gaan wensten de oprichters hulp van deskundigen, van Neerlandici. Hoogleraren en een redacteurvan het
Woordenboek der Nederlandsche Taal werden bereid gevonden
zitting te nemen in een Raad van Deskundigen. Vooral in de
beginjaren is deze raad van grote betekenis geweest. De lezers
van Onze Taalleerden wat de waarde is van een woordenboek,

welk gezag een spraakkunst heeft, wat een taalregel doet, hoe
taal kan veranderen enz. enz.
Ook nu nog staan in het colofon de adviserende instanties vermeld. Ook nu nog doet de redactie een beroep op deskundige
Neerlandici om informatie te verschaffen over bepaalde aspecten van taalgebruik. Een vorm van wetenschapsvoorlichting
zouden wij nu zeggen.
2. Een ander punt vormde de vraag: Moest het Genootschap
zich aileen bezighouden met taalzuiverheid (in de jaren dertig de
strijd tegen germanismen) of mochten ook andere aspecten van
taalgebruik aan de orde komen? Over dit punt werden felle
discussies gevoerd. Tekenend voor de stemming in die eerste
vergadering was bijvoorbeeld een hartekreet van een der aanwezigen dat men tegenover een taal 'die het woord riicksichtslos
bezit' geen egards mag hebben! (Misschien is er iemand ter
vergadering geweest die opponeerde dat er ook een woord rucksichtsvoll bestond.) Men besloot echter dat men politieke voorkeur en afkeur, hoe begrijpelijk ook, met aile mogelijke moeite
buiten de discussies over taalzaken moest trachten te houden.
Tegen de zin van Elout besloot men zich niet te beperken tot de
germanismen. Het doel werd vee} algemener. Zie de eerste zin
van dit artikel over 'verantwoord taalgebruik' .
Vandaar dat in Onze Taal niet aileen artikelen staan over taalzuiverheid, verzorgd taalgebruik en taalpolitiek. Ook wordt aandacht besteed aan jaalverandering, de herkomst van woorden,
Het zal de lezers van Onze Taal ongetwiifeld zijn opgevallen, dat in de
laatste afleveringen op de eerste pagina ontbroken hebben de woorden: Beschermvrouwe H.M. de Koningin.
Door haar troonsafstand op 30 april van het vorige jaar is namelijk
he! Beschermvrouwschap van Hare Majesteit Koningin Juliana
vervallen.
In de wetenschap dat Prinses Juliana bijzonder grote belangstelling
heeft voor het streven van ons Genootschap, hetgeen zo duidelijk tot
uitdrukking kwam tijdens haar Koningschap, heeft het bestuur Hare
Koninklijke Hoogheid gevraagd om als Prinses Juliana onze Beschermvrouwe te worden.
He! verheugt ons u te kunnen meedelen dat Hare Koninklijke Hoogheid ten aanzien van om verzoek een gunstige beslissing heel!
genomen, zodat wij, bij de aanvang van ons tiende lustrum, met
dankbaarheid kunnen vermelden:
Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana.

Haar oprechte zorgen over her taalgebruik et1 haar persoonlijk
streven naar een duidelijk en verzorgd Nederlands moeten ons allen,
vereend in dit Genootschap, stimuleren om nog eens bijzonder te
letten op OIlS eigen taalgebruik en dat van onze directe omgeving.

Her bestuur
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vertaalproblemen, rijrnkunst, 'spelen met
taal' en taal als communicatiemiddel. Juist
deze grote varieteit aan artikelen,_ en de
rubriek Reacties, houdt Onze Taal levendig.
3. Het laatste discussiepunt betrof de
vraag: Moest het Genootschap naar buiten
optreden of niet? Moest men min of meer
officiele terechtwijzingen geven aan taalgebruikers die zich te buiten gingen aan
grove veronachtzaming? Het Genootschap begon bescheiden: men wilde vooral
een groep vormen van mensen die onderling over de taal van gedachten wisselden
en geen organisatie die naar buiten haar
stem zoulaten horen.
Van 'officiele terechtwijzingen' is nooit
iets gekomen. Wie zou trouwens in zulke
subtiele, dikwijls van particulier inzicht en
smaak afhankelijke, kwesties als taalzaken
van echt gezag willen spreken? Van het
begin af aan heeft het Genootschap gesteld
dat al te zwaarwichtige leerstelligheid vermeden moest worden.
Gehoorzaamheid aan de regel mocht niet
ontaarden in slaverni j. Men moest niet de
regel om de regel aanbidden, of, anders
geformuleerd: 'De taalgebruiker behoort
een grote mate van vrijheid te hebben om in
overeenstemming met de aard van zijn onderwerp en van zijn publiek, te kunnen
zeggen niet alleen wat maar ook hoe hi j het
wil'.
De uitkomsten van deze discussies hebben
de sfeer en het karakter van Onze Taal
bepaald. Direct na die eerste vergadering
gingen de oprichters aan het werk. Op 11
december 1931 werd koninklijke goedkeuring verkregen en in maart 1932 verscheen
het eerste nummer van Onze Taal. Aanvankelijk kwam het blad eens per kwartaal
uit; in 1935 kon tot een maandelijkse uitgave worden overgegaan. De eerste jaargang
had een omvang van 24 pagina's en een
oplage van 500. P. C. Smit jr. had het redacteurschap op zich genomen. Zeventien jaar
lang, tot aan zijn overlijden in 1948, besteedde hij aI zijn vrije tijd en zelfs meer dan
dat aan Onze Taal. Zijn kantoor aan de
Keizersgracht leek meer op het hoofdkantoor van het Genootschap dan op een handelskantoor. Samen met zijn secretaresse
verzorgde hij tegelijkertijd de administratie. Als het kon, bracht hij zelf een briefweg
om een postzegel uit te sparen. Onze Taal
moest zo goedkoop mogelijk blijven, opdat
er geen financiele belemmering voor taalliefbebbers zou zijn om lid te worden. En
dit is tot nu toe zo gebleven.
Bij het eerste lustrum bleek hoe zeer het
werk van het Genootschap aansloeg. In het
mei-nummer van 1936 staan waarderende
sympathiebetuigingen van onder andere

de minister-president Colijn, de minister
van Dnderwijs,Kunsten en Wetenschappen Slotemaker de' Bruine en van de minister van Staat De Visser. In datzelfde jaar
werden commissies gevormd voor het vernederlandsen van de taal van scheikundigen en luchtvaartkundigen. Later volgde
samenwerking met het Centraal Normalisatie Bureau. Juist door deze activiteiten is
in de industrie belangstelling ontstaan voor
een goede Nederlandse terminologie.
In 1948 was Onze Taal- na een inzinking in
de jaren '40-'45 - uitgegroeid tot een blad
met een omvang van ruim 100 pagina's en
een oplage van 6.500. Na de dood van de
heer Smit nam het bestuur de taken over.
De redactie wenste anoniem te blijven.
Maar in maart 1952lezen wij in Onze Taal:
dat Mej. J.L . · van Essen op last van haar
neergeneesheer het redacteurschap moet
I
leggen.
In mei 1952 werd mevrouw Van Essen opgevolgd door de heer J. Veering. De heer
Veering is bijna 25 jaar lang, tot aan zijn
overlijden, redacteur geweest van Onze
Taal. Uit het jubileumnummer (februari/
maart 1977) dat door talrijke vrienden was
samengesteld, en dat helaas een herdenkingsnummer moest worden, blijkt hoeveel de lezers van Onze Taal aan hem te
danken hebben. Onder de inspirerende leiding van de heer Veering kreeg Onze Taal,
dat in 1966 onder koninklijke bescherming
kwam te staan, een oplage van bijna
12.000. In elke lustrumjaargang wist hij
lezers van Onze Taal op te wekken nieuwe
abonnees te werven. (Nu bent u aan de
beurt. Hierover straks meer!) Maar het
aantal was natuurlijk niet het belangrijkste.
Het ging om zijn benadering van taalkwesties. Veering was een zeer innemend man
met een helder inzicht en een ruime blik.
Hij wist dat je met schoolmeesterij niet ver
kwam. In zijn proefschrift 'Mogelijkheden
en moeili jkheden van taalverzorging' had
hij dat al duidelijk gemaakt. Hij leerde de
lezers van Onze Taal geen taalfanaten te
worden. Naast zijn lectoraat toegepaste
taalkunde aan de TH-Delft yond hij nog tijd
om taalvragen van lezers te beantwoorden.
Hij wist dat er aan een 'taaladviesdienst'
grote behoefte bestond. Dit mag ook bIijken uit de ongeveer 300 brievenover taalkwesties die de redactie vorig jaar te verwerken kreeg. Zijn opvolgers hebben veel
van hem geleerd!
Hoe viert Onze Taal dit jubileum? Uiteraard zijn registers op Onze Taal (zie pagina
7 en 8) en een jaar lang artikelen uit een
Dude jaargang (zie voorlaatstepagina) niet
genoeg!
U lezer, mag aan het werk! U kunt onder
andere helpen bij het verzamelen van nieuwe woorden (zie pagina 9). Maar u kunt
nog meer doen, namelijk anderen attende-

renop Onze Taal. In oude jaargangen stond
at en toe de opwekking

Elk lid zorgt voor een nieuw lid
Zo'n propaganda-actie schijnt te spotten
met wetten uit het reclamewezen. Maar
toch is Onze Taal juist gegroeid door deze
'mond-op-mond-reclame' .
Laat Onze Taal eens zien aan andere taalIiefhebbers, Een briefkaartje naar Postbus
1 in Den Haag is dan voldoende. En de prijs
kan onmogelijk een bezwaar zijn. Twijfelaars kunt u misschien overhalen door te
wijzen op enkele artikelen die in de vijftigste jaargang zullen verschijnen.
In het volgende nummer zal worden gepubliceerd de Iezing Taal is Verboden, die
prof. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst heeft
gehouden op de j aarvergadering van 13 december 1980. In de nummers daarna verschijnen onder andere bijdragen van prof.
dr. C.A. Zaaiberg over Onze Taal tussen
1931 en 1981 en van Battus over onze taal
tussen 1981 en 2031. U zult dan zien hoe het
taalgebruik is veranderd en hoe volgende
generaties van onze taal gebruik maken.
Bovendien zal er op zaterdag 21 november
1981 in het Circusgebouw in Scheveningen
een congres gehouden worden over Taal
en Samenleving. (Noteert u alvast de datum!) Ter voorbereiding op dit congres zullen artikelen verschijnen van: dr. D. Dolman, voorzitter van de Tweede Kamer,
over de taal in de 'grote samenleving' en
van G.L. van Lennep, columnist, over de
taal in de 'kleine samenleving'. Evert
Werkman, oud-journalist van Het ParooI,
zal nagaan in hoeverre de medi a erin slagen
de onderwerpen uit de 'grotesamenleving'
uit te leggen aan de 'kleine samenleving'.
Er zijn natuurlijk lezers die aan de oproep
geen gehoor geven. Voor hen hebben wij
een andere oplossing bedacht. V kunt Onze Taal cadeau doen. Waar koopt u een
verj aardaggeschenk voor f 14,50 waaraan
de jarige elke maand opnieuw plezier kan
beleven? Wat moet u doen? Stuur een
briefkaart naar Postbus 1, 2501 AA Den
Haag waarop u vermeldt: 1. Onze Taal
verjaardaggeschenk; 2. adres van de jarige; 3. datum waarop Onze Taal bezorgd
moet worden; 4. adres van de gever. U
krijgt dan een acceptgirokaart en de jarige
ontvangt vanaf de verjaardag tot het einde
van het kalenderjaar uw cadeau: Onze
Taal.
Genoeg reclame. U weet wat u kunt doen.
Terug naar onze taal. De inhoudsopgave
van dit nummer vindt u hiernaast.
J. Renkema
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Ammehoela

Woordblindheid (slot)

Het is mij opgevallen — wellicht u ook — dat
we de laatste tijd een zo te zien korte opleving hebben meegemaakt van de standaardkreet `Amme-oela' of `Ammehoela'.
Deze drukt twijfel of ongeloof uit of zoiets
als `je kunt 't me doen' of `ammenooitnief
Eind januari vorig jaar besloot Nico Merx
een badinerend stukje in Het Parool met:
`Aan m'n hoela; vergeet het maar'. Een
carnavalshit van Vader Abraham had de
titel `Ammehoelala', terwijl de Nederlandse titel van een recent uitgebrachte Franse
film luidt: `Liefde? . . . Amme-oela!'. En.
in De Telegraaf van 15 november 1980 gebruikt ook de heer Udink deze kreet.
Ik vraag mij of of deze opleving van een in
de jaren dertig zeker onder de schooljeugd
— ik behoorde daar toen toe — redelijk algemeen gebruikte uitdrukking, verband
houdt met de recente gebeurtenissen in
Afghanistan. Ik heb altijd vermoed, dat
`amme-oela' of `-hoela' afkomt van de kofling van Afghanistan Amanoellah geheten, die in 1919 de troon besteeg. Zijn hervormingsdrang werd hem door het yolk
niet in dank afgenomen en hij verliet in 1929
zijn land. De rest van zijn leven bracht hij in
ballingschap in Europa door. Hij werd begrijpelijkerwijs dankbaar opgenomen in
society-kringen en een gezocht doelwit
voor de boulevard-pers uit die tijd, met
name de veelal op fraai glanzend papier
gedrukte illustratiebladen. Ik herinnerde
me hem nog vaag, toen ik zijn conterfeitsel
onlangs in de Haagse Post tegenkwam.
Doordat Afghanistan zo in het nieuws
kwam, dook hij ook weer op. Mijn vraag
aan de lezers van Onze Taal is : Kunt u
bevestigen of bevestigd krijgen, dat dit verband terecht wordt gelegd?
Cd. van Hoewijk,
Voorschoten

leder kind dat pas begint te lezen, zal dat
spellend moeten doen zolang het nog geen
woordbeelden kent. Maar lezen kan pas
leuk worden als het sneller gaat, doordat
men hele woorden kan herkennen. Dat stadium wordt door leesblinde kinderen
steeds veel later en soms in het geheel niet
bereikt. Ze zijn dus genoodzaakt, om lang
spellend te blijven lezen en daarvoor is
onze spelling helaas slecht bruikbaar.
Spellend lezen zou veel gemakkelijker
zijn, als het woordbeeld steeds overeenkwam met het klankbeeld, zoals dat het
geval is in het Italiaans en in het Japans en
in nog wel meer talen. Ook wij schrijven nu
nog wel woorden geheel volgens de klank.
Het volgende zinnetje is daardoor moeiteloos te lezen, ook als men het spellend moet
doen: `Mijn buurman is best een heel aanvaardbaar mens, al maakt hij soms wel
eens een aanmerking op die zoon van mij
Maar het vereist al direct woordbeeldkennis om chocolade en chaos te lezen en niet
gocolade en sjaos.
Spellend gelezen wordt `volop' voolop en
`terug' wordt teerug. Een woordblind kind
moet medeklinkers tellen om uit te rekenen
hoe de klinker er voor(!) wordt uitgesproken. Bij de letter c moet hij uit de letter, die
er achter staat afleiden, hoe de uitspraak
moet zijn. Hij kan aan de ou niet zien of die
als au of als oe moet klinken. We schrijven
niet beever en geevel, dus moet men het
woordbeeld kennen, om te weten waar de
klemtoon ligt in gevel en geval, of bever en
bevel. Woorden als reservering, legering,
beken, vrouwelijk enz. kan men alleen uit
het zinsverband begrijpen enz. enz.
Woordblinden kunnen dus heel veel woorden niet snel herkennen en lezen wordt
voor hen puzzels oplossen. Geen wonder,
dat ze de grootste moeite hebben, om het

gelezene ook te begrijpen.
Kortom, ze ondervinden allerlei problemen, waar ze heel wanhopig van kunnen
worden en waar een normale volwassene
meestal geen begrip van heeft. Ze moeten
de onderwijs-marathon lopen met een `verstuikte enkel' en spoedig hebben ze alle
lust verloren, om verder aan de wedstrijd
mee te doen. Voor hen is leren lezen en
schrijven een marteling en ze gaan liever
voetballen dan dat ze later ooit een roman
lezen of gaan studeren. Toch is het jammer,
dat juist intelligente kinderen op die manier
een faalangst krijgen en ontmoedigd gaan
geloven, dat ze dom zijn. Foutloos schrijven en lezen behoren tot de primaire eisen,
die in het leven gesteld worden en als jongeren daaraan al niet kunnen voldoen, dan
dreigen ze opstandig te worden tegen de
maatschappij, die deze eisen stelt. Ze proberen nog wat bewondering te oogsten
door dingen te durven, die een ander niet
`durft' en de kans is groot, dat ze elders
vergetelheid gaan zoeken. Het hoeft dan
ook niemand te verwonderen, dat ongeveer 75% van de jeugdige delinquenten
woordblind bleek te zijn.
Onze huidige spelling is natuurlijk niet de
oorzaak van woordblindheid. Ook als het
woordbeeld logischer zou samenhangen
met het klankbeeld, ook dan zullen woordblinden nog wel eens een spelfout schrijyen, maar die zal dan direct gezien en hersteld worden. Woordblinde kinderen zullen ook altijd nog wel enigszins herkenbaar
blijven aan minder belangrijke bijverschijnselen, zoals hun neiging tot omkeren
(42-24), hun vaak onrustige beweeglijkheid, hun onregelmatige handschrift, hun
vaak minder goede concentratievermogen, waardoor ze snel afgeleid zijn enz.
Daar krijgen ze de minderwaardigheidsge-

den, 9? Of wordt het `supervisant' 9?
• Merkwaardig, die sporttaal met `Deze
Van Hanegem'. Taalverarming op het
voetbalveld, 5?
• Vertalen bij de Europese Gemeenschap
levert soms een fraai abuis op, 10. Ook een
weerbericht, 12, kan onduidelijk zijn.
• Duidelijk is de tekst die in aanmerking
kwam voor de Taalprijs Overheidspublikaties, 6.
• Over woordblindheid leest u meer op
pagina 3.

• De vaste rubrieken: Het Rijmschap, 4, is
gesloten wegens jubileum; een, twee, veel,
vijf(tig) in Van Woord tot Woord, 13, een
anecdote over getallen in Varieteit en Variete, 5; tweetaligheid in Twente in Ter
Informatie, 12; en geen bezwaar tegen
`middels' in Spijkers op laag water, 13.
P.C.U.d.B, 16, is naar Polen.

Inhoudsopgave
• Op nieuwjaarsdag was het honderd jaar
geleden dat Carry van Bruggen werd geboren. Hoe zij dacht over onze taal leest u op
pag. 11.
• Reacties, 4, 5, 6, op de schrijfwijze van
buitenlandse aardrijkskundige namen.
Neem dit nummer mee wanneer u naar
Polen gaat.
• Weet u waar `ammehoela' vandaan
komt, 3, of het voortouw nemen, 10?
• Is `contraganda', 10, het eerste exemplaar van onze verzameling nieuwe woor-
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voelens niet van, maar er zal faalangst ontstaan, als ze weten, dat ze steeds spelfouten blijven schrijven.
Wie veel met woordblinde kinderen te maken heeft, gaat zich natuurlijk afvragen, of
onze spelling niet wat logischer zou kunnen worden, zodat vooral het spellend le-

zen gemakkelijker wordt. Fonologisch
volkomen consequent hoeft een spelling
niet te zijn, maar alleen al zeven manieren,
om onze k-klank weer te geven (k, kk, c, cc,
ch, ck en qu) is onpraktisch en onnodig.
Overtollige moeilijkheden moeten af en toe
eens worden opgeruimd. Men verkleint
dan de kans, dat kinderen minderwaardig-

heidsgevoelens krijgen en dat hun kinderj aren overschaduwd worden door spellingsproblemen, die vaak ook hun verdere

leven beïnvloeden. Als volwassene kan
men best begrip hebben voor een spelling
naar de historische herkomst van een

woord.
Maar als de prijs is, dat men daardoor 10%
van onze kinderen hindert in hun ontwikkeling en vaak zelfs ongelukkig maakt, dan
is die prijs veel en veel te hoog.

`Hamboerk'?
O. de Vries

B.P. Visser, arts, Noorden

(zelf dyslecticus)

leraar Duits, Zoetermeer

Kant
In `Onze Taal' van november 1980 gaat de
heer P. C. U . d. B . in op het voorkomen van
het woord kant in het Nederlands naast het
woord canto in het Italiaans. Hij zegt daar
onder meer, dat er bij zijn weten in-bij

Reacties
Poolse stedennamen
Bij het lezen van de `vierkantjesrubriek' in
het oktober-nummer van vorig jaar heb ik
mij enigszins gestoten aan de slordigheid
en onjuiste weergave, die daarin wordt betoond ten aanzien van drie Poolse steden namen. Graag zou ik u hierover het volgende willen zeggen.
Gdansk. Inderdaad wordt tegenwoordig in
Nederlandse berichtgeving meestal de
Poolse naam gebruikt voor de stad, die tot
1945 op z'n Duits Danzig heette. In het
Nederlands bestaat echter de schrijfwijze
Dantzig, welke sinds het Hanze-tijdperk in
Nederlandstalige geschriften is gebruikt en
mij lijkt er alles vóór, om — zeker in Onze
Taal — deze naam voor de stad te bepleiten.
Warschau. Uw medewerker P.C.U.d.B.

geven en, wat de uitspraak betreft: szcz
staat voor de Slavische klank 'sjtsj' en c
voor 'ts'. De stad heet dus `Sjtsjetsin' .
Maar waarom zouden we Stettin niet óók
als een reeds uit het Hanze-tijdperk daterende Nederlandse naam voor deze stad
kunnen beschouwen en deze dan niet als in
het Duits als `Sjtettien', maar gewoon alsof
het een Nederlands woord was uitspreken ? We zeggen toch ook `Hamburg' voor

spelt tweemaal foutief Warsawa in plaats
van Warszawa. Inderdaad zou men bij consequent gebruik van de Poolse namen ook
de hoofdstad bij zijn huidige naam moeten
noemen, maar: Ook al is Warschau dan
Duits, deze benaming heeft zich, net zoals
Frans Florence voor de Italiaanse stad Firenze, in de loop der tijden een recht in het

Nederlands verworven.
Stettin. Ook hier weer tot tweemaal toe een
foute spelling: Sczeczin in plaats van
Szczecin. Wat een onzorgvuldigheid! Bovendien klinkt mij `absoluut onleesbaar' en
`onuitspreekbaar' voor een taalblad bepaald dilettanterig in de oren. Toegegeven,
makkelijk is het niet, maar iedereen kan de
moeite nemen om een spelling juist weer te

andere talen geen daarop lijkend woord
bestaat met dezelfde betekenis.
Gaarne wil ik de volgende kanttekening
maken om de kennis van de heer P. C.
U.d.B. op dit punt te verrijken.
In het Frans bestaat het woord can, ook
geschreven cant, met als betekenis: rand,
smalle kant.
In het Russisch bestaat het woord kakt
(Cyrillisch); wij zouden `gewoon' schrijven kant, met als betekenis: rand, kant,
boord, kader, lijst.
In het Duits bestaat het woord Kante (zo
komt het woord ook voor in vele Oostnederlandse dialecten), met als betekenis:
kant, rand, ribbe, boord.
Het raakte dus kant nog wal; ik kon dit niet
over mijn kant laten gaan.
J.D. Kamperman, Roden

H et Rij mschap (gesloten wegens jubileum)
Op Onze Taal en vanzelfsprekend feestelijk
Natuurlijk mèt acrostichon als sluikreclame
Zuiver van rijm ook! kwam Heinz Polzer me vermanen
En Ivo, denk erom, niet te schoolmeesterlijk!

Ja, TAAL EN ZO, dat zat ons altijd hoog
U weet niet, wat zich in ons op kwam dringen
Bij 't werk van E. ZOLA. NAT werd ons oog
In tweevoud; maar we groeiden op en gingen
Leergierig worden, LAZEN TAO (geniaal)
En Mao, totdat we die lectuur vervingen —
Uit vervolmakingsdrang — door ONZE TAAL
Mentale goudmijn voor verlichte kringen

Toen koos ik de sonnetvorm, maar hoe vreselijk
Als nooit tevoren ging het zo intens langzaam en
Al wie het resultaat zag, sprak van onbetameLijk tijdverdrijf, of riep: het is niet geestrijk . . .

0 avondrede ZOET NA AL 't geklier
Na ZOT ANALE humor op TV
ZO'N LA TE A (een buurman stemt zijn lier) ..
EN 0, AL ZAT het jou niet altijd mee
TOE, LANZA, toe — herleef! Wijd spel en lied
Als eens, TOEN ZAAL en pers je nog aanbaden
AAN'T ZOEL genot dat ONZE TAAL ons biedt!
LAA T ZOEN en zang ontstaan voor 't Blad der Bladen!
H.H. Polzer

Voor wie de boot mist naar mijn boodschap geldt: ik zal 'm
IJskoud negeren (voor een vrouw geldt hier: ik zal 'r
Formeel ontwijken) op het feest van Onze Taal
Tenslotte dit: Het Rijmschap kent een gouden palm
Ik geef dat eerbewijs met vreugde aan ons aller
Genootschap dat zo fier de vijftig heeft gehaald!

Ivo de Wijs
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Een vreemd aanwijzend bijwoord?
Steeds meer zoeken en vinden de mensen
die het in het openbaar van hun taalvaardigheid moeten hebben nieuwe woorden
en uitdrukkingen. Vaak opmerkelijk, komisch, vaak twijfelachtig ook.
In de sportverslaggeving lijkt het een
steeds grotere dwang te worden om origineel te zijn, dikwijls ten koste van een juist
gebruik van onze toch wel vrij rijke taal. Zo
ook met de uitdrukking — deze — in `deze
Van Hanegem', `deze Borg', enz.

Hoewel — deze — van huis uit een aanwijzend voornaamwoord is, en het dus in comb i nati e met een naam een onderscheid
moet aanduiden met een ander die toevallig
met dezelfde naam gezegend is, blijkt toch
dat er — in de voetbalwereld, in de tenniswereld, enz. — geen misverstand kan ontstaan over wie nu eigenlijk bedoeld wordt.
Het aanwijzend voornaamwoord `deze'
heeft dan de betekenis gekregen van `op dit
moment' of `nu'. (Van Hanegem op dit

moment ...), (Borg nu ...). De aanwijzende functie heeft dus plaats gemaakt
voor een tijdsbepaling, `deze' is van aanwijzend voornaamwoord geworden tot
aanwijzend bijwoord.
Taalverrijking? Ik vind van niet! U
wel...?
A. Wezemer,
Almkerk

Va riëteit en V ariété
Onze Taal staat ditmaal in het teken van het
getal, het getal vijftig. Daarmee kan ik in
deze rubriek niet veel doen, maar met uw
welnemen zal ik me toch even bezighouden
met cijfers en getallen, en dan vooral in
anekdotische samenhang.
Op het Londense hoofdkantoor van het
Engelse wereldpersbureau Reuter, waar ik
in 1950 en 1951 heb gewerkt, gold toen een
dienstorder, inhoudende dat in dollars luidende bedragen in berichten uit de Verenigde Staten ook in ponden moesten worden vermeld. Dit ten behoeve van bepaalde
cliënten in en buiten het Verenigd Koninkrijk. De verhouding dollar—pond schommelde om de 1:3. Zoals zo vaak gebeurt,
werd die dienstorder door sommige redacteuren wat al te letterlijk opgevolgd. Dat
resulteerde in berichten als:
`Een reusachtige brand in een winkelcentrum in Chicago heeft een schade veroorzaakt die wordt geschat op 15 miljoen dollar (£ 4.455.236) .'
En — maar nu moet u eerst weten, dat
een dure filmactrice in de Verenigde Staten
een million dollar girl wordt (althans
werd) genoemd —: `The million dollar
(£ 302.497 2/3) girl Jessica Bellware filed a
divorce suit against her husband since four
years John Lenmore last Monday.'
Maar ook in ons vrij goede vaderland (en
elders) kan men op dergelijke getallengrapjes stuiten, zonder dat er een dienstorder
aan te pas komt. Uit kranteberichten heb ik
wel vernomen, dat voor de Nijmeegse
Vierdaagse al meer dan 11.671 personen
hadden ingeschreven, of dat een zekere
gemeente ruim 19.586 inwoners telde.
Amusant Nederlands. En tot slot van dit
feestonderwerp een kleine puzzel. Een
tweesprong is een plaats waar een weg zich
in tweeën scheidt (vroeger heette meer dan
één romanhoofdstuk `Op de tweesprong').
Een driesprong is een plaats waar drie wegen samenkomen. Kijkt u Van Dale er
maar op na. Als u wandelt en u bereikt een
punt waar de weg , zich in tweeën splitst,

staat u dus op een tweesprong. Is dat waar?
En als u per helikopter landt op precies
datzelfde punt, staat u op een driesprong.
Is dat ook waar? Kan dat punt dan tegelijkert i jd een twee- en een driesprong zijn?
Misschien geldt de relativiteitsleer van
Einstein ook hier?
Maar in dit feestnummer moeten ook andere zaken behandeld worden. Zo ziet de
heer H.E.W. Kielich in Hengelo (Ov.)
graag eens iets over het verkeerde gebruik
van `feit' in b.v. `Belangrijk is hetfeit of hij
de waarheid spreekt', `Zijn houding is af
hetfeit of hij liegt dan wel de-hankelijv
waarheid spreekt' en in het al door de heer
J.J. van Raalte aan de kaak gestelde rapport van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (O.T. oktober '80):
`Over hetfeit of deze elasticiteit op middellange termijn gezien (in absolute zin) groter
is dan 1 bestaat geen verschil van inzicht,
wel over hetfeit hoeveel deze parameter de
1 te boven gaat.'
Het is niet waarschijnlijk dat de schrijvers
van al dit moois niet weten dat een feit juist
een vaststaand gegeven is, waarachter het
op twijfel, onzekerheid of keuze wijzende
`of' niet past, maar alleen het woord 'dat'.
Vermoedelijk weten ze het wel, maar beschouwen ze `het feit' als een vulmiddel
voor alle gaten. Luiheid of slordigheid kun
je ze niet ontzeggen. Maar de wending `het
feit hoeveel' maakt toch ook een bijzonder
onbedreven indruk.
Wat anders is het met binnen de kortste
keren, eveneens door de heer Kielich ver
dat ontstaan, vraagt hij-afschuwd.Hoei
zich af. Ja, hoe ontstaat een bepaald neologisme ? Het kan geïmporteerd worden; het
kan geboren worden uit een vakjargon, uit
een grap van een conferencier of een komiek, uit een reclameslagzin enz. De oorsprong is niet altijd op de sporen. Van Dale
heeft `binnen de kortste keren' geadopteerd als `neologisme: in of met de kortste
keren = binnen de kortst mogelijke tijd'.
Verhelderend is misschien dat hij het in-

past bij de betekenis `beweging in cie tegengestelde richting, de keer van het water, de
overgang van eb in vloed en omgekeerd'
(en figuurlijk: gedane zaken nemen geen
keer). Dus niet bij `maal', dat de meeste
gebruikers erin zullen zien. Heeft (hebben)
de schepper(s) van de uitdrukking inderdaad aan die tegengestelde beweging gedacht, of heeft Van Dale getracht het neologisme een logischer grondslag te geven?
Hoe het zij, ik gebruik de zegswijze zelf
niet, maar kan haar ook niet verwerpen.
`Waar u ook naar toe verhuisd, het is altijd
mogelijk om uw postrekeningnummer te
behouden. Als u drie weken voor vertrek
een adreswijziging instuurd mét vermelding van uw verblijfsduur in het buitenland, krijgt u de nodige informatie toegestuurd. Over de andere punten in uw brief
heb ik de betreffende afdelingen ingelicht
en u krijgt appart bericht daarover.'
Deze brief kreeg de heer A.J.A. Grol in
Venray van de Postgirodienst in Arnhem.
Kom bij die dienst; daar hoef je geen proeve van bekwaamheid voor de functie van
secretaresse/typiste (m/v) af te leggen.
`We zitten op Frans, op judo', daarop zijn
enige interessante -aanvullingen binnengekomen. Die zijn, mèt andere opmerkingen,
voor de volgende keer.
M. C. Godschalk

Reacties
Dantsig
Ik was ontsteld bij de lezing van het voorlaatste item van de vierkantjesrubriek in
Onze Taal van oktober 1980. Het berichtje
was inderdaad ontstellend door gebrek aan
historische en taalkundige kennis.
De eerste zin is al fout: `Wat vroeger Danzig was, heet nu Gdansk'. Naar mijn weten
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heet die stad nog altijd Danzig en heeft hij in
het Pools altijd Gdansk geheten. En dat de
Pruisische stad Dantsig nu Pools bezit is,
ICan voor ons geen reden zijn om hem met
zijn Poolse naam te noemen. We spreken
toch ook niet van Strasbourg, ook al ligt
Straatsburg in Frankrijk; we spreken ook
niet van Bailleul, Bergues of Dunkerque,
ook al liggen Belle, Sint-Winoksbergen en
Duinkerken in Frankrijk?
In elke taal trouwens worden vreemde
plaatsnamen aan de eigen articulatie en de
eigen fonologische structuur aangepast. In
namen als Berlin en Paris is de i met de
Nederlandse klankontwikkeling meegeevolueerd en dus gediftongeerd tot ij in
Berlijn en Parijs. Je moet dan al heel erg
met je sympathieen te koop lopen, als je
de `onuitspreekbare (inderdaad!) naam
Sczeczin' verkiest boven de bij ons al lang
ingeburgerde vorm Stettin. Ook de Poolse
naam Gdansk is door een Nederlandse
mond niet uit te spreken. Nieuwslezers en
omroepers maken er dan ook vaak `Gedansk' van. Maar de g in Gdansk is een
occlusieve g, zoals in Duits gut of Engels
good; bovendien klinkt het Poolse
(G)dansk helemaal niet zoals in het Nederlandse woord danskoord, maar wel ongeveer als `gdarsk'. Aangezien de Nederlandse fonologische woordstructuur geen
gd in de anlaut van een woord verdraagt, is
het heel normaal dat de naam Gdansk al in
het Middelnederlands als Danzicke en
Danzeke (1350-1550) werd aangepast. In
1568 komt in Brugge zelfs de vorm Dangswyck voor, duidelijk naar analogie van
Brunswijk (Braunschweig) en Sleeswijk
(Schleswig). En in de Noordzandstraat in
Brugge steekt in een gevel nog altijd een
gevelsteen met wapenschild en tekst 'Hof
van Danswyck'. Het is dus duidelijk dat,
was er een autochtone Nederlandse vorm
voor de stadsnaam overgeleverd, dit ongetwijfeld Danzik zou zijn geweest. Aangezien nu Pruisen lange tijd Duits bezit was,
hebben we in de recente geschiedenis
vooral de naam Danzig leren kennen. Die
naam — eveneens met aangepaste d-anlaut
i.p.v. gd — werd in het Nederlands overgenomen als Dantsig, met uitspraak 'dantsech'. Deze nu al vrij lang ingeburgerde
vorm Dantsig is heel zeker te verkiezen
boven een voor ons onuitspreekbaar
Gdansk, dat bovendien aan geen enkele
traditie in ons taalgebied beantwoordt.
Maar P. C. U. d.B . — eigenlijk ook wel onuitspreekbaar — gaat nog verder. Hij meent:
Waarom. . . vervangen we ook niet Warschau door Warsawa. . . Toch zou ik
Warsawa in plaats van Warschau een echter verbetering vinden'. Vooreerst wil ik
erop wijzen dat de hoofdstad van Polen in
het Pools Warszawa is (en niet Warsawa).
En welke nieuwslezer zal die naam correct
uitspreken? Om van de gewone taalgebruiker maar niet te spreken. En waarom zou-

den wij minder zelfrespect aan de dag moeten leggen dan andere talen? Warschau
heet in het Engels toch Warsaw en in het
Frans Varsovie. In alle talen bestaan er
bovendien eigennamen voor vreemde steden. Het Italiaanse Milano heet in het Nederlands Milaan, in het Duits Mailand, in
het Frans Milan en in het Engels Milan. En
we spreken in het Nederlands toch ook niet
van Liege, Namur, Tournai, Mons, Arlon,
Lille, Cambrai, Paris, Lisboa, Roma, Praha, Moskwa, Köln, Aachen, Kobenhavn
enz. , maar van Luik, Namen, Doornik,

Bergen, Aarlen, Rijsel, Kamerijk, Parijs,
Lissabon, Rome, Praag, Moskou, Keulen,
Aken, Kopenhagen. Ik hoop maar dat
P.C.U.d.B. niet de mening gaat verkondigen , dat 'Bruxelles in plaats van Brussel
een echte verbetering' zou zijn, alleen
maar omdat het F.D.F. (Front des Francophones) in Brussel de plal zwaait.
F. Debrabandere,
docent pedagogisch hoger onderwijs
Brugge

Taalprijs Overheidspublikaties 1980 *
Op 24 november van het vorig jaar is in het
gebouw van de Tweede Kamer voor de
vierde maal de `Taalprijs voor overheidspublikaties' uitgereikt. Dit is een prijs voor
een tekst van de overheid, die uitblinkt in
duidelijk taalgebruik. De prijs bestaat uit
een `vergulde kroontjespen' of een eervolle vermelding. Het ligt in de bedoeling dat
elk jaar teksten over een bepaald onderdeel
van het overheidsbeleid in aanmerking komen voor de taalprijs. Voor de taalprijs
1979 kwamen in aanmerking overheidspublikaties op het gebied van de ruimtelijke
ordening. Voor de taalprijs 1980 is het onderwijsbeleid als onderwerp gekozen. Het
initiatief tot het uitloven van een taalprijs
voor overheidspublikaties is uitgegaan van
de Commissie Duidelijke Taal. Deze commissie wil een bijdrage leveren aan de verbetering van het taalverkeer tussen overheid en burger. In deze commissie, die onder leiding staat van D. Dolman, voorzitter
van de Tweede Kamer, zijn onder andere
vertegenwoordigd: de Raad van State, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
en enkele departementen. Ook het Algemeen Nederlands Verbond, het Genootschap Onze Taal en de Parlementaire Pers
hebben zitting in deze commissie. Hieronder volgt het volledige jury-rapport. De
Commissie Duidelijke Taal heeft inmiddels het advies van de jury opgevolgd.

Het jury-rapport
Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling te Arnhem verdient een eervolle
vermelding voor zijn informatieblad, getiteld: De eindtoets basisonderwijs 1980. Zo
luidt het oordeel van de jury die in 1980 een
voordracht heeft opgemaakt voor de jaarlijkse toekenning van een prijs door de
Commissie Duidelijke Taal.
Voor bekroning kwamen in aanmerking
publikaties op het gebied van het onderwijsbeleid , uitgegeven door een orgaan
van de overheid of een particuliere instan-

tie, en verschenen in 1978 of 1979. Ondanks bekendmaking van de prijsvraag in
ruime kring bleef het aantal inzendingen
beperkt. Tot haar verwondering kon de
jury ze op de vingers van een hand tellen.
Een enkele publikatie moest bovendien
buiten beschouwing blijven, aangezien zij
te zeer persoonlijke opvattingen van de
samensteller weerspiegelde en daardoor
niet geacht kon worden van een overheidsorgaan of particuliere onderwijsinstantie
afkomstig te zijn. De jury bestond uit dr. A.
Veerman, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en oud-staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen (voorzitter); mevrouw mr. W.H. de Jong, verbonden aan het Rijksopleidingsinstituut;
J. de Kruys, docent Hogere Technische
School te Dordrecht; drs. J. Renkema, redacteur van het tijdschrift Onze Taal (leden); mr. L.C. van der Knoop (secretaris).
Als maatstaf voor haar beoordeling stond
de jury ten dienste: begrijpelijkheid voor
de lezer.
Aan deze norm voldoet de CITO-uitgave in
hoge mate. Het blad geeft de ouders van
een kleine honderdduizend zesdeklassers
overzichtelijke informatie over het hoe en
waarom van de eindtoets basisonderwijs.
Het taalgebruik is over het algemeen helder en bondig. De schrijver heeft zich
moeite gegeven een ingewikkelde stof voor
een breed publiek duidelijk te maken. In
het hoofdstuk over standaardscores lijkt
deze poging wat minder geslaagd, maar
voor het overige kent de jury zo grote kwaliteit aan de publikatie toe, dat zij haar
gaarne voordraagt voor een eervolle vermelding door de Commissie Duidelijke
Taal.
J.R.
*) Door de grote hoeveelheid kopij kon deze
bijdrage niet meer geplaatst worden in het december-nummer van vorig jaar. Maar deze taal-

prijs is belangrijk genoeg om alsnog vermeld te
worden.
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Registers op Onze Taal
Voorlopig kunnen alleen de volgende typen vragen worden beantwoord:
1. Welke artikelen heeft mevrouw A. Jansen geschreven en in welk nummer staan ze
afgedrukt? (register I)
2. Wat is er gepubliceerd onder de titel met
als trefwoord `komma'? U ontvangt dan de
fiches K uit register II.
3. Wat is er gepubliceerd over de meervouds-n? U ontvangt dan de fiches over
verbuiging.

Welk lid van het Genootschap bezit nog
een `klapper' op oude jaargangen?
In het februari-nummer van 1959 vonden
wij een bericht over een klapper 'op de
woorden, behandeld in de jaargangen
1932-1956'. Deze klapper was samengesteld door het toenmalige bestuurslid de
heer S. Wehrens. De prijs was f 2,-. Maar
het bestuur verzocht de leden wel iets meer
te betalen omdat de prijs beneden de kostprijs lag. Zo ging dat in de jaren vijftig.
Weest u zuinig op uw eigen exemplaar; het
is nu veel meer waard!

langstelling zal bekeken worden of een uitgave gerechtvaardigd is. Nu kunt u uw vragen per brief aan de redactie voorleggen
(sluit u postzegels in ter vergoeding van
porto, f 1,50, en kopieerkosten, f 0,25 per
kopie). U krijgt dan een kopie van de fiches
waarop de gevraagde artikelen staan vermeld. Wanneer u ook kopien van artikelen wilt hebben, vermeldt u dit er dan bij.
Wellicht is het beter eerst fiches op te vragen en dan te bepalen welke artikelen u
nodig hebt.

De redactie is nog in het bezit van een
Ilapper op de jaargangen 1932-1957'. Op
het titelblad staat vermeld 'Met hoofdletters zijn aangegeven de woorden die de
Raad van Deskundigen in de periode van
1946 heeft afgekeurd'. (Onnodig te vermelden dat het hier om germanismen ging.)
Na deze klapper is er - voorzover ons bekend niets meer gedaan aan het in kaart
brengen van onderwerpen die in Onze Taal
zijn behandeld. In deze leemte is nu voorzien. Dankzij archief- en documentatiewerkzaamheden van de redactiesecretaresse zijn nu (vanaf 1952) drie registers
samengesteld. Deze registers zullen per
jaargang worden bijgewerkt.

Systematisch register Onze Taal

I artikelen gerangschikt op auteursnaam.
Op basis van deze lijst kan nagegaan worden wie welke artikelen heeft geschreven.
II artikelen per jaargang gerangschikt op

hoofdwoord in de titel.
Alleen de titels die goede informatie geven
over de inhoud van een artikel, zijn hier
opgenomen. Bijvoorbeeld 'angst voor

komma's' onder de K. Maar wat te denken
van 'opstekertje', 'verkappende woorden', 'netjes in een rijtje'? Vandaar het
volgende register:

III een systematisch register op trefwoorden.
De artikelen zijn geordend op basis van de
hierbij afgedrukte, voorlopige, indeling.
In dit register zijn ongeveer 2.500 artikelen
verwerkt; een gedeelte hiervan valt onder
meer dan den trefwoord. Met nadruk zij
hie; vermeld dat dit systeem nog niet volmaakt is. Wij wachten op suggesties van

1
1.1
1.2

uitspraak en klemtoon
uitspraak
klemtoon

2

spelling en leestekens

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

spelling, algemeen
verbindingsklanken
aaneenschrijven
afbreken
hoofdletters
leestekens, algemeen
afkortingen
cijfers/getallen

3

woordgebruik

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

woorden, algemeen
woordbetekenis
spreekwoorden en uitdrukkingen
beeldspraak
synoniemen
homoniemen
oude woorden
etymologie
nieuwe woorden
jargon/terminologie

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

woordsoorten
zelfstandige naamwoorden
eigennamen
bijvoeglijke naamwoorden
werkwoorden
voornaamwoorden
lidwoorden
bijwoorden
voorzetsels
voegwoorden

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

woordvorming
verbuiging (enkelv.-meerv.)
naamvalsvormen
afleidingen
voorvoegsels
achtervoegsels

3.3.9

vervoeging

4

zinnen

4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

spraakkunst, algemeen
onderwerp
lijdend voorwerp
meewerkend voorwerp
hoofd- en bijzinnen/zinsopbouw
constructiefouten
woordvolgorde
zinsbetekenis

5

stijl en tekstopbouw

5.1
5.2
5.3

stijl
tekststructuur
leesbaarheid

6

regionale en sociale taalvarieteiten

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

taalvariatie, algemeen
dialecten
groepstalen
taal van de overheid
taalgebruik in de media
mannen/vrouwentaal

7

onze taal en andere talen

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Nederlands en buitenlands
barbarismen, algemeen
anglicismen
gallicismen
germanismen
buitenlandse woorden
Nederlands in het buitenland
Nederlands in Vlaanderen
taalpolitiek
vertalen

8

spelen met taal

8.1
8.2
8.3

gedichten over taal
rijm
opperlands

9

taalonderwijs

10

congressen en bestuursmededelingen

gebruikers.
Naast deze drie registers zal vanaf jaargang
49 jaarlijks een zaakregister worden gepu-

bliceerd. Zie de volgende pagina.

Hoe kunt u deze registers raadplegen?
De registers I, II en III zijn alleen als kaartsysteem beschikbaar. Bij voldoende be-

verkleinwoorden
trappen van vergelijking
samenstellingen
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Zaakregister Onze Taal
jaargang 49 (1980)
aanbevelen
aandachtelijk
abn
accent
acconsonan tie
afbouwen
afbreken
afhaken
afnemen
afrikaantje
alibi
als/dan
apart
appartement
apocalypse
arbitrair
assertief
assertiviteit
assonantie
assoneren
-atie
atoom
attractief
avontuur
aventure
bakkie
de ballen
balpen
bastaardwoorden
beheersen
betreffende
bevragen
bezadiging
biefstuk
bloed
bonma
boord
c/k
controleren
cruciaal

pagina
82
6
1,45,46,63
94
91
94
9
83
41
79
82
93,110,111
103
103

11
72,75,84
44
82
91
105
112,113
63
82
7
92
112
115
71,76
82
107
89
6
120
41
49
3
37
36
107
82

daddeme
35
in dank afnemen
41
Danzig
96
dat/wat
115,116
de/het
66
118
den
denappel
118
denoor
118
desbetreffende
80,89
dialecten
1, 3, 35, 37
44, 45, 46, 55, 66, 79
dimmen
115
door
65
dubbeltje
99
9
dubbelzinnigheid
eerstens
effecten
er . . . aan
er ... over
. toe
er
er + voorzetsel
-s!-en

94
72
47
48
48
47
10

-es, -esse
euthanasie
evolutieladder
fenomeen
foep
Pout
gaaf
gaan
gaard
Bast, gastGdansk
gedierte
gelieve(n)
gelijkgerechtigd
gelijkberechtiging
gemeente
geregeld
germ anisme
geslacht
gesteente
geven
gieren
groep
hark
heer (heir)
herfst
herkauwbrok
herkauwen
heteroniemen
hi ervoormaals
hippisch
Holland
hospes
hossen
host
hossen
hun/hen
husselen
hutsekluts
hutspot
idiolect
implementatie
infantiel taalgebruik
initieel
inschatten
inventief
issue/item
Italiaans
jaarlijks
le
kakokappen
kat
klauw
klemtoon
kontekst
kroot
kuieren
kunnenimogen
kwakel
kwartje

40
72
58
82
118
49
115
65
58
58
96
118,119
42
75
84
118,119
94
5
63
118,119
58
76,80
90
87,98
70
105
56
55,80,81
2
103
119
84
92
92
92
92
78
92
92
92
58
82
70
82
94
82
60
64,88
118
3
52
115
118
76,80
95
50
118
94
111
118
99

leefgenoten
lente
lichaam
live
lintworm
lobby
loggia
loge/logeren/logementi
!ogles
loaf/id/lover
foods
-loos
lijk
-lijk

89
105
118
52
42
70
70
92
92
92
94,110
118
118
115
65
94,99
36
91

de mazzel
met name
middels
middelste
murf

105
nachten
7
nachtmareinachtmerrie
84
Nederland
5
neologisme
4,5, 63
niet-consumenten
niet helemaal/helemaal Met 56
115
nokken
54
normen
ofte
omkleden
ononvermijdelijk
oogst
ooit/eens
oorzakelijke
opblazen
ophemelen
opstartster
over to leggen/te overleggen

40
94
52
42
105
94
49
43
83
89
6

83
peil
71
pen
108
positievediscriminatie
83
potig
71, 76
potlood
94
prints
41, 63
professionele
prognotiseren/prognostiseren 44
118
prop
rataplan
ratjetoe
in de rats zitten
regelmatig
renovatie
repetitief
sieve
roes
roeze
rondeirondte
rijf
rijm
rijzig

92
92
92
94
82
82
87
92
92
103
87,98
61, 62, 81, 91
105, 106, 113, 114
83

-s/en
sagittaal
-schap
scheurbuik
schommel
schorem/horen
schilpke
sector
selectie
sensen
sj of sh
snoeispecifiek
spreektaal
standaardtaal
stellen
sterk of zwak
stinkbloem
stuiver
stuk zijn van
suspensie

10,66
5
68
41
55
91
118
41
82
82
36
84
49
4,51

46
65
38
79

99
72
91

to
to gek
to paard
terminologie
termijn
tokkelen
truck
Tsjechovirschechow
u/uw
uitgang (p)er
uit kering
uitproberen
uitweiden
-ummer/-umer
utopie

40
115
115
6

65
112
112
12

9,47,70,71,78
5
49

94
83
36
57

53, 54, 97,98
vaktalen
12
verboden over to lopen
6
vertrekpunt
12
vice versa
59
voorzetsels
58
vreemdeling
95
waken voodetvoor waken
96
Warschau
83
welds
2,38
werkwoorden
5
wetensehapper
98
wiens
41
wildbraad
105
winter
10, 33,34
woordenboeken
36, 85, 86
4
woordfrequenties
ijselijk
ijzen
zegen
zelf, -zelf, zelfzo'n
zo'nbij meervoud
zullengaan
zij

83
83
64,65,76
56
36
12
65
6, 42
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Supervisant
Enkele maanden geleden promoveerde de
neerlandist A. Griffioen op een proefschrift geheten: `Supervisie van beginnende leraren' . Deze titel is voor mij misleidend. Het voorzetsel van doet hier te gemakkelijk denken aan een aktiviteit van die
teginnenden' (vgl. aktie van; visie van;
etc.). Supervisie van doet mij te gemakkelijk denken aan: supervisie door. Maar niet
de beginnenden zijn de `handelende personen' (inzake de begeleiding) maar de opleiders, de supervisors(-oren).
Beter zou naar mijn mening zijn: supervisie
over. Misschien vond Griffioen het bezwaarlijk super naast over te gebruiken,
maar een dergelijke terhaling' komt in het
Nederlands vaak voor:
Inzicht hebben in een kwestie.
Een overzicht geven over een beleid.
Een doorbraak door een muur van onwil.
Inbreken in een huffs.
Uitbreken uit de gevangenis. Etc. , etc.

Ook heb ik bezwaar tegen de in het boek
gebruikte term supervisant. (De gesuperviseerde wordt supervisant genoemd!) Dit
woord doet denken aan degene die (toe)ziende is over iets, (op iets), aan een handelende persoon dus, want zowel in het Latijn
als in het Frans verwijst de uitgang
-ans (antes) (Frans: -ant) naar degene die
ergens mee `doende' is. Supervisant zou
eerder een synoniem zijn van supervisor,
die immers supervisie uitoefent.
Supervisant zal wel een Amerikaanse(!)
afleiding zijn van supervisor of supervisie,
want als latinisme is het een barbaristische
bastaardvorming. Het zou jammer zijn als
deze term gemeengoed werd in ons onderwijs-idioom; het is al erg genoeg dat men
deze term gebruikt op universiteiten.
F.K.M. Mars
gepens. leraar Nederlands
Den Bosch

Wanneer zo'n lijst is opgesteld, kunnen
deze bladen door bijvoorbeeld scholen respectievelijk klassen worden geadopteerd,
waarmee ik bedoel dat een bepaalde klas
zich verplicht om bijvoorbeeld de vrijdageditie van NRC/Handelsblad gedurende
1 jaar na te lezen op woorden en gebruiksmogelijkheden die (nog) niet staan opgetekend en beschreven in de woordenboeken
Vanuit de omringende taalgebieden die wel van Koenen, Van Dale, Van Haeringen,
de beschikking hebben over goedgeorgani- Weijnen en Verschueren. Misschien zien
seerde bureaus die de actualiteit van het leraren eerder een mogelijkheid om rubrietaalgebeuren op de voet volgen en vastleg- ken die de leerlingen wellicht interesseren
gen , hoort men regelmatig de verzuchting of waarbij zij persoonlijk betrokken zijn,
dat bijna iedereen het vandaag aan de dag zoals kleding, muziek , politiek, sport, onveel te druk heeft om woordenboekcitaten derwijs e.d. rubrieksgewijze in een klas te
zonder enige (financiele) compensatie bij- verdelen om hetzelfde Joel te bereiken.
een te lezen. Dit gegeven is bepaald niet Mogelijk willen zij in het kader van taalbebemoedigend om juist nu een beroep te heersing zover gaan, dat zij de leerlingen
gaan doen op leden van Het Genootschap uitnodigen die begrippen in het geadopOnze Taal, een bijdrage te leveren aan een teerde blad die niet beschreven zijn, te defisystematischer exploratie van het Neder- nieren.
lands van 1980 en volgende jaren, vooral Het is ons er vooral om te doen, die woorniet als er geen enkele contraprestatie te- den die voor een grote groep gebruikers
genover kan staan. Tot op heden zijn er van betekenis zijn en a.h.w. in het algemegeen (commerciele) organisaties te vinden ne taalgebruik zijn overgegaan, te registredie tegen vergoeding verzamelingen van ren. Dat dat ook vaktermen zullen zijn
nieuwe woorden in ontvangst nemen en de spreekt voor zich. De moderne media beStichting Instituut voor Nederlandse Lexi- vorderen immers het binnendringen van
cologie beschikt niet over de financiele allerlei vakj argon in de algemene woordenmiddelen om op dit moment uitputtende schat. Ik wijs hier terloops op een woord
zorg te besteden aan de inventarisatie van als interferon dat hoogst actueel is geworhet hedendaags Nederlands. Ik stel het dan den sinds t.v. en pers er aandacht aan beook ten zeerste op prijs dat de redactie van steden en dan spreek ik niet eens over de
Onze Taal bereid is via haar maandblad de micro-elektronica en de chips die in de tienleden op te roepen, bij te dragen aan het de druk van Van Dale [1976] nog ontbrebetrappen van de ontwikkelingen van de ken. Overigens zijn wij ons ervan bewust
eigen taal en de vondsten naar haar op te dat de grens tussen algernene taal en techsturen. De meest spectaculaire nieuwe nische taal moeilijk te trekken i maar het
woorden en gebruiksmogelijkheden kun- gesignaleerd worden van een woord in blanen via Onze Taal wellicht onder de aan- den die een grote verspreiding kennen,
dacht van alle lezers gebracht worden, ter- biedt enige garantie voor het overgaan van
wiji de overige met vermelding van vind- specifiek jargon naar het gemeengoed van

Nieuwe woorden verzamelen
Helpt u mee?
In het april-nummer van vorig jaar kondigde ik aan de vraag te willen beantwoorden,
hoe lezers van Onze Taal betrokken zouden kunnen worden bij het opsporen van
nieuwe woorden en woordbetekenissen en
van nieuwe gebruiksmogelijkheden van
woorden die reeds in een woordenboek
beschreven zijn.
Alvorens die vraag te beantwoorden, verNederlandsche Taal als eerste betekenissen en

meld ik dat het Woordenboek der

gebruiksmogelijkheden heeft beschreven
op grond van de natuurlijke omgeving
waarin de woorden gebruikt werden. Aanvankelijk waren dat bijna uitsluitend literaire werken. Men moet zich voorstellen
dat een dertigtal vrijwilligers op verzoek
van de stichter van het WNT een aantal
boeken las en daarin aanstreepte welke
woorden als bewijsplaats met voldoende
context moesten worden uitgeschreven
om de redacteur in staat te stellen het
woord te definieren.
Behalve het WNT heeft zich binnen ons
taalgebied geen enkele organisatie beziggehouden met het systematisch inventariseren van nieuwe en afstervende woorden.
Moderne en hedendaagse woordenboekondernemingen zijn meestal afhankelijk
van toevalligheden ondanks verdienstelijke verzamelingen als bijvoorbeeld Reinsma's Signalement van nieuwe Woorden
[1975].

plaats en met een aanzienlijk gedeelte omringende tekst, waardoor de betekenisanalyse bevorderd wordt, opgeslagen worden
in het archief van de afdeling Thesaurus
van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie , welke afdeling zich t.z.t. over het
hedendaags Nederlands zal dienen te buigen .
Voor het realiseren van het zo juist geschetste is naast een dosis enthousiasme
een praktisch plan nodig dat enige waarborg geeft voor een systematische verzameling van nieuwe woorden en gebruiksmogelijkheden.
Naast vrijwilligers moet men kunnen beschikken over een lijst met tronnen' waaruit de gewenste informatie opgetekerrd
wordt. De gedachten gaan hierbij uit naar
dag-, week- en maandbladen met een relatief grote verspreiding; tevens dient men
zich niet tot landelijke bladen te beperken,
maar behoort ook de regionale pers rijkelijk vertegenwoordigd te zijn.
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een grote groep niet-ingewijden.
Ik sprak hierboven van groepen die een
bron zouden kunnen adopteren; het
spreekt evenwel voor zich dat ook individuen van harte welkom zijn in ons `adoptieplan' .
Naast de samenstelling van een groep correspondenten, naast het opstellen van een
inventaris van te excerperen bronnen,
moeten natuurlijk de criteria geformuleerd
worden die men bij het excerperen dient te
hanteren. De belangrijkste zijn naar mijn
mening:
1. uitsluitend nieuwe woorden en uitdrukkingen, nieuwe betekenissen en nieuwe gebruiksmogelijkheden komen in aanmerking ;
2. citaten uit technische en specialistische
periodieken dienen buiten beschouwing te
blijven;
3. een woord of uitdrukking is nieuw als
het niet is opgenomen in de volgende woordenboeken:
—Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal [1976]
—Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Koenen-Drewes) [1974]
—Nederlands Woordenboek van Kramers
(Van Haeringen) [1978]
—Modern Handwoordenboek vooral ten
dienste van het onderwijs (Verschueren +
Claes) [1979].
Het is geenszins de bedoeling dat de lezers
commentaar geven op de citaten; belangrijk is vooral dat de lengte van het citaat
voldoende is om de betekenis en de gebruiksmogelijkheid van woord of uitdrukking vast te stellen.
P.G.J. van Sterkenburg
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Leiden
De bedoeling van dit artikeltje is voorlopig
niet anders dan of te tasten, wie in beginsel
bereid is aan een grootscheepse operatie
van Onze Taal mee te werken om de ontwikkeling van ons Nederlands op de voet te
volgen. Wilt u meehelpen bij het verzamelen van nieuwe woorden, schrijft u dan
even een briefkaart aan de redactie van
Onze Taal. U krijgt dan zo snel mogelijk
nadere inlichtingen.

Contraganda
voor asieleren
Onlangs las ik in enkele tijdschriften een
paar wonderlijke, voor mij nieuwe, woorden. Zij werden gebruikt door een hoogleraar, dus . . . !
In het Nederlands Juristenblad gebruikte

prof. dr. S. van der Kwast het woord `asieleren'; hij bedoelde daarmee het doen opnemen in een psychiatrische inrichting.
In het historisch maandblad Spiegel Historiael meende prof. dr. D. J. Roorda in een
artikel over `Politieke propaganda, niet alleen in de 17de eeuw' het nieuwbouwwoord `contraganda' als van propaganda
te moeten introduceren!
Is dit taalverrijking of taalverarming?
W. C.A. Riem Vis
directeur Haven- en Marktwezen
's-Gravenhage

Wie neemt het
voortouw?
Enige tijd geleden hoorde ik een radionieuwslezer de uitdrukking gebruiken:
Amerika kan in dit geval zeker niet 'het
voortouw nemen'. Ik begrijp natuurlijk
wat dit betekent, maar zou iemand, liefst in
Onze Taal, kunnen uitleggen waar deze
zegswijze vandaan komt? Op pagina 80 van
het september-nummer van vorig jaar tipt
de heer Godschalk deze uitdrukking even
aan in het slot van zijn bijdrage, maar ik
geloof niet dat het gezegde al eerder ter
sprake is gekomen in Onze Taal.
A. R. W. Flentge
gepens. leraar Engels
Amsterdam

Per abuis
geboren
In zijn bijdrage over het Nederlands in de
Europese Gemeenschappen (Onze Taal,
oktober 1979) stelt de heer Haas terecht dat
de zogenaamde `kleinere talen' gevaar lopen, zodra in een internationals organisatie de gedachte ontstaat, het aantal werktalen te beperken. Hieraan zou ik willen toevoegen dat volgens mijn ervaring de `kleinere talen' in een dergelijke Gemeenschap
altijd in zekere mate achtergesteld worden,
ondanks het gelijkwaardigheidsprincipe.
Het probleem doet zich vooral voor met
betrekking tot de simultane vertaling van
de discussie tijdens vergaderingen. Een
eenvoudig rekensommetje leert ons dat in
een zestalige Gemeenschap het aantal
`vertaaltrajekten' vijftien bedraagt. Gaat
men ervan uit dat een tolk slechts optimaal
zal kunnen werken wanneer hij vertaalt
van de vreemde taal die hij het beste beheerst naar zijn moedertaal toe, dan zal

men voor elke vergadering, hoe klein ook,
over dertig tolken moeten beschikken.
Gaat men er tevens van uit dat in elke
cabine twee tolken aanwezig behoren te
zijn, die elkaar om de paar minuten kunnen
aflossen, dan heeft men per vergadering
zestig tolken nodig. Het is volkomen evident dat dit theoretisch ideaal nooit kan
worden bereikt; in de praktijk ziet men
nooit meer dan twaalf tolken in de Brusselse vertaalcabines, soms minder.
Van een tolk wordt dus steeds weer verlangd dat hij simultaan vertaalt vanuit talen
die hij zelf niet (of niet volledig) beheerst.
De techniek biedt alweer een (schijn)oplossing: in plaats van naar de spreker te
luisteren zet de tolk een schakelaar om en
hoort hij de stem van een Engels- of Duitssprekende collega enkele meters verderop ; daarop baseert hij zijn eigen vertaling.
Deze vaak onvermijdelijke gang van zaken
doet zich vooral voor waar het de `kleinere
talen' betreft; menige vertaling naar of van
het Nederlands of het Deens (en nagenoeg
iedere vertaling tussen die twee talen underling) loopt via een tussentaal. Ondanks
de zeer bewonderingswaardige prestaties
van de tolken is onder deze omstandigheden de uiteindelijke weergave van hetgeen
de spreker heeft gezegd maar al te vaak
onvolledig of onnauwkeurig, zeker wanneer de spreker geheel onverwachts een
onderwerp aansnijdt waarop de tolken zich
niet hebben kunnen instellen. Ik herinner
mij in dit verband het (mogelijk apocrief)
verhaal van een Noorse collega wiens
droeve plicht het was, tijdens een vergadering van een V.N.-commissie, mede te delen dat een adviseur die hem had moeten
vergezellen, betrokken was geweest bij
een ongeluk. Na enkele inleidende opmerkingen, waaruit de tolken onmogelijk konden opmaken wat er ging komen, bracht hij
het nieuws:
`. . . han kom ut for en ulykke . .
Helaas maakte hij daarbij gebruik van enkele woorden (utkomme, for, ulykke) die
in de meeste talen meer dan een betekenis
hebben en ook overdrachtelijk kunnen
worden gebruikt. En wat maakten de tolken ervan?
Vanuit de Engelse cabine hoorde men:
hij gaf toe, dat hij ongelukkig
`.

was . .
Vanuit de Franse:
`. . . hij ontsnapte, voordat een ramp zich

voordeed . .
En vanuit de Duitse cabine:
`. . . Wat jammer, dat hij hierheen is geko-

men...'
De Italiaanse tolk zweeg, geduldig wachtend op de twee tussenvertalingen waarvan
hij afhankelijk was. Toen kwam het:
`. . . hij werd per abuis geboren . .

M.N. G. Dukes
arts/jurist, Breukelen
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men moet er geen objectieve waarde aan
toekennen, geen wetenschappelijke pretenties aan verbinden.

Boekbespreking

Taal als fetisj
Carry van Bruggen, Hedendaags fetisjisme, met een voorwoord van Annie
Romein-Verschoor. Amsterdam 1980.
Derde druk.
Dit werk verscheen voor het eerst in 1925.
In 1948 werd het herdrukt en kreeg het een
voorwoord mee, dat in de onlangs uitgebrachte derde druk gehandhaafd is. Annie
Romein schrijft in dit voorwoord, dat het
haar liever was geweest als een taalgeleerde dit boek over de taal had ingeleid. Naar
mijn mening had dat nu gekund en de aangewezen figuur zou Frida Balk-Smit Duyzentkunst zijn geweest, hoogleraar in de
taalkunde van het hedendaagse Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij is namelijk al jaren een pleitbezorgster
van het werk van Carry van Bruggen, met
name het bespiegelende. Dit in tegenstelling tot Annie Romein, die Carry van Bruggen hoger aanslaat als romanschrijfster. Zij
vindt dat het beschouwelijk werk hier en
daar wordt ontsierd door rancune, de rancune van de autodidact jegens mensen met
een academische titel. Zij uit dan ook haar
bezorgdheid dat het boek in handen van
`het specialistendom . . . der ongeschooldheid' zal vallen.
In de Inleiding zegt Carry van Bruggen, dat
ze in 1915 met het voorbereidende werk
voor Hedendaagsch fetischisme (de spelling van 1925) is begonnen, naar aanleiding
van het in die tijd opbloeiende patriottisme. Haars inziens werd dit ten onrechte als
een vorm van altruisme beschouwd, en de
moedertaal werd in deze dwaling meegesleurd.

Moedertaal
De taal, het grote symbool voor nationale
saamhorigheid, nationale 'eenheid' , is een
nog grotere fictie dan het nationalisme zelf.
Als je nagaat hoe die taal tot stand is gekomen, dan zie je hoe zij wordt beheerst door
`de Rede-vervalsende Kastedrift' (dit is de
collectiviteitsdrift oftewel kuddedrift), die
vender reikt dan de landsgrenzen. De mens
is altijd en overal gelijk, zijn kuddedrift
maakt dat hij zelf verschillen gaat creeren.
Het belangrijkste verschil is het standsverschil (maar tussen het 'Proletariers aller
landen, verenigt u!' wordt de muur van de
nationale talen opgeworpen). De nationale
`eenheid' en daarmee de moedertaal wordt
gebruikt om de mensen wijs te maken, dat
ze bij eikaar horen, ondanks het standsverschil. In feite zijn alle mensen, in groepen

Taalgevoel
(kudden) bijeen om te (over)leven, elkaars
vijanden. De beleden eenheid is een schijneenheid, het distinctiemiddel een schijnzekerheid, een dogma.
`Zuiver' Hollands is door en door onzuiver,, en men bedoelt ermee: gebruikelijk
Hollands (het criterium van de kudde is:
het algemeen gebruikelijke). De taalschat
bestaat uit een chaotische en onsamenhangende verzameling woorden en uitdrukkingen. Een paar voorbeelden:
`Een jong meisje is jonger dan een meisje,
een ouder man jonger dan een oud man. Ik
was ziek en ik ben wat beter. Eerst was ik
een beetje beter (minder ziek), nu ben ik
weer helemaal beter (hersteld)'. (p.124)
`De geneesheer is in het herstellingsoord,
maar niet de herstelheer is in het genezingsoord. Een ongeneeslijke zieke, een onherstelbare fout, niet andersom, maar een ongeneeslijke zieke is er toch een, die niet
meer herstellen kan'. (p. 125) 'Ik ken het
niet helpen' gaat door voor onbeschaafd,
`motten' (voor moeten) voor beschaafd.
(p. 96)
Niet alleen onder politici, ook onder taalgeleerden (bijv. de puristen) en letterkundigen vindt men aanhangers van het taalfetisjisme. Zij zien allen ten onrechte de taal
als een realiteit. Dat leidt tot dwalingen
als: ‘taalexpressiviteif , `taalgevoer , `taalschoonheid' .

Hetzelfde geldt voor `taalgevoer en `taalschoonheid'. Iemand met `taalgevoel' zou
zeggen: 'Ik zei hem gezouten de waarheid',
en ik ben, hij bent, wij bennen'. (p. 174)
`Taalgevoel' moet worden verstaan als het
openstaan voor taalgebruik van anderen,
om zo zijn eigen taalgebruik te vervolmaken. Dit is geen kwestie van gevoel, maar
van kennis (van de taalconventies) en daar
is intelligentie voor nodig (vergelijk
Chomsky's onderscheid tussen competence en performance!). Als men de woorden niet in hun koerswaarde gebruikt,
loopt men kans misverstaan te worden of
een lachwekkende -indruk te maken en
daardoor niet serieus genomen te worden
(zo klinkt mij het door Carry van Bruggen
gebruikte `specialiteit' waar wij zeggen
`specialist' wat belachelijk in de oren).
Men zegt wel 'er liep geen sterveling' maar
niet 'er liepen twee stervelingen'.
Men is tegenover de taal zo vooringenomen, dat men zich vaak niet bewust is van
homoniemen. N.B Vat is het tegenovergestelde van een zee-arendje? Antwoord:
een lantarentje'. (p. 137) `Toen men het
jodenjongetje vroeg, waarvan hij meer
hield, van de zon of van de maan, antwoordde hij: 'Van de zon. Ik ben toch zeker liever gezond dan gemaand'. (p. 139)

Taalschoonheid
Code
Mensen geloven niet wat ze zien, maar ze
zien wat ze geloven. Ze kennen aan de taal
eigenschappen toe die niet de taal heeft,
maar de taalgebruiker, want de taal zelf is
niets meer dan een code waarvan het belangrijk is dat iedere gebruiker op de hoogte is van de afspraken, om te weten wat de
ander bedoelt. Taalgebruik berust op conventies, waarbij komt dat de koerswaarde
van woorden voortdurend wisselt. Het is
net als in het leger met wachtwoorden: in
principe komt elk woord in aanmerking,
maar het is belangrijk dat iedereen van de
afspraak op de hoogte is.
Dat de taal op zichzelf niets is, kan blijken
uit het voorbeeld: `Zijn Zuidelijke losbandigheid deed hem alle gezag verwerpen'.
Voor hetzelfde geld zegt men: 'Zijn Noordelijke eigengerechtigdheid deed hem alle
gezag verwerpen'. (p. 67) Het is allebei
even waar of onwaar. De grootste nonsens
kan men in taal uitdrukken.
Het ziet ernaar uit dat de mens in zijn gevoelens met betrekking tot de taal onverbeterlijk is, dat wil zeggen niet voor rede
vatbaar. Dat is niet erg, vindt Carry van
Bruggen, dat moet men accepteren, maar

Ook de zogenaamde laalschoonheid'
wordt ontzenuwd. Dezelfde klanken zijn
soms mooi, soms lelijk, al naar gelang de
betekenisassociatie van de lezer/hoorder
(bijv. 'Hoe gedistingeerd klinkt: Lucy,
Nancy en Cissy - hoe plat daarentegen
Guussie, Janssie en Krissie' (p. 137-138))
en de geest van de dichter die uit zijn woorden spreekt. Ter illustratie zet de schrijfster de dichtregels van Kloos: 'Ik ween om
bloemen, in de knop gebroken en voor den
uchtend van haar bloei vergaan' naast haar
eigen: 'Ik smeer 'em spoedig, want daar
komt mijn ome, ik hoor z'n kuchje waar de
koeien staan'. (p. 204-205) Eigenlijk zegt
haar '0 zeur, ga nou deur' (p. 197) al genoeg
over `klankschoonheid'. De taal is inderdaad `gans het yolk' zegt zij; dat wil zeggen: zonder logica, zonder verband, zonder analogie. . .

Conclusie
Carry van Bruggen prikt meedogenloos
een groot aantal dogma's van taalgebruikers door, inclusief die van zichzelf. Ze
geeft een schat aan voorbeelden, waarvan
sommige weliswaar verouderd zijn, maar
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de meeste nog volop actueel. In veel opzichten is zij , door haar kritische, onderzoekende geest, de taalwetenschap van
haar tijd vooruit (dat blijkt uit de opvattingen die nu binnen de sociolinguïstiek gelden). Het boek is echter niet makkelijk
leesbaar, doordat zij, vooral in het begin,
de schitterende voorbeelden afwisselt met
stukken theorie, haar zeer persoonlijke,
consistente, alle gebieden van het leven
omvattende filosofie, waarvan zij de
grondprincipes telkens herhaalt met andere (en soms dezelfde) woorden. Zij schrijft
erg associatief, en de hoofdstukken zijn
niet getiteld maar genummerd (in de
oude drukken met Romeinse, in de nieuwe
druk met Arabische cijfers), zodat men niet
kan zien waar de hoofdstukken over gaan,
maar het één lang betoog is geworden.
Het is een boek van iemand die geen concessies deed aan goede smaak, traditie of
gangbare mening. Een boek van een auto-

didact. So what? In ieder geval iemand met
geest, spirit, esprit, en zeer veel durf.
Lidwien Derriks
docente letterkunde Vrije Leergangen

schaduwen vooruit? Wie sinds enige dagen

Amsterdam

het dorpje Saasveld (gemeente Weerselo)

Een weerbericht
Wilt u het KNMI uitsliepen voor zijn taalgebruik ? Vanmorgen heeft de radio vele
malen het volgende bericht uitgezonden:
`Af en toe regen-, hagel-, of sneeuwbuien,
afgewisseld door enkele opklaringen'.
Is dit nu taal- of voorspelkundige armoede?
Ik weet nu nog niet hoe het weer zal zijn
gedurende het grootste deel van de dag.
P.M. de Bruijn, Breda

Ter informatie
- Natuurlijk is het niet mogelijk volledig te
zijn in deze rubriek. Maar ik streef er wel
naar de informatie zo eerlijk mogelijk aan
te bieden. Zie ik iets over het hoofd waarvan u meent dat dat dan ook wel meegedeeld mocht worden, laat het even weten.
In het september-nummer van 1980 stond
in deze rubriek iets over het Komitee voor
Frans-Vlaanderen. A. Verburg uit Amsterdam schrijft me, dat er nog een organisatie is die zich sterk voor Frans-Vlaanderen interesseert: de Stichting Ons Erfdeel,
Murissonstraat 160, 8530 Rekkem (België)
en Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raams-

donksveer (Nederland) . Deze stichting
geeft uit: Ons Erfdeel. Algemeen Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift
en Septentrion. Revue de Culture néerlandaise. Tevens geeft de stichting jaarlijks
een werk uit met de titel De Franse Nederlanden — Les Pays-Bas Frangais. Het
meest recente, het jaarboek 1980, heeft
256 bladzijden en kost f 43,— (BFr. 600,
FFr. 85). Hartelijk dank voor deze informat i e.

— De Vereniging Interuniversitair Overleg
Taalbeheersing (VIOT) organiseert op 8, 9
en 10 september 1981 een open taalbeheer
singscongres aan de T.H. Twente te En--singcore
schede. Het congres zal gaan over de volgende thema's: argumentatietheorie, conversatieanalyse, retorica, sociolinguistiek, taalbeheersing & psychologie en taalvaardigheid, De inschrijvingskosten zull en circa f 150,— voor drie dagen en circa
f 60,— voor één dag bedragen (inclusief
koffie en lunch, exclusief diner en overnachting). Voor VIOT-leden en voor studenten zullen kortingen gelden. Nadere in-

— Ook over Twente: een berichtje uit
Trouw van 3 december 1980: `PLAATSNAAM OP BORD IN HET TWENTS.
Werpt ook in Twente de tweetaligheid haar

lichtingen zijn verkrijgbaar bij het congressecretariaat: M.F. Steehouder, Vakgroep
Toegepaste Taalkunde T.H. Twente, postbus 217, 7500 AE Enschede; tel. 053-

893627.
— Leestekens is een nieuw tijdschrift. Het
gaat informatie geven over het werken met
boeken in het onderwijs: didaktische
ideeën, recensies van jeugdboeken, enz.
Leestekens zal vijf maal per jaar gaan verschijnen; het eerste nummer is van september 1980. De redaktie wordt gevormd door
H. Kakebeeke, M. Remery-Voskuil, Th.
Vesseur en Jacques Vos. De laatste is tevens eindredakteur. Het is een uitgave van
Tjeenk Willink/Noorduijn B.V. Het adres
van de redaktie zowel als van de abonnementenadministratie is: Educaboek, postbus 48, 4100 AA Culemborg; tel. 034503143. De abonnementsprijs bedraagt
f 37,50 per jaar.

— Voor het Twents bestaat een grote belangstelling. In januari 1981 verschijnt, als
alles goed gaat, de tweede druk van het
Twentse woordenboek van `meester'
G.J.H. Dijkhuis. Hetgeen al bijzonder mag
heten omdat de maker ervan er op zijn
tachtigste jaar aan begon; thans is hij 93.
24.000 Twentse woorden en uitdrukkingen
voorzien van het overeenkomstige alge
meen-Nederlandse woord, en veelal met-menNdrlas
een zin erbij waarin men kan zien hoe het
daarin gebruikt wordt. De prijs wordt
f 35,—. Het boek is zeker te bestellen bij
boekhandelaren in Twente (zie het juni- en
het juli/aug.-nummer 1980 van Onze Taal).

binnenkomt, ziet daar een plaatsnaambord
met Soasel. Het eerste plaatsnaambord in
't Twents. Maar tweetaligheid, néén. `Het
gemeentebestuur wil geen Friese toestanden hier', liet een ambtenaar ten gemeente huize in Weerselo weten. Burgemeester
W.L.G. Schelberg had er al eerder op gewezen dat hij wel voelt voor de koestering
van het Twentse dialect, maar dat het nou
ook weer niet te fanatiek moet worden. Het
bord met Soasel onder dat met Saasveld
mag .tot 1 maart 1981 blijven staan, maar
dan moet het weer weg. Het bord werd
dezer dagen geplaatst door de 'Kreenk
vuur de Twentse Spraak' (kring voor de
Twentse taal) ter gelegenheid van zijn eerste lustrum. De kring hoopt dat er in Twente een flink aantal plaatsnaamborden en
dergelijke in dialect langs de wegen zal
verschijnen. Op het ogenblik wordt de belangstelling hiervoor en ook voor het weer
officieel gaan gebruiken van straatnamen
en namen van. oude panden in het Twents
bij gemeentebesturen enzovoorts `voorzichtig afgetast', zoals de heer K. Engelbertink van de kring het formuleerde. Er is
ook een liedboek in het Twents uitgegeven.
Dat zou gebruikt worden in de oecumenische diensten, die sinds enige jaren periodiek door rooms-katholieken en protestanten in Twente worden gehouden.'
— Rudolf Geel, Wat opstelschrijvers moe-

ten weten. Een praktische handleiding bij
het schrijven van opstellen en verslagen.
Uitgever: Dick Coutinho BV, Badlaan 2,
Muiderberg. Prijs: f 12,50. Het boek is
verkrijgbaar bij de boekhandel. Het is ook
te verkrijgen bij de uitgever, maar dan uitsluitend door overmaking van f 12,50 op
girorekening 602060 ten name van D. Coutinho te Muiderberg. Het boek wordt u dan
franco toegezonden.

— Henk Salleveldt, Het woordenboek van
Jan Soldaat in Indonesië is een uitgave van
A.W. Sijthoff B.V., Stadhoudersplein 1,
postbus 4, 2400 MA Alphen a/d Rijn; de
prijs is f 19,50. Van dezelfde Henk Salleveldt verscheen eerder al eens een boekje
onder de titel: Het woordenboek van Jan
Soldaat. Dit keer heeft de auteur woorden,
uitdrukkingen, rijmpjes, liederen en verhalen verzameld die in zwang waren bij Nederlandse soldaten in de periode 19451949 in Indonesië. Het lijkt me niet alleen
aardig voor al wie daar toen geweest is,
maar ook interessant voor een periode uit
onze geschiedenis die ons nog veel zal
moeten gaan bezighouden.

J.v.d.H.
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Spijkers op laag water
Al een poos zijn er in Onze Taal geen germanismen gesignaleerd, het schadelijk gedierte dat elke jager, taalzuiver op de graat ,
zo graag zou uitroeien. Maar nu is de jacht
weer geopend: twee inzenders komen in
het november-nurnmer van vorig jaar op
tegen het gebruik van middels, volgens de
een afschuwelijk, volgens de ander zelfs
een schrijnend germanisme . Dat is niet
niks. Het ergste is dat het woord gebruikt
wordt in een bijdrage waarboven staat De
verloedering van onze taal (gelukkig niet
Onze Taal) . En laat nu ook J. L. Heldring
van NRClHandelsblad over het gebruik
van middels - in een andere publikatie overigens - gevallen zijn!
Ik besef dat ik geen been heb om op te staan
als ik hier verklaar niet zo vreselijk veel
bezwaar tegen het gebruik van middels te
hebben, al dring ik daar niet op aan en
gebruik ik het zelf nooit. Maar het goedNederlandse door middel van wordt er
toch door verdrongen? Toegegeven , maar
het is een stuk korter dan door middel van
en het is niet in strijd met het karakter van

het Nederlands, immers een voornaam
criterium bij het beoordelen van de vraag of
we met een germanisme te doen hebben.
Wij kennen meer voorzetsels gevormd met
een s: krachtens, behoudens , zelfs achter
een substantief: spijts, al is dat dan weI
dialectisch.
Hier verdringt een aan het Duits ontleend
woord een Nederlandse term, maar ook
wanneer de vertaling uit het Duits een
woord oplevert waaraan behoefte bestaat,
steekt de meute van zuiveraars het waarschuwende vingertje op. Een sterk voorbeeld vind ik aanbetaling. Koenen noemt
middels een verwerpelijk germanisme,
maar aanbetaling neemt hij zelfs niet op
(27ste druk). Kun je nagaan! Het is een
letterlijke vertaling van Anzahlung, maar
is die in strijd met het karakter van het
Nederlands ? Waarom mogen afbetaling,
bijbetaling, onderbetaling (alfabetische
volgorde) wei, maar aanbetaling niet?
Welk woord moeten we dan gebruiken als
we het hebben over de som die bij ontvangst van iets, gekocht op afbetaling, voldaan moet worden?

Er is op dit gebied nog weI wat meer. We
mogen ons niet omkleden (umkleiden)
maar moeten ons verkleden. Ik vind het
best , maar volgens mij is zich verkleden iets
anders dan met zich omkleden bedoeld
wordt. Als ik me omkleed, trek ik een ander
pak aan , me verkleden zou ik misschien
met Carnaval, als ik beneden de rivieren
woonde en me er niet te oud voor yond.
Iedereen heeft zo zijn prive zwarte schapen. Een uit mijn kudde is voorliggende dat
tegenwoordig in de mond van kamerleden
en voormannen van vakverenigingen bestorven ligt (het voorliggende voorstel,
ontwerp, enz.), Aan dit voorliggende
(Duits : vorliegende(s) heb ik zeer in het
bijzonder het land , nog niet eens omdat het
een germanisme is, ook niet omdat het je je
doet afvragen welk voorstel dan achter
ligt, maar bovenal omdat het gewoon overbodig is (zeg gewoon ditvoorstel) en niets is
dan een poging om te imponeren. Maar dat
hoeft bij de meeste sprekers niet : dat hebben ze al tevergeefs geprobeerd door hun
betoog op te sieren met enige met name's.
D. de Vries, Wageningen

V"N%b6i&t6f Woord
Met drie jaar Abraham zien

Ain, swain, drain,
Orrel, morrel,

Fissie, lassie,
Tain!

Ik tel tot tien. Wie niet weg is, is gezien!
Aftelversjes . Tien als grensgetal. Of honderd: binnen honderd tellen heeft iedereen
de tijd zich te verstoppen. Het tientallig
stelsel heerst . Honderd is tien maal tien.
Na tien is honderd het nieuwe grensgetal,
de nieuwe mijlpaal. Honderd jaar is een
eeuw, een lange tijd , een eeuwigheid. Vijftig jaar een halve eeuw, goed voor een
gouden jubileum. Je kunt doorgaan met
halveren : vijf en twintig jaar: zilver. Een
grensgetal in het vijftallig stelsel is bereikt!
Een koperen feest slaat groen uit , is niets,
past in geen enkel systeem.
Het is 1981. Voor u ligt het begin van de
vijftigste jaargang van Onze Taal. Onze
Taal heeft Abraham gezien. 'Abraham
zien', een uitdrukk ing die zover ik weet
aileen in het Nederlands voorkomt. Het
was niet de bedoeling van de bijbeltekst

'Gij zijt nog geen vijftig jaar en gij hebt
Abraham gezien' (Joh. 8:57) om op deze
manier begrepen te worden! Onze Taal telt
een vijftigtal jaren. Tal-taal; betalen-vertalen; tellen-vertellen . Geen toevallige
overeenkomsten. Naar aanleiding van het
tiende lustrum zal ik u iets vertellen over
onze getallen.
Onze taal kent tien getallen. Alle getallen
onder de een en boven de tien zijn afgeleide
vormen . Waarom tien? Omdat we tien vingers hebben waarop te tellen is. Dat lijkt erg
concreet. Toch heeft het in de geschiedenis
van het denken van de mens een hele
sprong betekend om verder te komen dan
het tellen tot twee. Probeer een klein kind
maar eens te leren begrijpen wat tellen inhoudt. Een en twee zijn logisch: de mens
begint met z'n tweeen. De moeder en het
kind. Ik en jij; dit en dat . De eenzaamheid
komt pas later. Een en twee zijn basisgetallen. Daarna is er het onbekende, het ontelbare , de veelheid. Een , twee, veel; of een,
twee, drie, waarbij drie=veel! Een oude
Sakai op Malakka gaf op de vraag naar zijn
leeftijd het antwoord : 'Heer, ik ben drie
jaar oud' . De cijfers 1,2,3 in het Sumerisch
hadden de betekenis 'man-vrouw-veel' .

Toen de stap naar drie was gemaakt ging
men de vingers als hulpmiddel gebruiken.
Er kon een viertallig stelsel ontstaan als de
duim niet als echte vinger werd gerekend.
Bij een handbreedte telt de duim niet mee!
Een vijftallig stelsel gaat uit van de hele
hand, inclusief duim. Het tientallig stelsel
is op beide handen gebaseerd en het twintigtallig op alle vingers en tenen . Een twintigtal is een mens. Bij een bepaalde starn in
Nieuw-Guinea moet het getal99 als voIgt
worden omschreven : vier mensen sterven
(80), twee handen gaan ten einde (10), een
voet gaat ten einde (5) +4.
Onze telwoorden zijn erg oud. Het is gemakkelijk om te constateren dat b.v. een,
twee, drie zeer veeI overeenkomsten vertonen met de eerste drie telwoorden uit het
Frans en het Engels en dat ze ook wellijken
op unus, duo, tres in het Latijn, maar daarmee is de oorspronkelijke betekenis van
deze woorden nog niet gevonden. Doordat
ze op een bepaald moment als telwoorden
gingen fungeren, losraakten van de samenhang met 'grijpbare' begrippen, dus doordat ze abstracter werden , konden ze gemakkelijk afslijten wat vorm betreft . Denk
maar aan de aftelversjes . Hun herkenbaarheid verdween .
Er bestaat en hypothese die zegt dat vierin
zijn oudste vorm een rij van vier spitsen
zou hebben betekend: de vier vingers van
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de hand. Het woord vijf kan ofwel een 'ongedefinieerde hoeveelheid' aanduiden of
het is verwant met het woord vinger. Dat er
vroeger een -n- in heeft gezeten is nog aan
het Duitsefiinf te zien. Als het lets te maken
heeft met `vinger' komt ook hier weer het
tellen van de vingers tot uiting.
Het eerste bestanddeel van vijftig is gegeven. -Tig houdt u nog van mij tegoed.
Maar hoe zit het nu met vijftig als geheel?
Een half eeuwfeest mag dan goud verschaffen en een mijlpaal in het leven van mensen
of verenigingen betekenen, in de geschiedenis van de getallen onderscheidt het cijfer 50 zich niet zo erg. Een heilig getal is het
ook niet. Ja, je hebt pinksteren, de vijftigste (pentekoste is het Griekse woord voor
vijftigste) dag na pasen, maar veel meer is
er niet. Bijna nergens is vijftig een grensgetal of een breekpunt in een reeks opeenvolgende getallen, terwij1 bijvoorbeeld zestig
dat in een groot aantal talen (b.v. het Frans)
wel is. Alleen in het Sanskriet komt de
overgang naar een andere wijze van tellen
na vijftig: vijftig is panea-sat en zestig Sagtih. Een verspringing van achtervoegsels,
misschien ontstaan bij het wisselen van
hand bij het tellen van de tientallen op de
vingers? Getallen zijn boeiend, evenals
taal en talen!
Marlies Philippa

Mededeling
van de
penningmeester
Helaas zijn wij genoodzaakt de contributie/abonnementsprijzen te verhogen. Het volgende voorstel tot
contributieverhoging is op de jaarvergadering van 13 december 1980
goedgekeurd:
Contributie en abonnement samen
(f 12,50) f 14,50 per jaar.
Groepsabonnement:
(f 33,—)
stamabonnement
een
f 35,— per jaar; ieder volgend abonnement (f 4,15) 1 4,50 per jaar.
Dringend verzoek. Wilt u wachten
met betalen tot u de acceptgirokaart
hebt ontvangen. Dat bespaart de administratie veel werk.

De penningmeester

Veranderingen in het bestuur

Op de jaarvergadering van 13 december
1980 zijn als bestuurslid afgetreden de
heren mr. J. Klaasesz, H. Baron van
Lawick, en mr. A. Stempels.
De heer Klaasesz heeft het voorzitterschap vervuld sinds november 1972,
het jaar dat hij werd gepensioneerd als
Commissaris der Koningin van ZuidHolland. Hij heeft op een uitstekende
wijze leiding gegeven aan het Genootschap en daarbij blijk gegeven van zijn
bestuurlijke gaven, die ook zijn ambtelijke loopbaan bepaalden. Zijn scherpzinnigheid en gevoel voor humor kwamen in het bijzonder tot uiting bij de vier
congressen die hij heeft geleid, en bij
welke hij de openings- en slotwoorden
heeft uitgesproken. Zijn betrokkenheid
bij de doelstelling van het Genootschap
bleek onder andere uit de rede die hij
uitsprak op de jaarvergadering in 1978,
onder de rite! `Taalsociologische snuffelpalen'.
De heer Klaasesz is opgevolgd door mr.
J. Jolles. De heer Jolles trad in november 1965 als vice-voorzitter tot het bestuur toe. Hij werd in mei 1980 gepensioneerd als algemeen-directeur van
het ANP.
De heer Van Lawick was bestuurslid
sinds 1960 en secretaris sinds 1961. Hij
was tot 1979 werkzaam als ply. directeur-generaal voor fiscale zaken bij het
ministerie van Financien. Zijn activiteiten binnen het Genootschap waren er
onder andere op gericht belangstelling
voor Onze Taal en zijn doelstellingen te
wekken in de ambtelijke wereld. Voorts
heeft hij bijzondere aandacht gegeven
aan de contacten met onze Belgische
zustervereniging, de Vereniging Algemeen Nederlands.

van NRC, was bestuurslid sinds november 1965. Hij verzorgde onder andere de contacten met de media.
Op de jaarvergadering van 13 december
zijn als nieuwe bestuursleden gekozen
dr. D.P. den Os en Mr. H.F.M. Hofhuis, die de heer Van Lawick opvolgt
als secretaris. Hieronder volgen enkele
gegevens over de nieuwe bestuursleden.
Dr. D.P. den Os (1933) studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden, waar hij promoveerde in 1962 op
het proefschrift getiteld 'De complexvorming van de lagere oxyden der overgangselementen'. Vanaf 1957 was hij
achtereenvolgens leraar aan de Hogere
Technische School te Dordrecht, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
de Rijksuniversiteit te Leiden en Secretaris van de Koninklijke Nederlandse
Chemische Vereniging. Sinds 1978 is hij
Secretaris van de Rijksuniversiteit te
Leiden. Met name in de laatste twee
genoemde functies bevordert hij het
zuiver en doelmatig gebruik van onze
taal in ambtelijke nota's.
Mr. H.F.M. Hofhuis (1946) studeerde
rechten in Nijmegen en in Amsterdam.
Hij heeft gewerkt bij de Universiteit van
Amsterdam, de PvdA-fractie in de
Tweede Kamer en het ministerie van
Volkshuisvesring en Ruimtelijke OrdeSinds 1979 is hij rechter in de
arrondissementsrechtbank te Utrecht.
Verder is hij onder meer lid van het
curatorium van de Wiardi Beckmanstichting en lid van een commissie van
de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak die zich met de taal van
rechterlijke uitspraken bezighoudt.
J. Jolles, voorzitter

De heer Stempels, oud-hoofdredacteur
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Aantal en paar
(een pleidooi voor
logisch taalgebruik)
In de hoop dat veel journalisten Onze Taal
lezen wil ik wijzen op een vooral onder hen
zeer wijd verbreid misverstand. Laat ik,
om de mate van wanbegrip aan te duiden,
eerst een voorbeeld geven van een onderscheid waarmee de meeste journalisten
geen moeite hebben. Het heeft er wel niets
mee te maken, maar het is misschien aardig
als vergelijking. Ik hoorde een bekende
presentatrice (of tor?) voor de televisie
zeggen: Deze methode, waarbij (er volgde

hij : . . .is er in geslaagd zich een plaats te
verwerven in de reeks aannemers die
werkzaam zijn in de 'offshore': Mooi zo.
Maar dan - en dit is wel het meest frappante
voorbeeld dat ik ooit heb gevonden - •
(Wervolgens werd een aantal gaten in de
rots geboord, dat uitkwam in de ruimte
tussen de barriere en de tunnelwand.)'
Tom Riemers,
eindredacteur van Specie
(bedrijfskrant van HBG)

50 jaar Onze Taal

een Lange bijzin), is even fataal dan . . . '
De goede ziel scheen te denken dat dan
netter klinkt dan als, en hoewel het onge-
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twijfeld tegen haar Hollands taalgevoel
moet hebben ingedruist, gebruikte zij voor
de zekerheid dus maar steeds dan.
Jets dergelijks nu doet zich op uitgebreide
schaal voor met een aantal en een paar. Er
is inderdaad een subtiel onderscheid in het
gebruik. Van Dale geeft: Die paar kersen
mag je nog wel hebben. Je zou er niet over
denken te zeggen: Die aantal kersen. . . ;
dat zou dan toch zeker dat aantal worden.
Maar als onbepaald telwoord verbonden
met een substantief gedragen een paar en
een aantal zich volgens mij precies gelijk.
Aileen de betekenis is verschillend, want
een aantal is meer.
Dit aantal is groter dan dat aantal. Dit paar
danst beter dan dat. Bij deze wedstrijd was
het aantal voetballers grater dan het aantal
supporters. Daar zijn aantal en paar als
substantief duidelijk onderwerp van de
zin.
Het aantal wijnhebbers neemt af, terwijl
steeds meer mensen (een steeds groter aantal mensen) van jenever schijnen te houden. Inderdaad, een paar mensen houden
van wijn, maar het aantal jeneverliefhebbers is tegenwoordig groter. Want meer en
meer mensen, tegenwoordig zelfs een zeer
groot aantal, houden van jenever. Dat aantal houdt niet, die mensen houden. Onder
de aanwezigen waren er een paar die nog
altijd de voorkeur gaven aan wijn, maar het
aantal van diegenen die liever jenever hadden was toch duidelijk stijgende. een aantal
schuwden zelfs de dronkenschap niet. De
groep van mensen die de dronkenschap
niet schuwden werd steeds groter.
Een voorbeeld uit De Bedrijfsjournalist:
`Het aantal onderzoekers dat de publiciteit
niet meer uit de weg gaat, groeit volgens
hem.' Wat jammer nu. Dat is nu juist zo'n
dot van een kans om te schrijven: 'Het
aantal onderzoeken die de publiciteit niet
meer uit de weg gaan, groeit volgens hem.'
Nog twee voorbeelden naast elkaar van
een andere bedrijfsjournalist. Eerst zegt

Vooral in de eerste jaargangen van Onze
Taal - de jaren dertig - is veel aandacht
besteed aan germanismen, ontleningen
aan het Duits die niet passen in onze taal.
Leden van het Genootschap brachten
woorden aan bij een Raad van Deskundigen. Deze raad sprak dan een oordeel uit.
Hieronder vindt u twee voorbeelden uit
1934.
ONOMWONDEN - Zes leden hebben dit
woord aangebracht en wij hebben het daarom eens aan den Raad voorgelegd. Als
aequivalent was aangegeven: duidelijk,
onbedekt, onbewimpeld, onverbloemd,
onverholen, open, openhartig, openlijk,
ronduit, rondweg, vierkant, zonder omslag, zonder omwegen.
Een lid van onzen Raad voegde hieraan
toe: zonder er doekjes om te winden.
Maar de meerderheid van den Raad wil in
het woord `onomwonden' geen germanisme zien.
- Op grond van het gebruik van omwinden
= omhullen, bewimpelen reeds bij Bellamy en Van Lennep (Wb. X 777) en de
synoniemen: onverhuld, onbedekt, onverbloemd, onbewimpeld, zonder er doekjes
om te winden, heb ik, zegt een lid van den
Raad, geen bezwaar om in afwisseling met
al de genoemde uitdrukkingen ook `onomwonden' te gebruiken. En hij voegt daar
aan toe: Het is wellicht ook verstandiger
niet tegen een zoo onschuldig en ingeburgerd woord zijn kruit te verschieten, waar
er zooveel erger vijanden zijn!
HAKENKRUIS Geen enkele stem heeft
zich verheven ten gunste van dit woord; la
mort sans phrase! En toch . . . Niemand
spreekt van takenladder' als hij een ladder met een haak eraan bedoelt, maar 'hakenkruis' vindt men in elke krant. Zou het
zijn omdat het Nederlandsche woord de
`locale kleur' mist? Maar laat ons dan liever het voorbeeld volgen van de Engelschen die in zulke gevallen niet spreken

Laat ik het hele verhaal in twee zinnen
samenvatten, en let wel dat de vorm van
het werkwoord (meervoud of enkelvoud)
de betekenis aangeeft: Een aantal flats is
snel neergezet, sneller dan een zelfde hoeveelheid eengezinswoningen, maar hoewel een aantal van die flats geriefelijker zijn
dan de voor hetzelfde geld te bouwen eengezinswoningen, de voorkeur blijft uitgaan
naar de eengezinswoning. Dat is niet reeel,
want al is het aantal flats uiteraard groter,
een aantal flats zijn beduidend groter.

van: the Emperor, maar van the Kaiser;
niet van Mr. Hitler, maar van Herr Hitler;
niet van the empire, the President, FieldMarshal, maar van: the Reich, the PrAsident, Generalfeldmarschall. Tegen 'Hakenkreuz' en dat zoo noodig cursief gedrukt, zal niemand bezwaar hebben.
Veel woorden kregen een 'kruisje'. In januari 1934 werd een samenvatting gepubliceerd van de tot die datum verschenen lijsten van germanismen, uiteraard met vertalingen. Welke vertalingtn zijn ingeburgerd? Oordeelt u zelf over de volgende
woorden:
aanhangwagen
aanzichtkaart (of
`ansicht)
begeesterd
billijk (in de betekenis van goedkoop)
daadzaak
epileptiker (med.)
geeigend
hoogbouw (en laagbouw)
koptelefoon
(hij) leve hoog
regelmatig

stekker
veilig stellen

visstand
(vogelstand, enz.)
voltreffers
zuurgraad

bijwagen
prentbriefkaart of
prentkaart
bezield, verrukt,
opgetogen, geestdriftig
goedkoop, laag,
niet duur
felt
epilepticus
geschikt
hoge (lage) bebouwing
hoofdtelefoon,
hoofdspang,
hoofd-, oorbeugel
lang zal hij leven
of: leve . . .!
(als bijwoord:) geregeld; (wie zijn
tanden geregeld
laat onderzoeken)
contactstop, stop,
insteker
beveiligen, in veiligheid brengen , beschermen , verdedigen, bewaren,
handhaven
visstapel, enz.
rake schoten, de
`rocs'
zuurtegraad, graad
van zuurte, zuurgehalte
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n Mijn opmerkingen over Poolse plaatsnamen hebben heel wat beroering in Onze
Gelederen te weeg gebracht. De hoeveelheid reacties noopt mij ertoe nogal wat
aandacht te besteden aan een onderwerp,
dat in het oktobernummer van de vorige
jaargang aan de orde is geweest. n Eerst de
spelling. Gdansk hoort Gdansk te worden,
Sczeczin moet Szczecin zijn. n Een briefschrijver vindt het dilettanterig dat ik deze
namen als onuitspreekbaar beschouw. Hij
geeft wel toe dat de uitspraak Sjtsjetsin
voor Nederlanders problemen zou kunnen
opleveren, en adviseert daarom om Stettin
te zeggen, maar dan op z'n Nederlands
uitgesproken. n Natuurlijk ben ik dilettant,
want ik spreek geen Pools. Een andere
`onzetaler' meent dat ik de schrijfwijzen
Gdansk en Szczecin zou propageren, ondanks dat ze onuitspreekbaar zijn (hij is het
met me eens op dit punt — ook een dilettant
dus). Zoiets heb ik nooit beweerd. Ik begrijp dan ook niet dat men mij verwijt dat ik
met mijn sympathieen te koop loop, door te
constateren dat tegenwoordig Gdansk en
Sczeczin op de Nederlandse televisie verschijnen (want in die spelling heb ik ze ooit
aangetroffen). n Wie niet gelooft dat
Gdansk in het Nederlands de officiele
naam is voor wat wij vroeger Dantzig (met
tz) noemden, dit weer in afwijking van
Danzig in het Duits, adviseer ik de zevende
druk van de Winkler Prins te raadplegen. n

Dan de vraag waarom ik Warsawa in plaats
van Warschau een verbetering zou vinden.
Antwoord: a. omdat ik dat leuker vind klinken (Warsjawa zou het eigenlijk moeten
zijn, op z'n Nederlands), b. omdat ik niet
inzie waarom we een Duitse naam moeten
handhaven. Als Warschau Nederlands
was, zouden we die naam Of anders moeten
schrijven (Warsjouw) Of anders moeten
uitspreken. Van mij mag dat. Ik pas er wel
voor op, om met mij sympathieen te koop
te lopen. n Een andere briefschrijver merkt
weer op dat we de Franse naam Florence
toch ook niet vervangen door het Italiaanse
Firenze? Dat is waar, maar ook daar zou ik
geen bezwaar tegen hebben. n We moeten
niet vergeten dat reeds meermalen onze
naamgeving van plaatsen aangepast is aan
de officiele taal van het gebied, bijna steeds
wanneer de oorspronkelijke naam niet-Nederlands van schriftbeeld of uitspraak is. In
een Nederlandse atlas van 1870 vinden we
Nizza i.p.v. Nice, Trient i.p.v. Trente (It.
Trento!), Mahlhausen i.p.v. Mulhouse,
Fiume i.p.v. Rijeka, Klerf i.p.v. Clervaux.
n Weer iemand anders schrijft dat we
Straatsburg toch ook niet in Strasbourg
veranderd hebben. Ook dat klopt, maar
hier ligt de zaak anders: Straatsburg is een
Nederlandse naam, die afwijkt van het
Duitse Strassburg. Geen haar op mijn
hoofd zou er dan ook over denken om
Bruxelles i.n.v. Brussel te propageren. n
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Vervolgens: de heer Debrabandere noemt
een rijtje plaatsnamen op, waarvan hij zegt
dat Nederlandstaligen ze ook niet op zijn
buitenlands uitspreken. Wat nu komt moet
de heer Debrabandere mij niet kwalijk nemen, het is geen propageren het is constateren: de meeste Nederlanders (dus nietVlaamse Nederlandstaligen) zeggen niet
Aarlen, maar Arlon, niet Bergen, maar
Mons (op z'n Nederlands uitgesproken,
dat wel). Nagenoeg niemand weet dat Bastogne eigenlijk Bastenaken heet. Nederlanders spreken over Calais en niet over
Kales. De meeste- Nederlanders hebben
wel eens van Vise gehoord, maar ik heb nog
nooit een Nederlander ontmoet die Wezet
uit z'n hoofd wist te liggen. Treurig genoeg,
maar zo liggen de feiten. n En dan, het moet
mij van het hart dat gelukkig iemand van
mijn lezers achter mijn voorstel staat om
voortaan over Warsawa te spreken: de
heer J. Perdijk , die zich de boot van de
Holland-Amerika-lijn met Poolse landverhuizers omstreeks 1922 herinnert — een
boot waarop WARSAWA stond. n Natuurlijk kon het de mensen toen nog niet
veel schelen. Onze Taal ontstond pas negen jaar later. n Veel heil en zegen dus.

P.C.U.d.B.

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
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Universiteit van Amsterdam;
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Nederlands van de Vrije Universiteit van
Amsterdam;
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Technische Hogeschool Eindhoven;
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
Groningen;
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Rijksuniversiteit Leiden;
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Rijksuniversiteit Utrecht.
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ONTIEr MAIL
Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana

Taal is verboden
Oit dubbelnummer opent met de lezing
die op de jaarvergadering van 13 december 1980 is gehouden: een taalfilosofische beschouwing over onder andere
'moedertaalonderwijsvernieuwingsdrang'.

Toen hij door de telescoop had mogen kij..
ken naar v66rdien onzichtbare hemellichamen, sprak de Russische boer: 'Oat er sterren bestaan die je niet kunt zien, wil ik nu
wei geloven. Maar dat jullieook nog weten
hoe ze heten, dat begrijp ik niet!'

Reacties: weet u waar Shoiperi ligt? 19;
werkloos of werkeloos 19; morgen denk
ik 1,2 en 3 op pag. 24; De Taalunie 1,2 en
3 op 20-22; Vaktalen, 24.

Deze man, die wij misschien voor naief
houden, gaf uitdrukking aan de grondslag
van aile taalgebruik, dat is: dat de dingen
een naam hebben, en dat er aan de naamgeving geen menselijk ingrijpen te pas is gekomen. De vraag is natuurlijk of deze stelling, en speciaal de laatste bewering eruit,
houdbaar is, dat wil zeggen, we willen weten of de uitspraak waar is. Nu is waarheid
een onontbeerlijk, maar.ook vrij raadselachtig begrip, dat gecompliceerd wordt
door het feit dat er verschillende niveaus
zijn, bewustzijnsniveaus vooral, waarop
uitspraken waar of onwaar kunnen zijn.
Deze gedachte houdt rechtstreeks verband
met zowel het bewustzijn als de relativiteit,
beide behorend tot de meest ingrijpende
ontdekkingen van deze eeuw, en waarschijnlijk van dit millennium. Dat waarheid
relatief is en afhankelijk van verschillen in
bewustzijnsniveaus is niet bepaald onbekend. Maar vanzelfsprekend worden de
konsekwenties daarvan niet helemaal
overzien, noeh binnen noch buiten de taalwetenschap. Ik zal hier een klein expose
geven van zo'n konsekwentie, en weI met
betrekking tot de strekking van de uitspraak van zoeven:
De namen van de dingen zijn geen toevallig
menselijk bedenksel, maar inherent aan
her wezen van de dingen zeit. Deze uitspraak is waar op het niveau van ons aller
primaire spontane ervaring, ons gevoel, of,
zoals de hedendaagse taalkunde het
noemt: onze intuitie. Die intuitie heeft haar
eigen wetten en regels en is ijzersterk.
Soms komt zij in botsing met de verworvenheden der voortschrijdende wetenschap. Het sterkste voorbeeld daarvan levert ons de aanname dat de aarde om de zon
draait. Deze stelling is al eeuwen onweerlegbaar. Niettemin heeft zij geen enkele

Nederlands in den vreemde, 23; een
nieuwe serie (een reeks lezingen voor
de Wereldomroep, bewerkt voor Onze
Taal).
Wielertaal en omgangstaal, 26.
Boekbespreking, 27. Deze keer de
ABN-Uitspraakgids.
Hoe huilt u? In de serie dialecten, 30,
een opwekking.
Voor de lezer maximeren en halteren,
25. Kent u meer voorbeelden? Is er een
nieuwe beweging van Tachtig nodig?
29.
De vaste rubrieken. Het Rijmschap
over drops van snops, 23;
'onder een club zitten' in V. en V. , 25;
mooie en lelijke woorden in Ter Informatie, 28;
vervolg op telwoorden in Van Woord
tot Woord, 29 ('200' wordt nog uitgclegd);
crypto-Maleise woorden in Spijkers op
laag water, 31;
en 'niet van toepassing' in 000.

invloed op ons primaire ervaren, denken
en handelen, waarin zonsopgang en zonsondergang heer en meester zijn. De heerschappij en het meesterschap van onze primaire gedachtenwereld vinden we terug in
de natuurlijke taal, waarin de termen
'zonsopgang' en 'zonsondergang' nog altijd niet zijn geelirnineerd. Niet alleen in
beweringen over natuurverschijnselen,
ook in die over de taal is sprake van waarheid op verschillende niveaus. Aan het rationele niveau ontlenen we het nodige prestige: Westerse meewarigheid valt de Russische boer ten deel, hij begrijpt niet eens dat
de geleerden zelf namen aan hun pas ontdekte planeten geven, zoals bijvoorbeeld
ook het geval is met orkanen en wervelstormen, die sinds kort , op verzoek van strijdbare vrouwen, afwisselend mannelijke en
vrouwelijke doopnamen ontvangen, omdat zij tot aan deze vernieuwing zonder
uitzondering vrouwelijk bleken te zijn (Carolina, Adelaide, Laura). Ik ken verschillende academisch gevormde landgenoten
die pas bij deze feministische actie tot het
besef kwamen dat een orkaan niet van nature een naam bezit, maar deze van wilIekeurige mensenzijde ontvangt. We zijn dus
even primitief als die Rus, althans in een
bepaalde fase van onze gedachtenvorming, die ons handelen waarschijnlijk
krachtiger bemvloedt dan wij zelf wenselijk vinden.

Taal en het wezen der dingen
Even reeel als het ervaren van zonsopgang
en zonsondergang is ons primitief gevoelen
dat het wezen van aile dingen is verankerd
in de taal. Daardoor was, in 1915, de beroemde uitspraak van De Saussure, een
der grondleggers van de moderne taalwetenschap, zo revolutionair: 'Le signe linguistique est arbitraire!' - 'Het taalteken is
willekeurig!': De vorm heeft geen organisch verband met z'n betekenis en dus ook
niet met datgene in de werkelijkheid waar
het naar verwijst. Dat is een verrassende
ontdekking geweest omdat zij , net als die
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van de draaiende aarde, in strijd is met wat
we eigenlijk vinden: dat we een stoel niet
alleen `stoel' noemen, maar dat een stoel
eigenlijk wezen'!) een stoel is, en niet,
bijvoorbeeld, 'Line chaise' zoals de Fransen zeggen. In een ongecontroleerd gebied
van ons bewustzijn vinden we onze moedertaal superieur, de enige echte, en alien
die haar niet beheersen barbaren, zoals de
Grieken vonden. Dit verschijnsel is onvergetelijk vastgelegd door de u welbekende
taalgeleerde Battus in `Flua Yuan Tse leest
de Volkskrant', (Hollands maandblad,
303, 1973, 3-8). "Taal', zei Hua Yiian Tse,
`wat is dat nou weer?"Weet je dat niet?
Behalve het Chinees waarin wij met elkaar
spreken zijn er nog andere manieren om
met elkaar te spreken. Wij noemen een
bloem natuurlijk hua, maar er zijn ook andere landen waar ze een bloem heel anders
noemen, bijvoorbeeld `bloem". `Wat een
onzin. Een bloem is toch zeker 'hua", zei
Hua Yuan Tse (in het Chinees).'
Dit zeer vruchtbare gevoelen leidde er bijvoorbeeld in het verleden toe dat een groot
natuurkundige, iemand dus met een excellent verstand, Simon Stevin (1528-1620),
ervan overtuigd was dat het Nederlands de
taal was van de Wijsentijt', een lang vervlogen tijd, waarin de mensen alle kennis
die de wetenschap nastreeft reeds bezaten.
Ook na hem waren nog ettelijke geleerden,
waaronder taalkundigen, die mening toegedaan.
Het zijn deze diepliggende onuitroeibare
gevoelens die de impuls vormen tot het
oprichten van een Genootschap Onze
Taal, dat zich ten doel stelt 'het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te
bevorderen'. Nadrukkelijk wordt in het gelijknamige maandblad vermeld dat niet
speciaal de taalkundige daarbij aan het
woord moet komen, maar ook en vooral de
taalgebruiker, in welke hoedanigheid dan
ook'. (Cursivering van mij.)
Wat bezielt die taalgebruiker?
Wel, de onuitgesproken gedachte dat verantwoord taalgebruik wil zeggen dat men
het wezen der dingen recht doet. Incorrect
taalgebruik is een schending van de identiteit, en het is blijkbaar een diepgewortelde
overtuiging dat zo'n schending verwerpelijk, ja, levensgevaarlijk is.

Superioriteit van eigen taal
Natuurlijk zien we wel in dat alle talen
gelijkwaardig zijn. Maar het diep verankerde idee dat de eigen taal 'oer' is, superieur,
wordt daarmee niet beroofd van z'n werkzaamheid. Dat idee is zo universeel, dat
ook de meest geavanceerde taalkundige
zich er niet van kan ontdoen. Men vindt het
dan ook terug in de door Chomsky vurig
verdedigde stelling dat er een universele
grammatica is die de structuur weergeeft
van alles wat de mens kan weten. Ook in die

opvatting doet taal, als algemeen verschijnsel, ons inderdaad het wezen der dingen kennen. De irrationele kracht van de
spontane ervaring wordt dus aan het licht
gebracht en beschreven door het rationele
denken, dat tegelijk een corrigerende functie heeft. Tussen de twee uitersten van het
rationele en het irrationele moet de taalwetenschap evenals elke andere gerichte
bemoeienis met taal, het noodzakelijk
evenwicht trachten te vinden. Dit evenwicht is een ideaal, en het is dan ook in de
werkelijkheid permanent verstoord. De
richting waarin de balans doorslaat is telkens kenmerkend voor een bepaalde periode.
Het ziet ernaar uit dat de houding tegenover de natuurlijke taal in de huidige periode wordt beheerst door een vreemde paradox, die dan ook een paradoxale beeldspraak vergt: de balans slaat door naar beide kanten. Voorwaar een ernstige verstoring van het evenwicht. Laat ik proberen
dat enigszins regelmatig te schetsen.

Taal als wiskunde of maatschappijleer
Aan de rationele zijde vinden we de geavanceerde wetenschap, met als belangrijkste exponent de transformationeel generatieve grammatica. Volgens deze theorie is de taal een autonoom gegeven dat
beheerst wordt door wetten, even dwingend als die welke de natuurverschijnselen
beheersen. Voor het onderwijs is de konsekwentie van deze gedachtengang onder andere dat taalonderwijs moet bestaan in het
leren kennen van de grammatica, een stelsel van regels zoals men ook in de exacte
vakken aantreft. Taalonderwijs is in die
visie een variant van het wiskunde-onderwijs. Aan de tegenovergestelde zijde vinden we de veronderstelling dat taalonderwijs geen geisoleerde activiteit kan zijn,
omdat taal geen onafhankelijk object is,
maar zozeer met de werkelijkheid verweven, speciaal met de maatschappelijke
werkelijkheid, dat zij daarvan `niet los gezien kan worden'. In deze voorstelling van
zaken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en
maatschappijleer eigenlijk onderdelen van
het moedertaalonderwijs. Het irrationele
denkbeeld, hiervOOr geschetst, dat de
eigen taal superieur en onaantastbaar is,
krijgt ook binnen deze stroming grote nadruk, maar, in tegenstelling tot de ideeen
van Chomsky, zonder enige theoretische
overweging. Het vindt vorm in de slagzin
`Taal is iets van jezelf!' die het motto is
geweest voor een conferentie over moedertaalonderwijs. De strekking daarvan is:
Laat je niets wijsmaken: dialect, sociolect,
plat taalgebruik, kindertaal, Surinaams
Nederlands, vreemdelingentaal, het is van
jou, dus het is goed! Zoals zo dikwijls, is er
ook wat dit betreft een niveau waarop deze
uitspraak waar is en een waarop zij onwaar

is, met andere woorden de uitspraak is zowel te verdedigen als te bestrijden. Laat ik
dat dan ook allebei doen. Eerst de verdediging.
Elke taal, ook die van een individu, is een
coherent systeem, dat altijd voldoet aan
elementaire universele grammaticaregels,
en dus is elke individuele taal, linguistisch
gesproken, goed. Anderzijds, en nu komt
de bestrijding, is het onbetwistbaar, dat
niet elke individuele of groepstaal kan voldoen aan alle beschikbare universele
grammaticaregels. Voorts is het duidelijk
dat de specifieke, dus niet-universele
grammaticaregels van de ene taal afwijken
van die van een andere taal, bijvoorbeeld
van die van het `Standaard-Nederlands'.
Gezien vanuit de specifieke grammaticaregels van het `Standaard-Nederlands' is bijvoorbeeld `Hij heb een pilsje besteld' fout.
Zo eenvoudig ligt dat.

Goed of fout
Nu is er in de huidige moedertaalonderwijsvernieuwingsdrang een tendens te bespeuren om dit onderscheid tussen goed en
fout geheel te laten vervallen, in die zin, dat
het taalgebruik van de maatschappelijk benadeelden altijd goed is.
Opmerkelijk is dat de genoemde onderwijsvernieuwers zich op de zuivere
moeten beroepen om de intrinsieke
gelijkwaardigheid van bijvoorbeeld sociolect en standaardtaal aan te tonen, wat aan
een monsterverbond doet denken, daar zij
tegelijkertijd die zuivere linguistiek waarin de grammatica centraal staat, met groot
fanatisme uit het onderwijs willen bannen.
Vandaar het beeld van de naar twee kanten
doorslaande balans. De paradox komt
voort uit talrijke feiten, waarvan ik de belangrijkste al noemde: het bestaan van het
idee dat taal `niet los gezien kan worden
van de maatschappelijke werkelijkheid;
ook wel `maatschappelijke kontekst' genoemd. Deze misvatting heerst bij een extreme groep moedertaalonderwijsvernieuwers. Op de vraag hoe de taal onderwezen
moet worden antwoorden zij: 'In de maatschappijlessen.' Zij stellen zich hiermee
tegenover een andere extreme groep, die
antwoordt: 'In de grammaticalessen.' Deze tegengestelde zienswijzen zijn — het
spreekt al haast vanzelf — beide te verdedigen.
Immers: aan de toename van het taalbezit
leveren alle schoolvakken, evenals alle andere levenssituaties waarin van taalgebruik sprake is, onmisbare bijdragen.
De grammatica echter betreft de taal als
een onafhankelijk systeem. Elke taalkundige activiteit, of het nu om eenvoudige of
om zeer moeilijke kwesties gaat, is niets
anders dan het bewust en theoretisch aandacht geven aan de taal die wij in de praktijk
van het Leven betrekkelijk ongemerkt heb,
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ben verworven. De taal en de taalkunde
bestaan bij de gratie van het feit dat de
menselijke soort, als enige in de schepping,
dingen los kan zien van andere dingen. Het
modieuze dogma dat dat niet mag (omdat
immers alles met alles samenhangt), betekent een verbod op 's mensen meest wezenlijke vermogen: te kunnen denken, inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden,
orde te scheppen in de chaos. Aangezien
alle taalgebruik een vorm is van denkend
onderscheiden, dat is: de dingen, door ze te
noemen, afzonderlijk aandacht geven, ze
uit de ongedifferentieerde massa te voorschijn brengen, ze daarvan los zien, `focussen', leidt het dogma in z'n uiterste konsekwentie tot het verbieden van taal. Het is
anti taal.

Taalbeschouwing en taalbeheersing
Wie inziet dat de natuurlijke taal de essentie vertegenwoordigt van de mens, stelt
vast wat het dogma in laatste instantie óók
is : anti mens.
Eén van de belangrijkste confrontaties die
die mens moet ondergaan, is de confrontatie van het bewuste en het onbewuste in het
menselijk handelen, en de grotendeels in
nevelen gehulde wisselwerking tussen die
twee. Wat dat betreft staat er over de taal
één ding vast: Men kan de taal slechts dan
zien als een zelfstandig en aan regels onder
als de natuurlijke taalverwer--hevigobjct,
ving reeds heeft plaatsgevonden. Dat wil
zeggen: als er voldoende taalbezit aanwezig is. Dit taalbezit is bij de moedertaalleraar voorondersteld. Tevens moet hij kunnen vaststellen of zijn leerlingen erover
beschikken. En vervolgens moet hij, op
grond van zijn met hard werken verkregen
intellectuele inzicht in taal, het in hoge mate onbewust verlopende proces bij zijn
leerlingen beïnvloeden

en sturen. Daar-

naast moet hij hun vermogen ontwikkelen
om ook bewust en afstandelijk, dit is abstract, over de regels waaraan zij moeten
voldoen, te kunnen denken. De moeilijkste
opgave is dus, een evenwicht te bereiken
tussen die twee stadia. Dat vereist in elk
geval een helder beeld van het onderscheid
tussen de taalwetenschappelijke kennis
die de leraar moet hebben, en de feitelijke
taalvaardigheid, zowel van de leerlingen
als van hemzelf.
Een gezelschap als het Genootschap Onze
Taal zal zich gemakkelijker identificeren
met de leraar dan met de leerling, een kind,
nog middenin het verwervingsproces. Het
Genootschap bestaat uit bevoorrechte personen die de praktische basis van de nodige
taalbeheersing reeds bezitten . En meer
dan dat: wij kunnen lezen en schrijven,
hetgeen al heel wat taalkundige distantie
vereist, en natuurlijk niet alleen voor de
techniek van het spellen.

Het doel van het Genootschap berust, zoals ik al zei, op de ingeschapen behoefte de
dingen bij hun ware naam te noemen, en op
het diepliggend en zeer krachtig beginsel
dat dit een levensnoodzakelijk en superieur omgaan met de werkelijkheid is; èn op
het accepteren van het feit dat niet iedereen
evenveel kennis bezit van de taal, die ons

aller onvervreemdbaar eigendom is.
Het zal moeilijk zijn, maar niet onmogelijk,
die Russische boer te overtuigen van zijn
ongelijk. Veel meer inspanning echter kost
de volgende stap: in te zien dat hij gelijk
heeft.
F. Balk-Smit Duyzentkunst
Amsterdam

Reacties
•
shq^ip eren
Niet
Werkstadgenoot en taalgenoot Vervoorn
vraagt zich op pagina 102 in het novembernummer van vorig jaar af, of hij op zijn brief
naar Albanië beter de naam Shqipëri kan
schrijven dan Albanië. Of, zo vraag ik me in
zijn voetsporen af, nog beter Rep. Populo-

re e Shqipëroe?
Het antwoord kan het best worden gegeven door te rade te gaan bij de logica of bij
de sorteerders van de PTT. Voor wie staat
de naam van het land op de brief? Juist,
voor die sorteerders.
Als de brief door toedoen van de Nederlandse PTT in Albanië de Albanese grens
gepasseerd is, gaat de PTTShq aan het
werk en leest op de voorlaatste regel bijvoorbeeld de plaatsnaam Shkodër. In die
stad zorgt de lokale sorteerder ... enz.
Waar ik heen wil? Behalve naar Shkodër
naar de stelling, dat in zo'n geval de naam
van het land beter geschreven kan worden
in de Nederlandse versie, als die bestaat.
Daar valt, lijkt me, niet mee te shqipëren.
En wat wilde het toeval? Op mijn bureau bij
een internationaal bedrijvig bedrijf kwam
op de dag dat ik Vervoorns bijdrage las, een
grote envelop retour. Hij was een week
eerder in Eindhoven ter post bezorgd: op
het plakstrookje stond een adres met als
laatste. regel Norway. Dat had ik er niet
opgezet; evenmin zou in Norge geschreven hebben, maar gewoon Noorwegen.
-

lands en de plaatsnaam in cie landstaai. De
sorteerder in Nederland ziet dan terstond
naar welk land de brief moet en in dat land
zoeken ze het wel verder uit. Dus: Wien/
Oostenrijk, Milano/Italië, Kóln/Bondsrepubliek Duitsland enz.
Dit brengt mij tot de vraag of wij er wel goed
aan doen de kinderen bij het aardrijkskundeonderwijs de plaatsnamen slechts in hun
Nederlandse vórm te leren in plaats van
hun dadelijk de officiële namen bij te brengen. De hoofdstad van Frankrijk heet nu
eenmaal Paris en niet Parijs, die van Oostenrijk Wien en niet Wenen, die van Portugal Lisboa en niet Lissabon. Het zou nu
geaffecteerd klinken, als men zei: `Ik ga
met vakantie naar Paris of naar Wien of
naar Berlin', maar als men van meet af aan
niet anders geleerd heeft, valt dat na ver
tijd niet meer op. Het zijn er bo--lopvan
vendien niet zoveel.
Het systeem zou internationaal geadopteerd moeten worden, dus niet meer Londres, Vienne, Vienna, Cologne, The Hague, Aix-la-Chapelle, Monaco (Ital.) enz.,
maar London, Wien, Köln, Den Haag,
Aachen, Munchen.
Dit uit te breiden tot de namen van de
landen, komt mij, gezien bovenvermeld
postaal advies, vooralsnog niet gewenst
voor, maar consequent zou het wel zijn. Of
zou dat taalverarming betekenen?
Ik geef een en ander de lezers ter overden-

king.

H. G. Stibbe, Amsterdam

Logisch, hè!
J. van der Pol
broodschrijver, Eindhoven

buitenlandse
aardrijkskundige
namen
Het artikel van de heer A. J. Vervoorn in
Onze Taal van november 1980 is — afgezien
van de mijns inziens volstrekt verwerpelijke uitdrukking `kan ik er niet omheen' ('ich
kann nicht umhin') — zeer belangwekkend.
Een voorlichtingsambtenaar van de PTT
heeft mij geleerd: zet op uw brief de naam
van het land van bestemming in het Neder-

Werk(e)loos
In het december-nummer van vorig jaar
vroeg de heer A. Mudde zich af of het
onderscheid tussen werkloos (geen werk
hebbend) en werkeloos (niets om handen
hebbend of niet tot actie komend) nog wel
herkend wordt. Naar mijn ervaring wordt
dit onderscheid veelvuldig gehanteerd, zij
het alleen in schriftelijk taalgebruik en ook
daar ten onrechte en zonder de steun van
enig mij bekend Nederlands woordenboek. Een onderscheid tussen de vorm met
en die zonder uitgang, als resp. vrijwillig en
onvrijwillig zonder bezigheid, werd in de
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vorige eeuw door de taalgeleerde J. Verdam voorgesteld, maar is nooit in de gesproken taal doorgedrongen. Dat zou ook
moeilijk gekund hebben, want wie zegt er
nu echt ooit iets anders dan werkeloos of
werk'loos, met op zijn minst een enigszins
hoorbare overgangsklank? Toch komt iets
dergelijks wel voor. Denk maar aan zoutloos en zouteloos. Hoe zit dat nu met
de betekenis van afleidingen op -loos en

-eloos?
Er zijn twee categorieen afleidingen: van
het zelfstandig naamwoord (pijnloos) en
van de werkwoordsstam (aarzelloos);
soms kan men moeilijk kiezen (willoos). In
beide categorieen komen vormen zonder
en met uitgang voor. Het ontstaan van de
vormen met uitgang kan een concessie aan
de uitspraak zijn (vlekloos, vlek'loos,
vlekkeloos). Het zal in andere gevallen
weer anders gegaan zijn. In woorden als
hopeloos, trouweloos e.d. behoorde de e
oorspronkelijk tot het zelfstandig naamwoord. Wie ten onrechte dacht, hier met
het suffix -eloos te maken te hebben,
plaatste dit ook achter andere zelfstandige
naamwoorden: werkeloos, goddeloos enz.
Gelijke uitspraak van b.v. het zelfstandig
naamwoord zorge en het werkwoord zorgen (zorge') werkte uitbreiding tot gebruik
achter de werkwoordsstam in de hand: duldeloos, reddeloos enz. Naast de vorm met
handhaafde zich soms de vorm zonder uitgang, en wel in 24 gevallen:
bloemloos-bloemeloos
daadloos-dadeloos
lichaamloos-lichameloos
maatloos-mateloos
naamloos-nameloos
perkloos-perkeloos
pluimloos-pluimeloos
reukloos-reukeloos
rijmloos-rijmeloos
schuldloos-schuldeloos
smaakloos-smakeloos
staartloos-staarteloos
tongloos-tongeloos
traploos-trappeloos
tijdloos-tijdeloos
voetloos-voeteloos
vormloos-vormeloos
vriendloos-vriendeloos
vruchtloos-vruchteloos
werkloos-werkeloos
wichtloos-wichteloos
windloos-windeloos
zinloos-zinneloos
zoutloos-zouteloos

Zo ergens, dan zouden we hier betekenisspecialisatie (elk van de twee varianten zijn
eigen betekenis) molten verwachten.
Vreemd genoeg is er echter maar in vijf
gevallen betekenisspecialisatie opgetre-

den, nl. in naam(name)loos, smaak(smake)loos, vrucht(e)loos, zin(ne)loos en
zout(e)loos. En die vijf gevallen moeten
dan weer verdeeld worden over de drie
typen van betekenisspecialisatie die bij de
afleidingen op -(e)loos voorkomen (van
enige systematiek is dus al helemaal geen
sprake!):
1. type geruisloos: beeldspraak (Die
maatregel is geruisloos weer opgeheven).
Hieronder vallen vruchteloos (`zonder dat
het vrucht draagt' wordt `vergeefs') en
zouteloos (`zonder zout' wordt 'flauw, niet
geestig').
2. type haveloos: afgeleide betekenis:

Samenwerking
Noord Zuid
In het oktobernummer van vorig jaar citeert de heer P.G.J. van Sterkenburg van
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden als inleiding op zijn artikel
over het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (blz. 85 en 86) een gedeelte uit mijn
artikel over het Taalunieverdrag in Uitleg
Magazine. In dit gedeelte stel ik dat de in
1883 door de regering van Belgie en Nederland voorgeschreven spelling van De Vries
en Te Winkel het belangrijkste resultaat is
van de taalkundige Noord-Zuid-vereniging, die ondanks de staatkundige scheiding van 1648 was blijven bestaan. Van
Sterkenburg schrijft dat ik mij hierin vergis; naar zijn mening kan als zodanig de
geboorte van het WNT worden beschouwd.
Dat het WNT als het belangrijkste resultaat
van de Belgisch-Nederlandse samenwerking kan worden beschouwd, is, zeker na

De Taalunie (1)
De redactie hoopt, dat velen zullen reageren op het artikel, onder bovenstaande
naam geplaatst door J.M. v.d. Horst in
Onze Taal van november 1980. Vele Nederlanders en Vlamingen, met het wel en
wee van onze taal en cultuur meelevend,
blijken intens gelukkig met de Taalunie en
begrijpen er niets van, dat iemand, van wie
men mag veronderstellen, dat hij het Nederlands genegen is, het belang en de onmisbaarheid van de Taalunie niet zou inzien. Zeer in het bijzonder voor de positieversterking van het Nederlands en tegen de
verloedering ervan.
Van der Horst gaat gelukkig niet zo ver te
ontkennen, dat het door hem Belgisch Ne-

`zonder have (bezit)' wordt `verwaarloosd'. Hieronder valt nameloos (er is geen
naam aan te geven, zo `onuitsprekelijk
groot', in zo `onuitsprekelijk hoge mate').
3. type uitzichtloos: afleidingen van meer
dan een betekenis van het grondwoord: a.
zonder panorama, b. zonder perspectieven. Hieronder vallen 1. smaakloos (zonder smaak), 2. smakeloos (niet van goede
smaak getuigend) en 1. zinloos (zonder zin,
betekenis) en 2. zinneloos (niet over zijn
zinnen beschikkend, bewusteloos).
H. E . Buurman
leraar Nederlands
Zevenhuizen

lezing van het stuk van Van Sterkenburg,
duidelijk. Of men dit ook werkelijk doet, is
voor een groot deel afhankelijk van het
gezichtspunt van waaruit men de kwestie
benadert; vanuit lexicografisch oogpunt is
het ontstaan van het WNT zonder twijfel
het belangrijkste resultaat van de BelgischNederlandse taalkundige samenwerking.
Wie echter, zoals ik, uitgaat van de taal als
middel van maatschappelijk verkeer, zal
het spellingvoorschrift als het meest ingrijpende resultaat ervaren voor de taalgebruikers in het Nederlandstalige gebied.
Daarom kan Van Sterkenburg mij niet verwijten dat ik mij vergis; hoogstens kan hij
constateren dat mijn invalshoek verschilt
van de zijne.
Overigens is het frappant dat deze twee
invalshoeken met elkaar in verband staan.
Zoals Van Sterkenburg ook in zijn artikel
vermeldt, is namelijk de in 1883 voorgeschreven spelling het resultaat van een herziening van de spelling-Siegenbeek, die
met het oog op het WNT plaatsvond.
K. van der Zwan, Den Haag

derlands, door anderen - even ten onrechte
- Vlaams genoemde, echt Nederlands is.
Bij zijn instelling - of heet dat opstelling? gaat hij ervan uit, dat eenheid van taal ter
weerszijde van een staatsgrens of zoals
tussen Quebec en Frankrijk over grote afstand geen behoefte aan extra contact
schept, en neemt hun die die behoefte wel
hebben, dat als het ware kwalijk. Ik besef,
dat ik hier misschien in herhaling val als ik
zeg: als het zout zouteloos wordt, waarmee
zullen wij dan zouten? De beste, naar mijn
mening enige verontschuldiging voor zijn
standpunt is angst voor irredentisme. Als
ik dit woord aan de hand van Van Dale
definieer, zal iedereen het met mij eens
zijn, dat men wel spoken moet zien om die
angst te koesteren. Irredentisme is nl.: 'het
streven naar hereniging van die delen van
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een volksgemeenschap, die door de historische ontwikkeling van het stamland gescheiden zijn, met dit moederland.' In
de verhouding Nederland—Vlaanderen is
voor de woorden en begrippen volksgemeenschap, stamland en moederland geen
plaats, hoogstens voor twee volksgemeenschappen (of een volksgemeenschap: Nederland, en een communauteit: Vlaanderen), en voor moedertaal, welk woord na
1830 wel dienst heeft gedaan om op basis
van hun taal de verheffing van de Nederlandstalige communauteit in Belgie te bereiken.
Mensen als v.d.H. zullen, evengoed als de
meeste Nederlanders, de Vlamingen wel
niet gesteund hebben bij een strijd, die —
geheel op eigen kracht gevoerd binnen
Belgie al een gemeenschap met eigen vlag,
eigen lied, een zeker zelfbestuur en, op
basis van een cultuurtaal, een groot prestige heeft opgeleverd. Dit prestige, niet alleen cultureel maar natuurlijk ook economisch, zal onder andere geschraagd worden door de Taalunie en zal op haar beurt
via de Taalunie de gemeenschap van 20
miljoen Nederlandstaligen, om te beginnen binnen de EEG, tot gelding brengen.
Dit is de visie van de ontvoogde Vlamingen
en van de Nederlanders (met een wat bredere blik dan v.d.H.), die zich vooral verheugen in Vlaanderens opbloei. (Er zijn
nog altijd Nederlanders — maar daar hoort
v.d.H. uiteraard niet bij —, die vinden, dat
Vlaanderen zich maar had moeten laten
verfransen. Van der Horst zal eerder behoren tot de grote categorie Nederlanders,
die bang is zich — vooral dichtbij huis, niet
ver van mijn bed — aan koud water te branden.)
Hij vergelijkt de commissie met een jongetje, dat het geld, hem door zijn moeder
gegeven om een half brood te halen, aan
snoep uitgeeft. Hij vergist zich: het jongetje bedenkt zich onderweg naar de bakker,
dat zijn moeder zich miskeken heeft op de
behoefte en eerder een heel brood zal nodig
hebben; zijn moeder prijst hem, als hij naar
gelang zijn idee handelt.
De schrijver poneert ook — onbegrijpelijk
dat taalgenoten aan weerszijden van een
grens niet via een verdrag zouden mogen
samenwerken om cummunicatieproblemen tussen hen op te heffen, zolang er nog
taalproblemen binnen de verdragsluitende
staten zelf bestaan. Het is blijkbaar niet tot
hem doorgedrongen, dat het verdrag van
Belgische zijde getekend is door de Minister van Buitenlandse Zaken en dat die zelfs
Franstalig is. Evenmin blijkt hij te beseffen, dat in Nederland — zoals nagenoeg
overal — de eenheid van taal en letteren op
grond van de staatkundige eenheid ontstaan is, en evenmin, dat het helemaal geen
toevallige omstandigheid is, dat men ook in
Belgie Nederlands spreekt. Zijn laatste bewering, over die toevalligheid, ontneemt
—,

hem naar mijn mening helemaal het recht
om over de Taalunie mee te spreken en dus
zeker om de voorbereiders van het Taalunieverdrag te kapittelen. In september '77
heeft v.d.H. in Onze Taal al, op dezelfde
manier als nu, de Taalunie veroordeeld. In
november daarna is op ons congres, aan die
Taalunie gewijd, in Breda zijn mening, als
ik het mij goed herinner, totaal afgekraakt.
Wat moet hij dan nu weer komen, terwijlhij
blijkbaar in de tussenliggende tijd nog geen
kennis over, laat staan inzicht in, Vlaamse
toestanden heeft opgedaan.
Weet hij, hoe belangrijk uiteindelijk de periode van 1815-1830 geweest is voor de
latere heropstanding van het Vlaamse
yolk? Daardoor heeft dat yolk weer kennis
kunnen nemen (JanFrans Willems, Dr.
Snellaert) van Nederlands als cultuurtaal,
daardoor konden de romantici (Henri
Conscience, Albrecht Rodenbach) en
Charles de Coster met zijn Uilenspiegelepos Vlaanderen weer taalbewust maken
en redden van de verfransing. Weet hij, dat
zich vanaf het midden van de vorige eeuw
een conformering van de taal in Vlaande-

ren aan die in Nederland had kunnen doorZetten, als niet de hogere geestelijkheid
met haar bekrompen angst voor de `protestantse noorderduivel' allerlei particuliere
`Vlomse' taaltjes had gepropageerd, die de
Vlamingen lang in hun dompersituatie
heeft gehouden, misschien wel gedurende
honderd onnodige jaren?
Nu eindelijk valt hun ook de economische
supprematie in Belgie, samen met de culturele overmacht, in de schoot, nu gaat de
ommekeer in Brussel een begin maken en
eindigt de Vlaamse `underdogs'positie en
nu ontpopt zich in Nederland warempel
een Neerlandicus, die de Vlaamse clericale
particularisten van honderd jaar geleden
naar de kroon steekt bij zijn afwijzing van
de Nederlands-Vlaamse taal- en cultuureenwording, zoals nagestreefd door en in
de Taalunie. Ik daag hem uit weer te geven,
wat voor hem de Taalunie nog voor betekenis heeft.

De Taalunie (2)

Heeft in Nederland de `Fremdenliebe' die
graad bereikt, dat dat allemaal niet langer
hoeft? Dat voor de Nederlander de politieke en ideologische motieven zwaarder wegen dan de taalverwantschap met ZuidAfrika, tot daaraan toe. Het Afrikaans is
tenslotte zijn eigen weg opgegaan en het is
voor veel Nederlandssprekenden niet veel
anders dan wat het Nederlands is voor veel
Duitsers. Maar ik dacht dat de verhouding
Noord—Zuid-Nederland toch enigszins anders lag. En ik hoop, dat de Nederlanders
weten dat in Belgie niet de Vlamingen de
mensenrechten met voeten treden.
Ik citeer verder: `Ook in Vlaams Belgie zijn
er die over Nederland m.m. hetzelfde oordelen. Dat een en ander voor bepaalde
groeperingen binnen Vlaanderen anders
ligt, daarvan ben ik mij bewust. Het is hun
goed recht te streven naar een taalunieverdrag.' Dan moet ik er hier toch op wijzen,
dat de Vereniging Algemeen Nederlands —
waarmee Onze Taal als in een pre-taalunie
vriendschappelijke contacten onderhoudt
— een van die bepaalde groeperingen is die
het Taalunieverdrag begroeten en die het
duidelijk anders zien dan de auteur.
Ik haal een derde citaat aan: Wat is het
toch voor merkwaardige geestesgesteldheid bij de Nederlandse voorstanders om
mensen die toevallig dezelfde taal spreken
maar direct als cultuurgenoten, broeders,
stamverwanten aan te merken? Bij wie
zwelt de borst als het gaat om 'de eenheid
van de Nederlandse taal'? Vanwaar dat
enthousiasme om zoveel mogelijk sprekers van onze Germaanse taal achter een
vaandel te verzamelen?' Als taal dan wer-

In het november-nummer van vorig jaar
schreef J.M. van der Horst een bijdrage
over 'De Taalunie', die de Zuidnederlandse lezers van dit blad zoniet geschokt, dan
toch geergerd heeft. Er worden namelijk
opvattingen in verdedigd die lijnrecht in
strijd zijn met het gemeenschappelijke
streven van de Noord- en Zuidnederlandse
zusterverenigingen, respectievelijk `Onze
Taal' en de Nereniging Algemeen Nederlands'.
Ik wil hier enkele uitspraken op de korrel
nemen. Ik lees: 'Nu moet ik bekennen niet
de minste behoefte te hebben aan een nog
betere communicatie met Belgie. Althans
niet sterker dan met Engeland, de Bondsrepubliek of Zweden. Met Belgie niet minder, maar ook niet meer. De toevallige omstandigheid dat men ook daar Nederlands
spreekt, maakt ze voor mij niet interessanter dan om het even welke buitenlander.'
Een discussie wordt natuurlijk erg moeilijk
als de elementairste feitelijkheden genegeerd worden, als niet meer erkend wordt
dat taalgemeenschap een bindteken is. In
het buitenland heb ik er me zelf nog nooit
op betrapt een gesprekje aan te gaan met
een Waalse zogenaamde land'genoot,
maar wel kom ik telkens graag in gesprek
met iemand die ik Nederlands hoor spreken, of hij nu uit Groningen, Almelo of
Amsterdam komt. Of hebben onze oude
zegswijzen en spreekwoorden geen geldigheid meer: 'Het hemd is nader dan de rok'
en Terst oom en dan oompjes kinderen'?

G.J.M. Kortman
dierenarts (niet meer practiserend)
Eindhoven
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kelijk zo onbelangrijk is, dan heeft de
Vlaamse Beweging wel een grote historische vergissing begaan. Waar hebben wij
Vlamingen ons nu al 150 jaar toch zo druk
om gemaakt? Om de taaleenheid met een
land dat er zelf geen prijs op schijnt te
stellen? We hadden ons al Vlaams pratend
toch rustig kunnen laten verfransen? Dan
was de Belgisch-Nederlandse rijksgrens
ook een taalgrens geworden en dan hadden
we wellicht meer belangstelling gekregen
van de geestesgenoten van J.M. van der
Horst. Of is het economisch dan niet belangrijk dat de afzetmarkt van de Nederlandse boekenproduktie 20 miljoen potentiele lezers telt in plaats van 14 resp. 6
miljoen. Maar het economisch argument
hoeft niet eens van doorsiaggevende aard
te zijn, voor mij althans niet, want de mens
leeft niet van brood alleen. Taal- en cultuurverwantschap zijn nu eenmaal van die
irrationele begrippen en waarden, die ondanks alle zogenaamde progressiviteit hun
volle zin bewaren.
Als de steller van genoemde bijdrage zich
dan afvraagt 'of de Belgische (hij bedoelt
natuurlijk de Vlaamse of Zuidnederlandse)
voorstanders van het verdrag zich wel voldoende realiseren wie het zijn die zij in
Nederland aan hun zijde vinden', dan hoop
ik dat we het bedoelde artikel als `Vrije
Tribune' moeten beschouwen en dat de
Vereniging Algemeen Nederlands verder
het Genootschap Onze Taal aan haar zijde
zal vinden, als het erop aankomt een gemeenschappelijke taalpolitiek te voeren en
deze op taalunie gerichte politiek voort te
zetten.
F. Debrabandere
voorzitter Vereniging
Algemeen Nederlands
Brussel

De Taalunie (3)
Verbazing, verwondering, nieuwsgierigheid zijn alle voorwaarden voor wetenschapsbeoefening en als zodanig motoren
voor uitbreiding van kennis en inzicht. Alleen wanneer men zich hiervan bewust is,
kan het stukje over de Taalunie van de heer
J.M. van der Horst uit Leiden in Onze Taal
nr. 11, november 1980, positief worden
opgevat. Want ik verbaas mij hogelijk over
de inhoud en vooral de strekking.
De heer Van der Horst is nauw bij de totstandkoming van het Taalunieverdrag betrokken geweest. Ik neem dus aan dat hij
van de feiten op de hoogte is. Maar dat nu
juist blijkt niet voldoende te zijn. Het komt
— weer eens — op interpretatie en te trekken
conclusies aan. Of de Taalunie beantwoordt aan de bedoelingen van de opdrachtgevers , laat ik maar in het midden.

Met de heer Van der Horst kunnen we
beter van de realiteit uitgaan, dat de regeringen het verdrag hebben getekend.

dige Duitsland'. Inderdaad, en deze gebieden zijn door het toebehoren aan een ander
staatsverband, en in de hoogtijdagen van
de nationalistische staat, en heden-ten-dage door een verregaande afhankelijkheid
van het individu van de overheid en andere
collectieve voorzieningen die weinig of
niet grensoverschrijdend zijn, van het Nederlands(e dialect) weggegroeid. Dat nu is
met Vlaanderen, door eigen inzet onzer
zuiderburen, niet gebeurd. Juist ook om
eventueel uit elkaar groeien tegen te gaan is
het goed dat er een Taalunie is. Want het
gaat toch niet aan om twee soorten Nederlands te hebben in een aaneensluitend taalgebied. Of is de heer Van der Horst voorstander van een afzonderlijke Duitse,
Zwitserse en Oostenrijkse spelling en
spraakkunst, om van een Oostduitse nog
maar te zwijgen?

Vanaf dit vertrekpunt is de drijvende
kracht van zijn kritiek het ongeloof in de
eenheid van de Nederlandse taal. Die eenheid zou niet bestaan en is ook niet wenselijk , aldus Van der Horst. Het komt er nu
helemaal op aan wat men onder `eenheid'
verstaat. De memorie van toelichting is
voor de heer Van der Horst blijkbaar niet
voldoende, terwij1 hij het met art. 4, lid b,
van het verdrag niet eens is. Is een eenheid
van taal wel zo homogeen als hij suggereert? Ik moet hem dan, als inleiding op
mijn antwoord, vragen welke mate van
eenheid van taal (en cultuur?) er dan wel is
tussen bijvoorbeeld een Groninger en een
(Nederlandse) Limburger, die het toch ook
met dezelfde spelling en spraakkunst moeten doen. Want in deze richting ligt het Tot zover heb ik mij in mijn weerwoord
weerwoord op de negatieve kritiek van de introvert, d.w.z. gericht op het Nederlandheer Van der Horst. Natuurlijk bestaat er se taalgebied zelf, opgesteld. In tijden van
geen absolute eenheid van taal tussen de schaalvergroting is versterking van de baonderdelen van het Nederlandse taalge- sis nooit weg. Maar ook extrovert, in de
bied. Nederland en Vlaanderen zijn staat- verhouding van Nederland en Vlaanderen
kundige eenheden; een begrip dat met een ten opzichte van de ons omringende landen
zekere autonomie voor Vlaanderen meer en met het oog op onze positie in bijvooren meer ook voor die `deelstaae geldt. Zo- beeld de Europese Gemeenschappen, is
wel Nederland als Vlaanderen bestaat uit een bundeling van krachten geen idealisvele gewesten die onderling in taal(ge- tisch doel, maar harde noodzaak. Willen
bruik), mentaliteit, kortom ook cultureel een Nederlander en een Vlaming zich in de
wel wat verschillen. Het is allemaal wel toekomst, bij de uitbreiding van de EG, nog
bekend: Zeeland, West- en Oostvlaande- van hun eigen taal kunnen blijven bedieren en ook Frans-Vlaanderen vormen, nen, dan zullen alle zeilen moeten worden
grensoverschrijdend(!), een bepaald cul- bijgezet. De Taalunie geeft wind in die zeituurgebied; evenzo de Limburger en het len.
Brabants-Limburgse gebied. Staat nu een
Tukker dichter bij een Noordhollander dan
bij een Westvlaming of iemand uit Utrecht Ik betreur de negatieve teneur van het stukdichter bij een Zuidlimburger dan bij ie- je van de beer Van der Horst. Vanzelfspremand uit Halle? Ik meen van niet, zeker kend zijn er kanttekeningen te maken.
niet wat de taal betreft. Dat er door de Maar de aap uit Van der Horsts mouw komt
staatkundige scheiding — en niet alleen tevoorschijn, waar hij bijna aan het einde
sinds 1830 — enige beinvloeding van de taal schrijft: `Bij wie zwelt de borst als het gaat
is geweest, is duidelijk maar niet zodanig, om de eenheid van de Nederlandse taal?'
noch in omvang, noch in gewicht, dat in de en waar hij zich afvraagt of Belgische voorgenoemde plaatsen en streken geen Neder- standers van het verdrag zich wel voldoenlands meer gesproken en geschreven zou de realiseren wie het zijn die zij in Nederworden. Op het gebied van de taal is de land aan hun zijde vinden.
staatsgrens dus irrelevant. Het Nederland- Tegen wie of wat heeft de beer Van der
se taalgebied reikt van de taalgrens in het Horst iets? Laat hij vooral duidelijk zijn,
zuiden tot de allengs taalgrens geworden zodat de Taalunie een inhoud gegeven kan
Nederlandse staatsgrens in het oosten en worden waar ook hij nog plezier van heeft.
noorden. Binnen dit gebied zijn vele varia- Voor dit blad is Van der Horsts negatieve
ties, maar bestaat niettemin een eenheid, benadering wellicht een aansporing binzij het in verscheidenheid. En wanneer we nenkort een artikel te plaatsen waarin bekijken naar het Duitse taalgebied wordt doeling en mogelijkheden van de Taalunie
alles nog duidelijker. Vergelijk Sleeswijk nog eens duidelijk worden toegelicht.
met Beieren of Zwitserland! Is daar met
J.L.M. Kits Nieuwenkamp
alle particularisme geen eenheid van spelmedew. RPD,
ling en spraakkunst? Ook daar ligt een antDen Haag
woord aan de heer Van der Horst. Hij heeft
gelijk wanneer hij stelt dat — oorspronkelijk
— de eenheid van de Nederlandse taal ook
gold voor `grote delen van het tegenwoor-
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Nederlands in den vreemde
1. Het Oostland
Dat voor veel Nederlanders het eigen
grondgebied al gauw te klein wordt, weten
we allemaal, maar het is misschien niet
iedereen bekend dat die avontuurlijke karaktertrek van de mensen hier zich al geopenbaard heeft in de 12e eeuw. Toen zijn
namelijk velen uit onze streken geëmigreerd naar gebieden in Noord-Duitsland,
gedreven door de sterk verminderde bestaansmogelijkheden in de landbouw en
aangetrokken door een dringende oproep
van de autoriteiten uit dat gebied. Dat gebied heette toen en ook later nog het Oostland en men bedoelde er ruim genomen de
streek mee die ligt tussen de Oostzee en
Berlijn, ongeveer het huidige Brandenburg
en de zogenaamde Altmark. Maar ook
zuidelijker hebben zich Nederlanders gevestigd, getuige de nog altijd bestaande
naam Flaming voor een heuvelrug ten oosten van Magdeburg, waarbij we moeten
bedenken dat Flaming in die tijd, de 12e
eeuw dus, een ruimere betekenis had dan
tegenwoordig.
Er is over die 12e-eeuwse emigratie betrekkelijk veel bekend, o.a. uit de kroniek van
Helmold, die omstreeks 1170 pastoor van
Bosau was, aan de Plönersee, en die dus als
een ooggetuige beschouwd kan worden.
Hij schrijft: `In die tijd heeft Albrecht de
Beer het land van de Brizanen en van de
Stoderanen en van andere (Slavische)
stammen veroverd.- Daarna heeft hij boden
gestuurd naar Utrecht en de streek van de
Oude Rijn en verder naar de mensen die bij
de oceaan wonen en van het geweld van de
zee te lijden hebben, nl. de Hollanders,

tje), vliet, waterlaat, qualmwater ( voor
grondwater), allemaal woorden die ook nu
alleen in het door onze kolonisten bewoonde gebied voorkomen en in bepaalde gedeelten van het Nederlandse taalgebied.
Nog groter is het getal woorden dat met het
boerenbedrijf in ruime zin te maken heeft,
namen van planten en dan speciaal onkruid
natuurlijk: heermoes (dat is de paardestaart), zegge en klis, of voor dieren: mol en
mier. Hooiwenden ( voor het keren van het
te drogen liggende hooi) en zaan (in de
betekenis room van de melk) .
Ook veel plaatsnamen in het Oostland herinneren aan de herkomst van de kolonisten: Heeswijk, Rijkswijk, Diessen, Gente,
Kallo, Lichterveld, want dat is heel opvallend bij emigranten van alle tijden, dat ze
behalve hun taal ook hun plaatsnamen
meenemen en in het nieuwe land gebruiken. We zullen daar later nog meer voorbeelden van zien.
Het bijzondere van de Nederlandse taalrestanten in Duitsland is dat ze ons op indirekte wijze informeren over de taaltoestanden in het moederland in een periode waarvoor nauwelijks direkte gegevens bestaan.

J. Stroop
Inst. voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam

Het Rijmschap
liet Rijmschap heeft — dat viel u vast
reeds op—
Een zware, doch noodzakelijke dzjop
En slechts de intellectuele snob
Miskent de relevantie van zo'n job

Zeeuwen en Vlamingen, en hij heeft een
groot aantal van dezen aangevoerd en in de
steden en dorpen van de Slaven laten wonen.'
Een heel andere informatiebron is die van
het grote aantal Nederlandse woorden dat
in dit gedeelte van Noord-Duitsland nog
steeds in gebruik is. Wat is er namelijk
gebeurd? Toen de kolonisten in de 12e
eeuw naar het Oostland trokken, namen ze
uiteraard hun taal mee en aangezien ze zich
vestigden in ten dele onbewoonde gebieden en vervolgens woorden meebrachten
die voor de eventueel aanwezige inheemsen onbekende begrippen vertegenwoordigden, hebben die woorden de eeuwen
getrotseerd en bestaan ze nu nog. De overgeleverde woorden of beter de woorden die
overleefden, hebben te maken met de bijzondere bezigheden van de kolonisten en
betreffen dus vooral het inpolderen en de
landbouw. Ik noem een aantal van zulke
woorden: sloot, wetering, loze (dat lozing
betent), weel (voor een binnendijks meer-

Van het Nederlands van de vroege Middeleeuwen is maar heel weinig bekend, maar
doordat het Nederlands in Noord-Duitsland daar gebracht is vóór 1200 en niet meer
daarna, kennen we toch een groot aantal
woorden die ook in het Nederlandse taalgebied toen bekend geweest zijn. En in
bepaalde gevallen zijn zelfs twee woorden
voor hetzelfde begrip bekend en tot op de
dag van vandaag in Duitsland in gebruik:
schakel en schalm, voor de schakel van een
ketting. Een ander voorbeeld vormen de
namen voor de mannetjeseend: erpel naast
wenderik. Ze bewijzen ten eerste dat er ook
toen in de Nederlanden zelf al dialektologische verscheidenheid bestond en stellen
ons vervolgens in staat wat nauwkeuriger
te bepalen waar de kolonisten vandaan
kwamen. Op grond van het voorkomen van
de genoemde plaatsnamen en de waterstaatkundige termen heeft men vastgesteld
dat een belangrijk kontingent van de emigranten afkomstig was uit het grote-rivierengebied in Midden-Nederland.

Dzjop is Algemeen Onbeschaafd Nederlands, een voordien nog onbenoemde taal
die ik niet vloèiend spreek maar wel versta,
aangezien ik haar sinds mijn vestiging in dit
land om mij heen hoor. Al was het woord
dzjop destijds nog niet gangbaar; dikwuls,
buvvoorbeeld, possegel en zo meer natuurlijk wel, maar job werd op zijn Engels uitgesproken, en dat in kleine kring. Hoe gaat
dat echter? Woorden komen hier binnen,
gaan circuleren en voegen zich tenslotte
naar de volksmond. Dat kan een traag verloop hebben! Snob heeft zich geloof ik nog
steeds niet geëncanailleerd tot snop, maar
nieuwkomers heten allang niet meer quiz of
stuff. Hamvraag: kan men anderstalige
woorden bij het Nederlands, in het bijzonder het ABN indelen? Hamantwoord: welzeker. Een taal die zich isoleert, die onmisbare en moeilijk in eigen woorden te formuleren begrippen als Heimweh en jazz moeilijk in eigen woorden formuleert, raakt achterop.

Met AON bedoel ik (nog) niet Ik ken beter
foebele als hem, maar de gemakzuchtige
uitspraak die zelfs de beschaafden niet
zonder lachwekkende inspanning kunnen
vermijden. Weglating van de uitgangs-n
bijvoorbeeld overkomt de plechtigste
voorganger, de imposantste voordrager,
de stijlvolste voorzitter — maar niet aan het
einde van een zin. Die boeke moet je late
liggen is AON, en ieder weet dat de n ook
achter boeke en late behoort en bedoeld
wordt, maar dat men die om practische
redenen overslaat. Ik laat dus (groots in
mijn eenzaamheid) terzake niet op kwaken
rijmen. Te meer daar versificatie toch
vooral en meestal lectuur is.
Aha. Juist. Mooi is dat. Dus als je het ziet
rijmen, is het in orde! Op deze snibbige
woorden reageer ik met een citaat van een
vooraanstand dichter (niet meer voor commentaar bereikbaar) :

0 hart, in 't eeuwig keren der seizoenen
Verlatener dan de eerste avondster,
En nog begerig als een boom te groenen,
Maar steeds geknakt en altijd eenzamer

H.H. Polzer
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Het Rijmschap heeft het jubileum van Onze Taal op geheel eigen wijze gevierd (Cafe
Andre te Wijk aan Zee) . Op onze feestelijke receptie hield Heinz Polzer een meeslepende voordracht over zijn grootse eenzaamheid . Dit gebeuren verhief de harten
en drukte dekosten (niet een van de genodigden waagde het tijdens de voordracht
een spriritualie te bestellen). Hierboven
Yond u een samenvatting van Heinz ' betoog, hieronder volgen enige opmerkingen. Niemand zal weten hoe een prozaschrijver die traditioneel spelt , zijn woorden uitspreekt. Een poeet echter valt aan
de hand van zijn rijmwoorden te controleren :
Kom, breek eens uit je troebelen
En ga eens naar het voetballen

De gesproken taal wijkt af van de geschreyen taa!. Spellinghervormers vinden dat
onlogies, Heinz vindt het niet beschaafd.
Hij gaat daarbij wat te ver: de uitspraak

postzegel bestaat niet, quiz en stuff zijn in

Nederland nooit anders uitgesproken dan
als kwis en stuf.
Het is de eeuwige angst voor een rigoreuze
spellinghervorrning die een debat over uitspraak zo hachelijk maakt. Brouwsels als
dzjop en foebele hebben een bijna verlammende werking, ook op mij. Toch zou ik
liegen als ik beweerde dat ik voetballen zei,
voeballe komt er nog het dichtst bij. Ik zeg
ook dzjop en snop. Is dat lelijk? Nee, die
beide woorden blijken zich moeiteloos te
voegen in het rijtje schrob, getob, mantelrob: de verschuiving in uitspraak sluit goed
aan bij een klank die we al bezaten en de
letters -ob aan het eind van een woord kenden we a!. Een Nederlandse uitspraak van
het Engelse jazz , dat zou lelijk zijn. Net zo
lelijk als een aangepaste spelling van dat
woord:
Kom, breek eens uit je stres
En luister eens naar dzjes

Ivode Wijs

Reacties

Morgen
denkik (1)
Ons gekke aanwensel
De heer Kielich, zie het decernber-nummer van vorig jaar, heeft bezwaar tegen de
konstruktie 'Aanstaande woensdag verwacht B. in Peking te zijn .' Niemand zal uit
dit zinnetje lezen dat B. aanstaande woensdag iets zal gaan verwachten, maar niemand ook zal ontkennen dat het zinstype
de kiem van dubbelzinnigheid in zich
draagt . Ondubbelzinnig zou het aileen zijn
als we met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen altijd de toekomende tijd gebruikten , maar zo is onze grammatika nou
eenmaal niet. Wat zeggen de taalgeleerden
ervan?
De Vooys in paragraaf 239 van zijn Nederlandse Spraakkunst noemt de prolepsis
(zoais de onlogische vervroeging heet) in
vraagzinnen 'begrijpelijk en gewenst' : 'In
welk boek zegt hij dat we dat vinden kunnen?' Met een aanwijzend bijwoord :
'Daarop meende hij dat hij vertrouwen
kon. ' Aan Den Hertog ontleent hij een
voorbeeld met een betrekkelijk woord :
'Een voorstel waaraan ik niet twijfelde dat
gij uw goedkeuring zoudt hechten.' Overdiep in die prachtige Stilistische Grammatica citeert op biz. 113: 'lets zoo schoons
had zij niet gedacht dat aan hare voeten
school,' en prijst het in Potgieters uiterst

Maar er is nog iets. Wat de inzender uit de
wereld wil helpen, stelt ons soms in staat
tot nuancering. 'Morgen denkt hij op reis te
gaan' laat moeilijk die lichte mate van twijfel of spot toe, die kan worden uitgedrukt
door 'Hij denkt (=verbeeldt zich) dat hij
morgen op reis gaat .' 'Binnenkort hoop ik
hierop terug te komen' duidt op een vast
voornemen, iets anders dan 'Ik hoop dat ik
hier binnenkort op terug zal kunnen komen.' Hoop is iets anders dan verwachting, al is verwachtingen het meervoud van
hoop.

Ten slotte : van logika gesproken. Wie de
kriebels krijgt van' Morgen hoop ik bij je te
zijn,' kan die wei overweg met 'Morgen wit
ik bij je zijn?'
CA. Zaalberg, Leiden

Morgen
denkik (2)
Meneer Kielich uit Hengelo vraagt een
reaktie op Morgen denk ik m'n schitderij af
te maken. Hij wil dat vervangen zien door
Ik denk m'n schitderij morgen afte maken.

gestileerde proza dat deze zin 'in overeenstemming (is) met de populaire syntaxis.'
Hij aanvaardt zinnen als: 'Daar wit Tante
niet hebben dat ik speel' en 'Anders waren
ze bang dat we honger zouden lijden' (biz.
144). Ik heb telkens de stukken zin die, op
zichzelf genomen, misleidend zouden zijn,
gekursiveerd .
De solide grammatici uit de oude school
hadden dus volle vrede met het gekke aanwensel: het eerst zeggen wat logischerwijze later zou horen te komen. Ais troost of
steun voor de heer Kielich kan ik getuigen
dat het in de Duitse spraakkunst heel anders beoordeeld wordt. Het is aan de orde
geweest op het germanistenkongres in Bazel, augustus jongstleden, in een betoog
van dr. Sven-Gunnar Andersson van de
universiteit te Uppsala, met wie ik er nog
wat over heb kunnen napraten. Hij verbaasde zich met zijn Duitstalige toehoorders over Duitse zinnen van het type:
' Dinsdag weet ik niet zeker of hij komt ,
maar woensdag is hij er vast', 'Waar zei je
dat die afvalbak staat?" 'Een beetje Engels
geloof ik wei dat ze kennen .' Bepaald onhandig is de zin: 'Met een naald beweerde
hij het slot open gekregen te hebben,' dat
moet ik wei toegeven.
Nederlands is losser dan Duits . In de Gouden Eeuw troostte Constantijn Huygens
een vriendin die door blindheid bedreigd
werd:
' . . . ik schrijf met een matt oogh
Dat God weet of het meer of min dan 't uwe
doogh' (=deugt).

Ten onrechte.
We hebben hier namelijk te maken met het
hele bekende verschijnsel van de patroonsplitsing, dat in allerlei varianten bestaat.
Ik noem het type Wie denk je dat er morgen
komt? (Wie is bijzinsdeel) . Ik herinner aan
Ik denk niet dat ie komt (Niet is bijzinsdee!). Verder is er bijvoorbeeld een te klein
kind om alleen over te kunnen steken,
waarin de om-zin bij te klein hoort en niet
bij kind.
Het lOU te veel ruimte vergen om het verschijnsel hier uitvoerig te bespreken. Ik
verwijs naar m'n Kleine ABN-syntaxis
waar het in de afdeling Patroonsplitsing
(biz. 49v) uitvoerig beschreven is. Ais die
lektuur meneer Kielich niet ontmoedigt,
kan ie er in de Beknopte ABN-syntaksis (als
ik zo onbescheiden mag zijn om naar eigen
werk te verwijzen) in hoofdstuk 9 nog meer
over vinden .
P.e. Paardekoper

Morgen
denkik (3)
In aansluiting op 'Morgen denk ik' in het
december-nummer van vorig jaar zou ik
ook de aandacht willen vestigen op de opmerking: Ik hoop niet, dat . ..
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Als iemand mij zegt: `Ik hoop niet, dat je
een ongeluk krijgt.' vertelt hij strikt genomen, dat hij niet zo'n sadist is, dat hij voortdurend stilletjes op mijn dood zit te wachten. Hij bedoelt (neem ik dan aan), dat hij
hoopt, dat ik behouden aankom, dus geen
ongeluk krijg. Ik heb dan neiging om te
antwoorden: `Waarom zou je dat ook hopen.'
Het is opvallend, hoe dikwijls mensen ver
wat ze niet hopen en hoe weinig, wat-teln,
ze wel hopen.
mevr. M. C. Umbgrove-Jansen
literair-agent
Amsterdam

Halteren,
maximeren
In `Ons Amsterdam' van september 1980
gebruikt J.L.J. Meinders in een zeer leesbaar verhaal over de inrichting van het Stationsplein bij Amsterdam CS het werkwoord halteren. Dit werkwoord komt noch
in de laatste druk van Van Dale noch in een
oude Koenen-Endepols voor. Hoe je het
zou moeten uitspreken is niet duidelijk,
maar laten we het maar op haltéren houden. Halteren heeft kennelijk de betekenis
van opstellen van tramstellen of bussen
aan het begin- of eindpunt van een lijn
niet die van stoppen bij een halte-dienst,
onderweg.
De heren politici van de Tweede Kamer
hebben ook zo'n `geëerd' woord uitgevonden , namelijk maximéren, met de betekenis een bovengrens aan iets stellen, zoals
aan de hypotheekrente-aftrekbaarheid.
Terwijl volgens Van Dale miniseren een
minder juist geachte vorm van minimalise
ren is, geeft dit woordenboek merkwaardigerwijs geen term voor het hoogst bereikbare; maximaliseren zou echter mutatis
mutantis moeten betekenen: zo groot mogelijk maken, tot het uiterste aan de bovenkant brengen. Dit is echt wat anders dan de
betekenis die ik boven hechtte aan het foei
-leijk
maximeren.

-

Ik kan daarom de schrijver voornoemd en
de heren politici niet eren om hun `vondsten', omdat er genoeg korte omschrijvingen beschikbaar zijn. Is iemand nog andere
soortgelijke vondsten tegengekomen?
A.P. de Jonge
octrooigemachtigde
Vlaardingen

Variëteit en variété
`We zitten op gymnastiek, op ballet, op
judo, op Engels', dat is, kort samengevat,
wat ik in het november-nummer van 1980
schreef. Nu blijkt dat we er niet overal op
zitten. Mevr. A.H. Cornelissen-Beudeker, afkomstig uit Amsterdam maar sinds
negen jaar woonachtig in Arnhem, schrijft
dat ze daar onder zang, judo, Engels enz.
zitten of zijn. Ze vraagt zich af of dat een
oude spreekwijze is; _vroeger zei men ook
dat iemand onder dienst of onder de wapenen was. (Ik meen dat die beide uitdrukkingen nog steeds gebruikelijk zijn.) En ir.
M. G. Herz m
in Eindhoven
ndh oven laat mij weten dat
men daar, en mogelijkookver o andde stad
heen, `onder een club zit'. Men zit daar dus
ook onder voetbal, onder Frans enz.
Arnhem en Eindhoven hebben elkaar op
dit punt gevonden, wat mij te meer treft,
omdat deze plaatsen in mijn gedachten nu
niet zoveel overeenkomst vertonen wat
streektaal betreft. Het zou interessant zijn
te vernemen welke uitdrukking men in andere delen van het land en in Vlaanderen
gebruikt. Hoe is dat bij voorbeeld in het
noordoosten, in Noord-Holland benoorden het IJ, in Zeeland en Limburg, Westen Oost-Vlaanderen en Belgisch Brabant?
Mevr. Cornelissen onthult trouwens meer
bijzonderheden van het taalgebruik in het
Arnhemse. Ze hoorde een dame een wel
heel oude werkwoordvervoeging toepassen in `ik biek gisteren een koek' en zelfs `ik
miek' in plaats van `ik maakte'. Ze leidt
daaruit af dat een dergelijke streektaal ook
verwant moet zijn aan het Saksisch. Ik
weet het niet, maar als ze daarmee bedoelt
dat in `biek' en `miek' Saksisch te herkennen is, zal ze daarvoor in de wetenschap
waarschijnlijk weinig steun vinden, want
die ziet tegenwoordig niet veel houvast in
de betrekking tussen onze streektalen. en
de oude volksstammen.
Los in plaats van open is ook een van de
eigenaardigheden die ze heeft opgemerkt.
Nu kent bijna iedereen de gewestelijke
zegswijze `de deur is los', dat betekent
overigens dat de deur niet op slot is.
`Maar', aldus mevr. Cornelissen, `wat zegt
u ervan, dat iemand die een verband om
zijn arm had, vertelde dat die arm op drie
plaatsen `los' was? Om over na te denken.'
Dat heb ik gedaan. Bedoelde de man inderdaad dat zijn arm op drie plaatsen `open'
was, dus open wonden vertoonde? Of dat
de arm op drie plaatsen gebroken was?
Eveneens in het november-nummer heb ik
betoogd, dat hiervoormaals geen logische
naam voor het leven op aarde is als men het
tegenover het hiernamaals stelt. Dat had
een tijdschriftjournalist in een herdenking

van een overleden predikant gedaan. De
heer H.A.J.M. Vrijhoef in Den Haag ziet er
toch wel iets in: `Wat zou er echter op tegen
zijn ervan uit te gaan, dat uit rhetorische
overwegingen de spreker/schrijver zich
opstelt in het `hiernamaals' waarin de overledene zich bevindt. Vanuit die hoogte zich
tot ons richtend mag hij zijn `voormalige'
aardse bestaan ongetwijfeld aanduiden
met de term 'hiervoormaals'.'
Ik ben niet overtuigd. In de eerste plaats
had de schrijver van het in memoriam duidelijk het oog op de opvattingen van de
overledene
e ene in het a
arde
sl ven • hett isa
f ntaie en geen
s
e rhetoriek, hem uit het hiernamaals te laten spreken of de schrijver in het
hiernamaals te plaatsen. Maar zelfs als we
ons daarbij neerleggen, blijft er een schakel
ontbreken, die tussen vóór en na. Tussen
de voormiddag en de namiddag is er de
middag, tussen de voorbehandeling en de
nabehandeling de behandeling, tussen het
voorgerecht en het nagerecht de hoofdschotel (het gerecht), tussen de voorzomer
en de nazomer de midzomer. Tussen het
hiernamaals en het `hiervoormaals' moet,
zoals ik geschreven heb, het nu, het heden,
liggen. In de theorie van de heer Vrijhoef is
voor de schrijver/spreker of voor de overledene (dat is in zijn brief niet geheel duidelijk) het hiernamaals het nu geworden. En
dan past het `hiervoormaals' prachtig,
maar wat is dan het hiernamaals?
Terug naar het tranendal. Op uitnodigingen voor recepties leest de heer H.L.H.
Snijders in Leiden geregeld: `ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de
heer X' enz. Een jubileum, zegt hij, geeft
niet de periode van de bekleding van een
ambt of de vervulling van een betrekking
aan, maar de viering van de volbrenging
van die periode. Die uitnodigingen acht hij
derhalve fout gesteld. Hij is niet de enige.
We kunnen hier wel spreken van `oud
zeer'. Van Dale omschrijft jubileum als
herdenking van de dag, waarop iemand
vóór een bepaald (rond) aantal jaren een
ambt of betrekking aanvaard heeft. Maar ik
vrees dat het minder juiste gebruik behoort
tot de categorie 'onuitroeibaar'.
Is het woord `zijn', vraagt hij verder, onveranderlijk in constructies als `in zijn algemeenheid' ? Zeker niet; waarom zou
het? Bij een verplicht vrouwelijk woord —
dus geen mannelijk en geen v. (m . )-woord —
wordt het 'haar'. Bij voorbeeld: de problematiek in haar algemeenheid.
M.C. Godschalk
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Mijne Heren

Wielertaal
Bij het gebruik van de taal hangt het er
natuurlijk een klein beetje van af in welke
kringen je verkeert. Toch speelt zich daarbij de laatste jaren iets merkwaardigs af: de
grenzen vervagen.
Enerzijds is er het probleem dat specialisten van verschillende disciplines elkaar
niet meer begrijpen, omdat het jargon van
de een de ander volkomen vreemd is. Anderzijds treedt er ook `vervuiling' op: termen, eigen aan een bepaalde groep, worden door een andere categorie overgenomen. We kennen dit verschijnsel al Lang:
wij, Nederlanders, zijn immers begiftigd
met een omgangstaal waarin met name de
scheepsterminologie een grote rol speelt.
Tal van dagelijks gebruikte plastische uitdrukkingen stammen uit dat roemrijke verleden.
In dat opzicht kan het bijna geen toeval
zijn, dat de goede luisteraar in onze taal
steeds meer termen uit de wielersport tegenkomt. De hernieuwde opkomst van de
fiets — voor gezondheid, voor ontspanning,
om financiele redenen, om het milieu te
sparen — lijkt daaraan ten grondslag te lig-gen. Ook zal men — analoog aan ons zeevaart-verleden — de faktor `succes in de
wielersport' niet buiten beschouwing mogen laten. Zeker niet als men de relatie in
tijd ziet tussen de resultaten van Nederlandstalige wielrenners en het optreden
van dit fenomeen. Bovendien zal men in dit
opzicht de indringende kracht van media
als radio en televisie niet mogen onderschatten. In dit verband herinnere men
zich de `Kneet-story', die menige bloemrijke uitdrukking uit de wielersport gemeengoed maakte.
Interessant zou dit alles eigenlijk niet zijn,
tenzij men de betekenissen in de wielersport en in gewoon taalgebruik naast elkaar
zet. Dan blijkt het karakter van de termen
in de niet-wielertaal veranderd en vooral
meer absoluut geworden. Als voorbeeld:
Vat wil je met een lekke pneu?' Bedoeld
was in het spraakgebruik `Hij komt niet
meer vooruit,' terwijl in de wielerwereld
een lekke band alleen maar een tijdelijke
tegenslag is, die — mits niet op een fataal
moment — met wat inspanning en hulp in de
regel goed te corrigeren is.
De tijdens wielerkoersen gebezigde term

`Tijd van hem pakken' betekent inlopen op
iemand. In de omgangstaal heeft het een
pregnanter betekenis: het beter vertonen
dan een ander.
Deze voorbeelden tonen al aan dat het gewone spraakgebruik aan de termen een
meer onherroepelijke, meer definitieve inhoud toekent dan in de wielersport gebrui-

kelijk is. Oordeelt u zelf over de volgende
genoteerde voorbeelden: (T— gebruik in de
omgangstaal; W — wielerterm)

Dat is een stampert
T— iemand die met dOordrammen iets probeen te bereiken
W — iemand die op kracht in plaats van op
souplesse fietst

Dat is afzien geblazen
T— dat moet nu eenmaal gebeuren
W — doorrijden en zien dat je heel het eind
haalt

Hij is een wieltjesplakker
T — meelopen
W — iemand die in de luwte van een ander
blijft rijden

Hij is gezien
T — compleet verslagen
W — tijdelijk verslagen met de kans nog
terug te komen

Een waterdrager
T — sul, te dom voor initiatief
W — renner die het zware werk moet doen

Hij moet een tandje kleiner
T — langzamer aan doen
W — hij moet zijn bewegingsritme handhaven

In de correspondentie met bestuurscolleges en directies van maatschappijen en dergelijke instanties is het gebruikelijk dat als
aanhef bij de brieven gebruikt wordt de
term `Mijne Heren'. Nu in deze bestuurscolleges ook vrouwen zitting gaan nemen,
kom ik voor de vraag te staan hoe in die
situatie de aanhef van de brief moet luiden.
In het enkelvoud zou dit naar mijn mening
moeten zijn `Geachte Mevrouw, Mijnheer'. Als er echter meerdere vrouwen in
het bestuur zitten kan ik de moeilijkheden
omzeilen door de termen Geacht bestuur',
`Geachte redactie' te gaan gebruiken, doch
deze uitWeg bevredigt mij niet.
Gaarne zou ik van de lezers van Onze Taal
antwoord ontvangen op de vraag, welke
aanhef moet worden gebruikt ter vervanging van de term `Mijne Heren' , als het feit
zich voordoet, dat gecorrespondeerd moet
worden met bestuurscolleges waarin een
of meerdere vrouwen zitting hebben.
0. Kok
Dienst Gemeentewerken
Eindhoven

Hij rijdt in het geel
T — hij wordt bejubeld en geprezen
W — hij is de favoriet

Laten we kettingen
T — elkaar helpen uit een probleem te komen
W — om beurten vooraanrijden en het tempo aangeven
Deze verandering in betekenis lijkt op het
eerste gezicht vreemd. Maar relateert men
de uitdrukkingen aan wat de niet-fietser
waarneemt — op zijn scherm, van de radio
of in de krant dan blijkt de betekenisverandering meer te berusten op het resultaat
dan op de oorspronkelijke actie. In zoverre
heeft de gebruikstaal dus gelijk te kiezen
voor een meer absolute betekenis. Maar
het klinkt de ingewijde wel raar in de oren.
Ik zou alleen niet weten wat de gebruikstaal moet beginnen met de kreet die mij
onlangs, tijdens een forse toertocht, werd
toegeroepen door een van mijn ploeggenoten: Nou jij effe fliegies ete!' Dat zou dan
hetzelfde kunnen zijn als 'het voortouw
nemen'. Het is maar dat u het weet!
E.W. Hoonakkker
communicatie-specialist
Oss

'Slechts nuanceverschillen
zullen zich in dit stadium
van de ontwildielingen
nog kunnen manifesteren:

'Wat
bedoelt u?'
'Er kunnen zich nog kleine
veranderingen voordoen:

'Zeg dat
dan meteed.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

sum
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Boekbespreking
ABN Uitspraakgids
In' 1978 is te Hasselt bij uitgeverij Heideland-Orbis de ABN Uitspraakgids van
P.C. Paardekooper verschenen. Allereerst rijst de vraag in welke behoefte een
dergelijk werk zou moeten voorzien. De
plaats van uitgave doet vermoeden dat de
gids in eerste instantie bestemd is voor
Vlamingen. Die indruk wordt bevestigd
door het volgende citaat uit het Woord
vooraf: 'Het vastleggen van de ABNklankvorm is vooral voor Vlaanderen van
groot belang omdat daar nog veel onzekerheid heerst.' De samensteller vervolgt dat
ook anderstaligen profijt zullen hebben
van zijn uitspraakwoordenboek. Hiermee
is dus de doelgroep aangegeven. Laat ik
vooropstellen dat ik een beknopt, handzaam uitspraakwoordenboek uiterst nuttig
vind, ook voor eigentaligen, misschien
zelfs ook voor 'onzetaligen', hoewel die
laatsten het eigenlijk al behoren te weten.
Ook mensen die intuitief weI de goede uitspraak hanteren zouden van de uitspraakgids voordeel kunnen hebben, wanneer ze
de correcte uitspraak aan anderen moeten
uitleggen. Ik denk hier aan onderwijzers in
het vak Nederlands. Nu ik eigenmachtig de
doelgroep wat verruimd heb, voel ik mij
beter in staat, te bespreken in hoeverre het
doel zelf wordt bereikt.
Welke criteria moeten we nu aan een uitspraakgids stellen? Ik geloof dat de volgende vragen essentieel zijn bij de beoordeling:
- Hoe representatief is Paardekoopers
voorstelling van de correcte uitspraak van
ABN-sprekers?
- Hoe zinvol is de keuze die Paardekooper
uit de Woordenlijst heeft gemaakt (waarbij
de eis van beknoptheid niet uit het oog
verloren mag worden)?
- Hoe zinvol, en hoe correct zijn de algemene opmerkingen over de uitspraak die
Paardekooper aan zijn lijst vooraf laat
gaan?
- In hoeverre is de presentatie van de lijst
als zodanig geslaagd?
De vraag naar de wetenschappelijke waarde en correctheid laat ik hier buiten beschouwing omdat het boek kennelijk geen
wetenschappeIijke doeleinden nastreeft.
De eerste vraag dus. Hoe representatief is
Paardekoopers voorstelling van de correcte uitspraak van het Nederlands? Paardekooper zelf zal er moeilijk bezwaar tegen
kunnen maken als ik de vraag vereng tot de
kwestie: in hoeverre wijkt mijn uitspraak af
van datgene wat hij voorstelt. Wat dat betreft heb ik niet veel afwijkingen gevonden.

In de kritiek van prof. dr. C.B. van Haeringen in de Nieuwe Taalgids stelt deze dat
Paardekooper te dikwijls geneigd is om de
uitspraak van de h in het midden van een
woord te verwaarlozen. Hij vindt ook dat
die weglating te inconsequent geschiedt.
Op dit punt ben ik geen enkel geval tegengekomen dat Paardekooper ten onrechte
de h-klank weglaat, en de inconsequentie
moet dus veeleer gezien worden in het feit
dat de uitspraak van de h in het Nederlands
in het midden van een woord of zin nu
eenmaal inconsequent is.
Bij een aantal woorden van vreemde herkomst is mijn uitspraak, althans mijn voorkeursuitspraak, anders dan die van Paardekooper, maar dat zal nauwelijks enige
verbazing wekken. In aIle gevallen die ik
heb kunnen nagaan noteert hij in elk geval
een van de gangbare uitspraken; soms missen we een uitspraakvariant die we zeker
niet als ongebruikelijk, onbeschaafd, regionaal of anderszins wenselijk zouden
willen karakteriseren. Nu komt de samenstelling van de lijst aan de orde. Even een
kleine greep uit woorden die ik ooit opzocht en gemist heb. Notulen (interessant
in verb and met het accent), exhibitionisme
(over de uitspraak waarvan in kleine kring
onenigheid bestond). De meeste woorden
die me de moeite van het opzoeken waard
Ieken, en niet al te ver gezocht waren, heb
ik wel gevonden. Van een enkel woord
(b.v. armezondaarsgezicht) vraagt men
zich af wat de Paardekooper drijvende motieven waren om juist dit woord op te nemen, maar het zeuren over dit soort aangelegenheid ontaardt nogal snel in muggezifterij (dit laatste woord staat niet in de gids,
maar muggezifter wei).
Komen we aan de algemene opmerkingen
die aan de Iijst voorafgaan. Allereerst dit:
ze dragen er in elk geval toe bij dat het boek
hanteerbaar wordt; erg nuttig is een lijst
met woorden waar de d tussen de klinkers
weIof juist niet uitgesproken wordt. (Dat ik
persoonlijk nooit kruijenier i. p.v. kruidenier met d-klank zou zeggen - nou ja.)
Verder geeft Paardekooper een aantal uitspraakregels per letter, waar twijfel of
onenigheid bestaat, of waar hij enigszins
problematische notaties behandelt resp.
verdedigt. Een persoonIijke stellingname
vinden we vooral waar hij de uitspraak van
de g, de v, resp. de z toelicht, en die van de t
in woorden als politie, repetitie, desertie.
.Met betrekking tot de g, v en z stelt hij

apodiktisch dat deze van ch, f en S onderscheiden dienen te zijn. Bovendien stelt hij
dat veel mensen de 'zachte' g en ch mooier
vinden dan de in Noord-Nederland gebruikelijke scherpe g die niet van ch te onderscheiden is. Ik geloof dat Paardekoopers
opmerkingen over de g (en in mindere mate
over de v en de z) eerder vele ABN-sprekers tegen de haren instrijken dan dat ze
zijn adviezen ter harte zullen nemen.

Tenslotte de presentatie van de lijst. In zijn
woord vooraf schrijft Paardekooper: 'Een
uitspraakwoordenboek staat per definitie
los van de spelling en maakt dus soms visuele mensen aan het schrikken.' Ervaringen
met beginnende studenten Nederlands
hebben mij geleerd hoe belemmerend voor
het lezen het fonetisch schrift kan zijn,
gewoon omdat daar klanken op een ongebruikelijke manier 'verletterd' zijn. Hoeveel sterker moet dit het geval zijn met niettaalstudenten!
Zo zie ik niet in wat de modale gebruiker
aan het teken III heeft (dit staat onder meer
voor de n in onweer). Het teken is verwarrend, verhoogt de leesdrempel, en draagt
nauwelijks bij tot een correctere uitspraak.
Ook lijkt me de notatie c voor tj eerder
wetenschappelijk verantwoord dan aantrekkelijk voor de gebruiker.
Verder zou ik het onderscheid tussen svarabhaktivokaal (d) en doffe u (A) niet maken,
en beide klanken door een enkel teken aangeven (b.v. it). Ik weet wel dat er verschil in
uitspraak bestaat, maar door de meeste
sprekers zal nauwelijks verschil tussen de
u in schoolbus en de e in mooiers worden
ervaren. Waarom vindt Paardkooper trouwens dat de laatste klinker van anus als de u
in put klinkt, terwijl hij universum als universem laat uitspreken? Dit alleen al bewijst dat Paardekooper niet echt consequent onderscheid maakt tussen beide
klanken.
De algemene conclusie over de presentatie
van de Iijsten is dus iets minder positief dan
mijn mening aangaande de overige punten.
Hiermee is over de waarde van de Uitspraakgids niets ten nadele gezegd, maar
wel over de hanteerbaarheid van die gids
door een niet taalkundig geschoolde lezer.
Ik hoop natuurlijk dat de gebruiker zelf
mijn standpunt niet deelt - de behoefte aan
een leidraad bij de uitspraak van het Nederlands lijkt me evident.

P.C. Uit den Boogaart
TH Eindhoven
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Reactie op Vaktalen
Het op zich zelf alleraardigste artikel van
de heren Woudstra en Steehouder in het
november-nummer van vorig jaar noopt
mij toch tot het maken van enige opmerkingen over `enkele vaktaalverschijnselen'.
In de eerste plaats lijkt het mij dat de hele
reeks kenmerken die de schrijvers op blz.
98 opsommen, bekend zijn als uiting van
ongeoefendheid in het gebruik van goed —
in de betekenis van helder, bondig en dus
gemakkelijk te begrijpen — Nederlands.
Degenen onder hen die voor het bekend
maken van hun gegevens en verslagen de
Nederlandse taal gebruiken, leren al doende vaak hoe het beter kan; de zeer velen die
voornamelijk in de Engelse taal publiceren
vaak ook, tenminste indien zij zelf direct in
deze taal schrijven en de hoge eisen ontdekken die Engelsen stellen aan de taal die
in hun wetenschappelijke tijdschriften verschijnt.
Ten tweede: Het voorbeeld van de arts die

appendicitis zegt in plaats van blindedarm
ongelukkig. Die dokter doet-ontsekig
dit in hoofdzaak, omdat blindedarmontsteking een foute benaming is voor een ontsteking van het wormvormige aanhangsel van
de blinde darm. Appendicitis is dus juist en
veel gemakkelijker te gebruiken dan de eindeloze reeks letterklanken, die voor een
juiste Nederlandse benaming nodig is. Zodra de arts cor zegt voor hart, rhinitis voor
verkoudheid, of gaster voor maag, speelt
hij de rol van 'vakman'.
Ten laatste: Het woord wetenschapper in
Onze Taal te vinden, vind ik om meer dan
één reden onplezierig. Het is een woord dat
gelukkig niet in het `groene boekje', in
Koenen-Endepols en ook niet in mijn
(voorlaatste druk van) Van Dale voorkomt. Het is een germanisme naar een ook
in het Duits bestreden woord. In het Nederlands is het gewoon onzin. Niemand
schapt immers weten. Ik betwijfel, met ve-

le Duits sprekende, wetenschappelijk werkende collega's, of veel, mensen van dat
slag zo hoogmoedig zijn, dat ze, als uitoefenaren van hun vak, als 'Schaffers' van
`Wissen' te boek willen staan.
Het beste bewijs van het tegendeel is al dat
o.a. in Zwitserland deze lieden de voorkeur geven aan de naam `Wissenschaftler'.
Wissenschafteln betekent dan ook `zomaar wat aan wetenschap doen'. Liever
echter sieren zij zich met eenvoudigere epitheta, zoals Forscher, net als beoefenaren
van meer of minder exacte wetenschappen
in dit land, die best beseffen dat maar een
heel klein deel van hun dagelijkse taak in
beslag genomen wordt door het `Schaffen'
van weten.
Moge dit afschuwelijke germanisme met
meerdere (voor verscheidene) soortgenoten gelijk (voor meteen) uit onze taal (en uit
Onze Taal) worden afgebouwd (voor verwijderd).
L.B.W. Jonkees, Amsterdam

Ter Informatie
— Jozien Jobse-van Putten heeft onderzocht hoe men brood noemt. In de ene
streek eet men een stoet, en in de andere
een wegge, in weer een andere een mik of
een bol. En dan zijn er nog de namen als
knipwegge, roggemik, witte bol, rogges
resultaat van dit-toenwibrd.H
onderzoek is een secuur boekje geworden,
met de titel 'n Brood is ginnen stoeten.

Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland, Amsterdam 1980. Het
is nummer één van een serie die het P.J.
Meertens-Instituut gestart is. Daar is het te
bestellen: Keizersgracht 569-571, 1017 DR
Amsterdam. De prijs is f 15,—.
— Interesse voor taal is meestal interesse
op een koopje. Een amateur-violist zoekt
van heinde en ver wat er van zijn gading is;
wie in molens geïnteresseerd is zal niet
schromen ook eens in vakliteratuur te duiken; de liefhebber van de 17de-eeuwse
Hollandse schilders doet meer dan alleen
schilderijen bekijken, en wie graag kokkerelt of wijn drinkt schaft zich al gauw eens
een boek aan voor zijn hobby. Maar buiten
de kring van hen die beroepshalve met een
taal bezig zijn, koopt bijna niemand zich
een grammatica. Het meeste van die zogenaamde brede belangstelling voor taal

houdt weinig om het lijf. Men wil saillante
weetjes horen, zijn gelijk bevestigd zien
door Van Dale, of angstvallig zich beschaafd uitdrukken.
— Het/de NRC/Handelsblad heeft onlangs
zijn lezers uitgedaagd een beschouwing te
schrijven over wat zij de tien mooiste

woorden in onze taal vinden. Het prijswinnende en geheel afgedrukte opstel deed
niet zo veel verwachten van het niveau der
andere ingezonden maar niet bekroonde
werkstukken. Het initiatief tot zo'n prijsvraag verdient ondertussen alle waardering. Liefde bleek voor veruit de meeste
inzenders het mooiste woord. Het zou ook
aardig zijn het lelijkste woord eens tot onderwerp van een prijsvraag te maken. Misschien iets voor Onze Taal.
— Ik sprak, naar aanleiding van de NRC/
Handelsblad-prijsvraag verschillende
taalkundigen die zo'n etiket van mooiste
woord klinkklare onzin vonden: er zijn
geen mooie of lelijke woorden. De taalwetenschap zou juist tonen dat het ene woord
zo goed is als het andere. Daarin vergissen
zij zich. Het behoort tot de afspraken van
de wetenschap niets te zeggen wat niet
voor iedereen in principe aanvaardbaar is:
dus geen woord over mooi of lelijk. Kan de
wetenschap niet aanwijzen wat mooie of
lelijke woorden zijn, dan kan zij evenmin
het bestaan van mooi of lelijk loochenen;
het valt eenvoudig buiten haar terrein. Ik
kan een landschap of een vrouw mooi vinden zonder_steun van planologen, biologen
of medici. Zij kunnen die schoonheid nimmer bewijzen, maar zullen haar evenmin
loochenen. Taalwetenschappers echter

schromen niet mij voor de voeten te lopen
met hun waandenkbeeld dat er geen mooie
woorden zijn. Natuurlijk zijn er wèl mooie
en lelijke woorden net zo goed als dito
mensen of landschappen.

— Mario Dijkhoff heeft een Woordenboek

Papiaments—Nederlands en Nederlands—
Papiaments samengesteld, met medewerking van Magalis Vos de Jesus, een uitgave
van De Walburg Pers, Postbus 222, 7200
AE Zutphen. De prijs is f 19,50, zeer laag,
dankzij subsidie van de Antilliaanse regering, het Prins Bernhard Fonds en de Sticusa. Of het goed of slecht is, weet ik niet. Wel
weet ik dat er op dit gebied hoegenaamd
niets bestond; alleen al daarom lijkt het me
dus een belangrijke uitgave.
— In Nederlandssprekend België bestaat,
ik heb er al eerder op gewezen, een `Vereniging Algemeen Nederlands', met het tijdschrift Nederlands van nu. (Vroeger heette
deze vereniging: `Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal', en haar tijdschrift: Nu nog.) De vereniging is wel vergelijkbaar met het Genootschap. Onze
Taal. Een abonnement kost f 17,— (voor
studenten f 8,—). Het adres is: Ant. Dansaertstraat 76, 1000 Brussel.
-

— Uit Trouw van 19 januari 1981: VEEL
TE WEINIG LERAREN FRIES. Er is een
grote behoefte aan leraren in het Fries en er
moeten meer mogelijkheden komen voor
opleidingen. Dit is de conclusie van een
tussenrapport van de rijkscommissie
`Fries in het voortgezet onderwijs'. Uit een
onderzoek bij het voortgezet onderwijs in
Friesland is gebleken dat de motieven om
geen Fries te geven veelal niet van principiële maar technisch-organisatorische
aard zijn: veelvuldig worden het maximum
aantal leerlinglessen en het ontberen van
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een bevoegde leerkracht genoemd als knel
In het voortgezet onderwijs zijn-punte.
slechts zes leraren werkzaam. In het lager
onderwijs is geen sprake van een ernstig
tekort.
-

— Mij is het bestaan bekend van de Vlaamse afdeling van de `Vereniging voor de bevordering van de betrekkingen tussen de
Europese taalgemeenschappen: `Europa
Klubo', Aarlenstraat 78, 1040 Brussel. De
vereniging meent dat haar doelstelling het
best bereikt kan worden door het gebruik
van het Esperanto in de Europese Gemeenschappen. En dat is dan waar zij in
feite voor ijvert. Er schijnt ook een Nederlandse afdeling te bestaan. Zou zij zo vriendelijk willen zijn zich hier eens bekend te
maken?
J.v.d.H.

De Tachtigers
Nu het honderd jaar geleden is dat de `Beweging der Tachtigers' ontstond met onder
anderen Willem Kloos, Lodewijk van Deysel, Verwey, en Van Eeden, komt het mij
voor dat het goed is hier even met weemoed
aan terug te denken. Waarom met weemoed? Hun samenhang berustte namelijk
op de afkeer van de rederijkerse schijnverhevenheid van de vorige eeuw. Middels
hun tijdschrift `De nieuwe Gids' en langs
allerlei andere wegen hadden deze jonge
fanatieke taalliefhebbers een zodanige invloed op onze taal dat deze in de toekomst
een totale verandering onderging.
Maar nu, na honderd jaar, zien we, zij het
op geheel andere wijze, een schijnverhevenheid in onze taal terugkeren, hoofdzakelijk geïntroduceerd door de media, door
parlementariërs, vakbondsleiders en dergelijke. Het is verwonderlijk dat in deze tijd
van taalvervuiling niemand terugdenkt aan
deze beweging van honderd jaar geleden,
te meer daar een taalzuivering thans waarschijnlijk meer dan toen hard nodig is. Behalve het evengenoemde verschijnsel is er
nu meer aan de hand, namelijk niet alleen
een taalverloedering maar bovendien is het
maken van taalfouten meer normaal dan
uitzondering. Goede kennis van de Neder
taal voor journalisten is blijkbaar-landse
niet meer nodig, want fouten maken schijnt
even goed betaald te worden als foutloos
werken. Ook de t.v.-onderschriften zijn
een slecht didactisch medium voor het grote publiek, terwijl in sommige uitzendingen
de taalfouten hoogtij vieren.
Zijn er thans geen taaldeskundigen, zoals
honderd jaar geleden, die in staat zijn een
eind te maken aan het spreken en schrijven
met het tot vervelens toe herhalen van termen als: `met name', `in zijn totaliteit', `in

de orde van grootte', `inschatten', `vandaag de dag', `zo kunt u het stellen', `binnen de kortste keren', enz.? Deze nieuwe
holklinkende en vaak onnodig gebruikte
woorden en termen zijn de vele meer genuanceerde goede Nederlandse woorden en
termen aan het vervangen, welke daardoor
verloren dreigen te gaan. Er ontstaat geleidelijk een nooit gekende verarming van de
Nederlandse taal welke thans méér aan

inflatie onderhevig is dan onze gulden.
Ik moge eindigen met een dringende oproep om, op welke wijze dan ook, te komen
tot een grootscheepse actie, in de trant van
de `Tachtigers', om onze taal te redden van
een veel groter gevaar dan honderd jaar
geleden!
H.A. de Lathouder
oud-griffier, Den Haag

Van Woord tot Woord
Tien maal vijf of vijf maal tien
`De telwoorden zijn tegenwoordig de werkelijke adjectieven', schreef de Duitse aforist ('minder juist' dan aforisticus, zegt
Van Dale. Hij kan me nog meer vertellen; je
zegt toch ook niet 'communisticus' noch
`agnostisme' !) Helmut Arntzen in 1966 in
Kurzer ProzeB. Ik weet niet precies wat hij
daarmee bedoelde, maar ik denk, dat hij
niet heeft geweten, dat juist de vroegste
telwoorden echte adjectieven zijn geweest, woorden die eigenschappen aangaven. In de huidige talen van de zogenaamde
cultuurvolkeren zijn getallen abstracte begrippen, maar bij hun ontstaan waren ze
dat allerminst.
Van de meest oorspronkelijke getallen,
één, twee en drie, is de exacte betekenis
niet te achterhalen, maar ze moeten zoiets
als 'deze', `die' en `gene' hebben aangeduid. Concrete begrippen dus. Bij vier en
vijf ging men mogelijk op de vingers tellen.
Vier vormt een heel oude grens: een hand
heeft vier (echte) vingers. Die oude getallengrens is in de Slavische talen nog duidelijk bewaard. Zo zegt de Tsjech:
jedno a jedno jsou dvé (één en één zijn
twee)
dvë a dvë jsou ëtyri (twee en twee zijn vier)
tri a dvé jest pét (drie en twee is vijf).
jest `is' wordt gebruikt zo gauw de som
groter is dan vier!
De ouderdom van de eerste vier getallen
blijkt ook uit hun verbuiging: in veel Indogermaanse talen worden ze als echte bijvoeglijke naamwoorden verbogen; ze richten zich in getal, geslacht en naamval naar
het woord waar ze bij horen. Dit geldt ook
voor de oudere fasen van het Germaans. In
het Duits en het Zweeds wordt één nog
steeds verbogen, maar dat komt doordat
het niet als een echt getal wordt gevoeld en
het bovendien de functie van onbepaald
lidwoord heeft gekregen.
Van de verbuiging van de andere getallen is
maar heel weinig over. Ons twee is een
overblijfsel van de vroegere onzijdige
vorm, terwijl de mannelijke vorm bewaard
is gebleven in twintig. In het Duits kent
men nog zwo naast zwei. Zwo was vrouwe-

lijk, zwei onzijdig en zween mannelijk. In
een 17e-eeuwse Duitse bijbel kan men lezen: `Niemand kann zween Herrn dienen'
(Mattheüs 6:24) en 'Und stand auf in der
Nacht and nahm seine zwei Weiber and
seine zwo Magde' (Genesis 32:22). In Nederlandse dialekten komt naast drie (vrouwelijk) wel drij (mannelijk) voor.
Als je tot vijf kunt tellen, kun j e j e bedienen
van het vijftallige stelsel. De tallenstelsels
zijn voortgekomen uit de neiging van de
mens om zich door te bundelen het tellen
gemakkelijker te maken. Bij, het turven
maak je groepjes, bundeltjes van vijf eenheden; in de Romeinse cijfers vormt V de
bundeling van IIIII; briefjes van vijf tellen
sneller dan losse guldens.
Onze Taal. viert dit jaar haar tiende lustrum: 10 x 5. Ook bij een lustrum wordt
uitgegaan van een mijlpaal, bereikt na vijf
(jaar). Een lustrum valt dus onder het vijftallig stelsel. Maar een tiende lustrum niet!
In een vijftallig stelsel kunnen de woorden
zes, zeven, acht, negen en tien niet bestaan, noch de cijfers 5 tot en met 9. Bij
gebruikmaking van zo'n stelsel zou men
schrijven dat Onze Taal dit j aar 200 j aar oud
is. Doordat een vijftallig stelsel niet zo
praktisch is (de groepjes zijn te klein, dus
de getallen worden te groot), bestaat het
nergens op de wereld in zuivere vorm.
Er zijn veel talen die een tientallig stelsel
hebben, zij het niet altijd helemaal zuiver.
In het Nederlands tellen we tot de tientallen en daarna beginnen we opnieuw. — Elf
en twaalf vallen er een beetje buiten al
sluiten ze in zekere zin wel aan op het
tientallig stelsel, maar daar zal ik een volgende keer op terugkomen. — Het voorkomen van het achtervoegsel -tig bij ieder
tiental, van twintig tot negentig doet vermoeden dat het met tien verwant is. Dat dit
inderdaad het geval is blijkt bij de reconstructie van het woord tien. Zoals zehen
een oude vorm is van het werkwoord zien
(vergelijk het Duitse sehen), zo is tehen de
vorm waaruit tien is ontstaan. Een nog
oudere vorm is techun(t). Het verband met
-tig/-teg wordt nu al veel duidelijker.
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Vijftig, het getal dat het uitgangspunt
vormt van deze korte reeks beschouwingen over onze telwoorden, betekent in het
Nederlands dus vijfmaal een tiental (5 x
10). Vijfig jaar betekent vijf decennien.
Maar wat willen wij in dit jubileumjaar nu
eigenlijk vieren: het vijfde kruisje, het tiende lustrum of de halve eeuw? Drie verschillende benaderingen. Grappig is dat die laatste benadering in een paar Indogermaanse
talen voor de naam van het getal 50 heeft

gezorgd. Die talen, waarin het woord voor
50 'de helft van 100' betekent, zijn de Keltische dialekten Cornisch en Bretons (hanter-canslhanter-kant) en de Zigeunertaal

(jek paHel).
Een verschillende naamgeving is gegrond
op een verschillend denkproces. Vijf x
tien is dan wel 50; (vijf + vijf) x vijf kan 200
zijn!

O bru Iten
o brollen
O brelten
bri lien
O brie len
lippen
tiepen

Marlies Philippa

* kweken
I schretten

Is er in Nederland ooit gefliept?

bleren
•

blaten

• peeuwen,pieuwen
Hoe het me ook spijt: het woord fliepen,
voor Doesburg aangetroffen in de dialectenquéte van het Aardrijkskundig Genootschap uit 1879 en in geen andere bron te
vinden, bestaat niet, al heb ik dat een tijdlang gedacht. Het woord liepen, een verhelderend bedoeld streepje en een slechte
fotokopie bleken bij nadere controle de
ingredienten voor dit unieke woord voor
`huilen'.
Zonder deze verlezing te willen goedpraten, kan ik wel uitleggen waarom fliepen
niet mijn onmiddellijke argwaan opwekte.
In hetzelfde gebied waarin het voorgekomen moest zijn, treffen we het woordtype
liepen of lippen aan, zowel nu als in 1879.
Het lijkt niet zo verbazingwekkend als lie-

pen en fliepen iets met elkaar te maken

zouden hebben. Voor u nu denkt dat ik ook
zorgeloos verband leg tussen bijvoorbeeld
link en flink, moet ik eraan toevoegen dat
dat komt doordat het om woorden voor
`huilen' gaat. Die liggen in een heel bijzondere sfeer: een sfeer van intimiteit, emotionaliteit, affectie. In die sfeer geeft de taal
ons meer ruimte dan wanneer het om zakelijke begrippen gaat: jokken en sjokken zijn
twee heel verschillende handelingen, maar
janken en sjanken (in Deventer en ruime
omgeving) betekenen hetzelfde. Er is dus
allerlei — vaak ook individuele — variatie
mogelijk. Daarmee is een eerste eigenaardigheid van de woorden voor het begrip
tuilen' of `schreien' onderkend.
Een tweede punt is, dat 'huilen' een grote
hoeveelheid nuances kent. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) om-

schrijft in deel XIV, kolom 1018 `schreien'
als `tranen storten, al dan niet verbonden
met een hijgend of ander keelgeluid'. De
hedendaagse ABN-spreker zal voor dit
verschijnsel wel meestal het woord huilen
gebruiken , maar daarnaast kent hij een
heel scala van woorden die hij misschien

wat minder beschaafd vindt, maar die hij
niettemin dringend nodig heeft: janken,

grienen, blêren, drensen, piepen, schreeuwen, enz. Het hangt er immers maar vanaf

skriemen
beuken
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wie er huilt , hoe en waarorn er gehuild
wordt. Veel van die woorden komen uit
onze dialecten en zijn dus maar in een beperkt gebied echt inheems. Zo 'n woord
kan daar het meest gewone woord voor
'huilen' zijn, maar het kan ook een bepaalde nuance aanduiden, al hoeft dat weer niet
dezelfde te zijn die de ABN-spreker eraan
geeft . Het door mij gebruikte materiaal
(vragenlijst D 17 uit 1949en D 53 uit 1978)is
niet toereikend om al deze nuances feilloos
te onderscheiden . Toch is het daarom nog
niet onbruikbaar.
Op de kaart heb ik een klein aantal woorden
voor 'huilen' bij elkaar gezet . Een woordtype als brullen kent een vrij ruime verspreiding, zo schuinweg van zuidwest naar
noordoost ; de varianten in de uitspraak
vormen duidelijke gebiedjes (b .v. Groningen, Veluwe) . lets soortgelijks geldt voor
het noordoostelijke type lippen/liepen (dat
iets met 'lip' te maken heeft): de uitspraakvariant liepen concentreert zich boven- en
onderin het verspreidingsgebied. De versprciding van bleren lijkt wei wat op die van
brullen en valt er ook gedeeltelijk mee samen . Dan volgen enkele types die een
klein, duidelijk begrensd gebied beslaan:
kweken in Noord-Brabant , schretten in de
Alblasserwaard , blaten in westelijk
Noord-Brabant en Zeeland, klanknabootsend peeuwenlpieuwen in Noord-Holland ,
skriemen (vergelijk in het Engels 'to
scream' , etymologisch verwant met ons

'schreeuwen') in Friesland en beuken (vermoedelijk samenhangend met 'bulken') in
Limburg. Ook binnen deze types komt natuurlijk variatie in de uitspraak voor , maar
deze is niet op de kaart uitgedrukt. VaH het
u overigens op, hoeveel woorden voor
'huilen' ook woorden voor diergeluiden
zijn?
Het in kaart gebrachte materiaal laat een
paar voorzichtige conclusies toe. De woorden met een klein verspreidingsgebied (typerend voor intieme, huiselijke woorden)
moe ten echt inheems dialect voor een bepaalde nuance van huilen zijn. Uitspraakvarianten die gebiedsvormend zijn, kunnen niet op toevallige individuele varia tie
berusten. Woorden die naast elkaar voorkomen (zoals bijvoorbeeld in de IJsselstreek brullen, lippen en blerens duiden op
verschillen in nuance .
Vanzelfsprekend zijn de woorden voor deze kaart zodanig gekozen dat ze van deze
gevallen heldere voorbeelden laten zien .
De werkelijke overzichtskaart verdraagt
geen verkleinde afdruk : meer dan 25
woordtypen met hun uitspraakvarianten,
waarvan er in iedere plaats wei twee of
meer voorkomen! Krijgt u nog geen zin het
huilen in uw woonplaats eens te inventariseren?
H. Hogerheijde
P.1. Meertens-Instituut
Amsterdam

Spijkers op laag water
In de loop der jaren, eeuwen zelfs, heeft het
Nederlands grote aantallen woorden uit Indonesische talen overgenomen. Vele daarvan zullen weer uit het Nederlands verdwijnen zonder sporen achter te laten, eenvoudig omdat de zaken die ze noemen achter de horizon zijn verdwenen . Er is echter
een (zeer kleine) groep woorden die je 'blijvertjes' zou kunnen noemen . Het zijn geen
woorden voor stoffelijke zaken en dat verbetert hun levenskansen al meteen. Grappig is dat de meeste zich in hun vorm zo
geheel aan het Nederlands hebben aangepast, dat ze moeilijk als 'oosterlingen' herkenbaar geworden zijn. Enkele voorbeelden :
piekeren (tobbig peinzen - Koenen). Gaat
terug op Maleis 'pikir' , dat zelf weer ont leend is aan het Arabische 'fikr' .
soebatten (vleiend vragen - Koenen) . Maleis 'sobat' = vriend , dat weer teruggaat op

Arabischsahabat' .
pilangen (hij stond me daar te pilangen, ik
kon er geen woord tussen krijgen) . Maleis
'bilang' = tellen , opsommen . Wie de overgang van 'tellen' naar 'vertellen' vreemd
vindt , vergelijke 'zahlen' en 'erzahlen',

y4

'compter' en 'raconter' ,
pertjomme (al zijn werk was pertjomme).
Maleis 'pertjoema' = vergeefs .
pakkian (dat is mijn pakkian niet = daar
heb ik niets mee te maken) . Oorsprong
Maleis 'begaian' of 'bagian' = deel. Vermoedelijk heeft verwarring plaatsgehad
met 'pakaian' = kleding , costuum ('pakai~
an deftig' = avondkleding) .
oorlam. Zou komen van 'orang lama datang ' = iemand die al lang geleden (in Indonesie) gekomen is, in het bijzonder een
matroos van de marine. Het woord zou dan
moeten zijn overgegaan op diens dagelijkse rantsoen sterke drank . Ik lOU er geen
oorlam op durven nemen dat deze etymologie juist is. Overigens geloof ik dat 'ocrlam' - het woord tenminste - niet veel meer
gebruikt wordt : het kan de concurrentie
met de talrijke synoniemen niet volhouden. Het is trouwens het enige woord uit dit
groepje dat een stoffelijke zaak noemt. Ik
houd rnij aanbevolen voor opgave van
meer crypto-Maleise woorden in het Nederlands .
D . de Vries , Wageningen

50 jaar Ooze Taal
2. Taalgeschiedenis
In Onze Taal is altijd veel aandacht besteed
aan de herkomst van onze woorden, de
etymologie. Dit onderdeel van de taalkunde is voor talrijke taalliefhebbers een hobby geworden . Ook nu nog hebben wij een
rubriek ' Van Woord tot Woord' .
Een fraai voorbeeld is de herkomst van het
woord abrikoos. In 1941 kregen de leden
van Onze Taal de volgende informatie:
ABRIKOOS , een lange reis. - Hoe zijn wij
aan het woord 'abrikoos' gekomen, of liever : hoe is het woord tot ons gekomen ?
Direct van maker tot gebruiker? Geen
sprake van , het is van hand tot hand gegaan ; het heeft , voor het bij ons belandde,
een reis afgelegd , om de Oude Wereldzee .
Het woord is gevormd in het Latijn en luidde 'praecox' (d.i. de vroegrijpe) m.v. praecoda; toen is het overgenomen door het
Grieksch, dat van dezen meervoudsvorm
'praikokkia' maakte en daarvan weer het
enkelvoud 'praik6kkion' , ook wei 'prek6kkion ' geschreven (dat later tot 'berikokkion' verbasterde ; nieuw-grieksch:
'beni kokon') . Toen kregen de Arabieren
het te pakken. De Arabieren hebben de 'p'
niet , en maakten er 'barkok' van , of berkok' . Maar toen moest het een lidwoord
hebben, het Arabische lidwoord is 'al', en
toen ontstond er dus 'al-berkok' . Het
Spaan sch en het Portugeesch kenden onzen vriend ai , en noemden hem 'allercoque ' , een woord dat dicht bij den beginvorm 'praecox' stond, evenals het Italiaansche 'albercocca'. Maar het Spaansche en
Portugeesche 'albercoque' den invloed ondergaande van het Arabisch , wijzigde zich
in 'albaricoque' in Spanje en 'albricoque'
in Portugal. Daar vonden wij het en wij
maakten er toen 'abricock' (abrikok') van.
De Franschen hadden het tot 'abricot' vervormd; dat vonden wij toch eigenlijk wei
mooier dan ons 'abrikok' en dus gingen wij
ook maar 'a bricot' zeggen .
Maar een abr icot is niet veel, zulk een
vrucht smaakt naar meer; een s of een z er
dus achte r: 'a brikots' of 'abricotz'. Dien
meervoudsvorm spraken wij aI spoedig als
'a bricozen' uit ; en het enkelvoud van abricozen? 'a brikoos' natuurlijk. Ontleden wij
nu onze abrikoos, dan vinden wij een Fransche s, ee n Spaansch-Portugeesche i, een a
en b uit Ar abie ... en de overige letters
zijn het restant van ons Latijnsche praecox!
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n Er wordt gezegd dat mijn opmerking in
het november-nummer van vorig jaar over
d'altro canto kant noch wal raakt. Juist,
bent u daar weer? Maar ik heb nog meer
pijlen op mijn boog. Er is een merkwaardige uitdrukking in het Italiaans, andare a
rotole, letterlijk op rollen gaan, dus analoog aan het Nederlandse op rolletjes lopen
- alleen betekent die zowat het omgekeerde : de mist ingaan, in de soep lopen. n Wij
schrijven in het Nederlands Galilei heel
zorgvuldig met de puntjes op de laatste
terwijl de Italianen (waaronder destijds
Galilei zelf viel) Galilei schrijven. Waarom
dit trema? Gewoon, zegt u misschien, anders zouden we Galilij zeggen in plaats van
Galileeji. Een voortreffelijk argument. Alleen, de Italianen zelf spreken de ei ongeveer zo uit als wij. n Gelukkig wordpn niet
alle fouten die ik maak door lezers opgemerkt - ze schrijven er mij in elkgeval niet
altijd over. In het december-nummer heb
ik opgemerkt dat in de jaren '50 op de achterkant van auto's als vertaling van noli me
tangere het opschrift don't kiss me, I'm a
lady stond. Geen enkele lezer, ik herhaal
het, heeft mij verweten dat dit foutief was.
Er stond achterop de auto's te lezen: don't
kiss me, I'm not a lady. Wat valt hier zo op?
Zowel het dame- als het niet-dame-zijn is
kennelijk een argument om niet gekust te
worden. n Waar ik me razend om kan maken, is het verkeerd gebruik van de uit-

drukking niet van toepassing in ambtelijke
formulieren. U weet wel, een vraag luidt
bijvoorbeeld bent u getrouw.d? Daarachter
ja/nee met een sterretje en dat sterretje
verwijst u naar een regel onderaan waar u
de tekst aantreft doorhalen wat niet van
toepassing is (in plaats van doorhalen wat
niet juist is of zoiets). Nu vind ik dat die
vraag meestal niet terzake doet, maar daarom nog wel van toepassing is op mij: ik ben
per slot van rekening geen regenworm voor
wie er geen andere sekse bestaat, die biologisch en sociaal niet voor het huwelijk gedisponeerd lijkt, en voor wie om die reden
de vraag dan ook inderdaad niet van toepassing zou zijn! n Gesteld dat u het met het
voorgaande eens bent, zult u dan voortaan
formulieren met de gewraakte uitdrukking
oningevuld retourneren? Mogelijke antwoorden zijn, ja, nee, niet van toepassing.
n In het voorgaand vierkantje zag u hoe
niet van toepassing wel van toepassing kan
zijn. n Op een onmogelijk stukje grond,
ergens in Hilversum, staat een paal met een
bordje dat het volgende opschrift bevat:
EIGENDOM GEMEENTE. TOEGANG
BIJ GEDOGEN. • Wat houdt gedogen
hier eigenlijk in? Als ik mededogen met de
ambtenaren daar heb, mag ik dan ook op
die volstrekt onaantrekkelijke en oninteressante lap grond komen? Of zal men mij,
als ik er maar een voet op zet, gedogenloos
straffen? n Aan het begin van sommige

bebouwde kommen wordt een plattegrond
aangekondigd door een wit bord met de
vermelding stadsgids. Ik vind gids meer
suggereren dan een plattegrond waar kan
maken, en daarbij valt me op dat hef altijd
dorpen zijn die zich van een stadsgids voorzien hebben. n Echt goede inzendingen
van homobonieen op basis van -ischlies
(zie december-nummer) zijn niet binnengekomen. Ingezonden woordparen leden
een accentverschuiving of gingen niet uit
van -isch/ies. Aan dit laatste bezwaar laboreert het voorstel van mevr. v.d. Berg, uit
Blaricum: sectielsexy.
Wel leuk hoor, maar iets te veel riekend
naar verplichte grappen op een bonte familie-avond. Secties/seksisch zou wel goed
zijn, maar daar moeten we eerst het woord
seksistisch voor verminken. n Welnu, u
mag nog een poging wagen, en ik ga het nog
iets makkelijker maken ook: niet alleen
homofone woordparen, maar ook zinsparen op -ischlies zijn toegestaan. Voorbeeld: lk fallisch?1 Ik val, Lies. U zult zeggen dat de homofonie niet volledig is: de
eerste zin is immers een vraagzin, de tweede niet. Dat zal verschil in zinsmelodie met
zich meebrengen, zo argumenteert u. Mijn
antwoord: als u beide zinnen met de nodige
verontwaardiging uitspreekt, zult u geen
verschil in uitspraak meer bespeuren.
y

P.C.U.d.B.
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Beschermvrouwe H. K. H. Prinses Juliana

1931 en 1981

• Hoe actiefzijn de lezers! Sinds januari
bijna duizend nieuwe abonnees. En nog
worden er taalgebruikers jarig, die Onze Taal niet kennen (zie pagina 37).
Meer dan honderd lezers reageerden op
artikelen in Onze Taal . . . Een bondige
formulering verhoogt de kans op plaatsing.
• Hoe actief is onze taal! Honderd en
een voorbeelden van veranderingen in
de afgelopen vijftig jaar. Later in deze
jaargang de komende vijftig jaar.
• Kritiek op een SIRE-advertentie en
op de schrijfwijze 'het halve eeuwfeest', 45, 36
Kritiek op kritiek in een bijdrage over
de Taalunie, 39
• 'Mijne Heren' heeft vele synoniemen, 37 het sexistisch taalgebruik hierin wordt door sommigen met mens en
macht, 40, ontkend. Maar sexismen komen terug in onze voorbeeldige (?) Van
Dale, 42.
• Het voortouw wordt genomen door
een wever, een stuurman aan wal en een
Zuidafrikaanse 'touleier', 36.
• Is 'hoela' een bepaald Iiehaamsdeel,
35 of een modewoord, 40? Blijft u u
vooral inseinen!
• Een ander alternatief taalprobleem
wordt opgelost door een homoboon, 37.
• Osmotische voorlichting, 45.
• De vaste rubrieken, Het Rijmsehap,
40; Varieteit en Variete, 41; Ter Informatie, 43; Spijkers op laag water, 44;
van Woord tot Woord, 46 en de Vierkantjesrubriek, 47.

H erinneringen en indrukken
Eenontmoeting
SF staat voor niets. Een vrouw in 1981 kan
in gesprek raken met een mijnheer in 1931.
Zij draagt haar arm in een slinger en legt uit:
'Ik ben aangereden toen ik op een zebra de
Wagenstraat overstak.' 'Aangereden op
een zebra?' vraagt hij verbaasd, menende
dat zelfs ervaren temmers zulke dieren niet
kunnen berijden. 'Ja, natuurlijk door zo'n
brutale tiener op een bromfiets.'
Het zijn twee Hagenaars en ze spreken een
taal, lijkt het: beiden zeggen 'anggereje',
Maar na drie zinnetjes zijn er nu al drie
bronnen van onbegrip. Als ze het kennelijke misverstand niet op zich willen laten
zitten, leidt het ene woord tot het andere en
de avontuurlijke eonversatie brengt aan
het Iieht dat zi] de betekenis van dienstmeisje, bretelknoop en sokophouder kan
raden, maar hi] niet die van afkicken,
beeldbuis, BTW, he! zwarte circuit, EEG,
kerntaken, krakers, spiraaltje. Het zo veelbelovende gesprek wordt ontijdig afgebroken als de 31'er, bij mevrouws verklaring
van de laatste term, haar zulke uitdrukkingen hoort bezigen dat hij vreest in bedenke..
Iijk gezelschap geraakt te zijn. Jammer,
want hoeveel had hij, met zijn blijkbare
belangstelling voor onze taal, niet kunnen
opmerken! Een keus uit wat hij misliep zal
van dit jubileumartikel de inhoud vormen.

Klanken
Als de man van '31, opgegroeid in het geloof aan een 'Algerneen Besehaafd' naar
radio en t.v. had kunnen luisteren, zou hij
aan veel hebben moeten wennen. Bij sommige voorlezers had hij geen verschil kunnen horen tussen voorruit en voorraad of
tussen werk en wijk, zelfs tussen Chinezen
en Chinesen. De middenklemtoon, die hij
wel uit de volksmond heeft gehoord in steden waar een Bilderdijkstraat of een Oran-

jeboomstraat is, blijkt te zijn opgeklommen tot hooggeplaatsten als ze spreken
over
rechtspositiezaken,
arbeidsvoorwaardenbekid,
aardappeltneelfabrieken
of waterwingebieden.

Oude woorden en nieuwe
Ook waar de woordvoorraad gelijk gebleyen is, zijn toeh ingrijpende veranderingen
rnerkbaar in het veel of weinig voorkomen
van woorden, de zogenaamde gebruiksfre..
kwentie. Woorden die men vroeger niet
sehreef, zoals sturen, trouwen, vandaag,
hebben de plaats ingenomen van zenden,
huwen, heden. Andere kregen een gewij..
zigde betekenis, die verband houdt met
veranderingen in de samenleving: beleid,
inleveren, opera tioneel, de pil, prioriteit,
scenario, sector, strategie, structureel.
Wij kunnen ons niet goed voorstellen, dat
roddelen in het grootste gedeelte van het
land onbekend was toen in de bezettingstijd een affiehe ons wou leren dat die bezigheid ons volk schaadde, of dat alternatief
voor 1965 niet in het meervoud gebruikt
kon worden. In 1931 is van het WNT het
stuk P-Pletseren verschenen; lees je daarin het artikel Plassen, 4 kolom lang, dan
vind je niet de betekenis 'urineren' ..Geconfronteerd werden voor 1945 alleen verdaehten en getuigen, frustraties kende men
niet, het milieu bestond altijd uit mensen.
Koffiedrinken deed men tussen 12 en 2,
alstublieft was nog niet van zijn plaats gedrongen door graag, dank u nog niet door
bedankt. Je zou weI eens willen weten waar
dat tach allemaal door komt! Waarvandaan komt ogen 'eruitzien', versieren, dat
stelt niks voor?

Vreemde woorden en barbarismen
Toen in 1945de Ausweise waren opgevolgd
door permits, verwachtte niemand dat
Duitse woorden en germanismen ooit weer
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een kans zouden krijgen in ons taalgebruik.
Maar het is anders uitgepakt. De traditionele moffenhaat blijkt tot het verleden te
behoren en de Westduitse televisieprogramma's zijn in het oosten des lands van
meet of aan `goed ontvangen'. Uit hun
sportcommentaren zullen wel heikel en
hektisch afkomstig zijn, sowieso ligt ons
thans in de mond bestorven zoals eertijds
uberhaupt. Nieuwe germanismen zijn af-

is der niet bij, het zal je kind maar wezen,
van mij mag het, vergeet het maar, voor mij
hoeft het niet, zo simpel is dat.

bouwen, indammen, opbrengen, opdelen,
opsplitsen, uitproberen, vastnemen en
-zitten, verschuiven, veruit, vreemd gaan;

Iets heel ongebruikelijks is het, dat je veranderingen kunt waarnemen op het terrein
van de syntaxis, de 'woordvoeging'. Tot 30
jaar geleden moest overleven een lijdend
voorwerp bij zich hebben, kiezen ook. Nu
betekent overleven 'in leven blijven', en
wordt kiezen bijna altijd gevolgd door voor,
hetgeen soms wel een klein betekenisverschil meebrengt. Zodra in 1940 evacuaties
voltrokken werden, liet de volksmond niet
de huizen , wijken of woonplaatsen, maar
de bewoners evacueren. Sedert de `spreiding' van PTT-personeel begonnen is, kan
een gespreid gezin best in zijn geheel in
Groningen wonen. Staatkundige geheimen
lekken wel eens uit, maar nu we ons nieuws
meest uit Engelse en Amerikaanse bronnen krijgen, worden ze ook uitgelekt.
Het nu gewone 'Ik dacht dat ze daar heel
geschikt voor is' zou men in 1931 vreemd
hebben gevonden.

zeker voetballer vindt zich 'te laag ingeschat', hij is blijkbaar onderingeschat!
Maar ook de oudjes doen het weer aardig:

beduidend, eenduidig, meerdere, middels,
ondergraven. Wil iedere lezer, ter ere van
onze oprichters, al deze gruwelijkheden
maar eens voor zichzelf vervangen door
goed Nederlands?
De genoemde permits brachten een weelderig gevolg van nylons en plastics mee.
We hebben nu jeeps en station wagons,
public relations en marketing, motels en
coffee shops, sex en drugs, computers en
chips, geven een spotje of zoomen in; velen
kunnen niet buiten issue, item, link, set.
Onze eigen woorden hebben door het Engels andere betekenissen gekregen: alibi,
drankje, filosofie, probleem, sap; zelfs puristen worden er niet meer spuugmisselijk
van, maar ziek. Vooral als ze zien hoe gebrekkig veel vertalers Engels en/of Nederlands kennen (gedood worden betekent
dikwijls 'omkomen', curator 'conservator', heuvel 'berg', 30 000 troepen '30 000
manschappen').
Het Frans heeft ons geholpen aan bistro's
en boutiques, maar ook ons geleerd ons
over iets te buigen en ons te bewegen op het
ekonomische, erotische, esthetische of
ethische vlak (`terrein' of `gebied').
Franse woorden zijn ook uit Belgie tot ons
gekomen: vedette en koers, en in hun sportief gezelschap de Vlamingen afzien, klassieker, rap, alsook de pijp aan Marten ge-

ven.
Van naderbij is niet alleen het Carnaval de
Moerdijkbruggen overgetrokken maar ook
(naar alle waarschijnlijkheid) op vakantie,
op zich en de ruimer betekenis van ooit. Is
nipt ook al zover?

Niet moeilijk te raden is de oorsprong van

het achterste van zijn tong laten zien, niks
om over naar huis te schrijven, zijn nek
uitsteken, de show stelen.
Zinsbouw

In die tijd stonden bepalingen als ongeveer,
onder andere, bijvoorbeeld voor het voorzetsel , behalve als er een telwoord volgde:
`hij rekende op ongeveer vier ton winst',
maar: zoek de antwoorden juist op deze
vragen'. Nu is de gebruikelijke volgorde de
vroeger uitzonderlijke: `ze dreven handel
in vooral landbouwprodukten'.
Tegen een triomferend amerikanisme hebben de Engelse puristen zich even vruchteloos verzet als een jong overleden Nederlands anglist. Dat is het weglaten van het
bepaalde lidwoord of bezittelijk voornaamwoord als op het zelfstandige naamwoord een eigennaam volgt. Die vernieuwing heeft sinds 1950 enorme `afmetingen'
aangenomen. Eerst alleen bij namen van
personen toegepast, treedt de weglating nu
ook op bij namen van verenigingen, mogendheden en wat niet al. Tussen de 'open
plaats' van het ontbrekende lidwoord en de
eigennaam kan een woordgroep van onbeperkte lengte gebruikt worden; hoofdklas-

Uitdrukkingen

ser de Danaiden, lidstaat Frankrijk,
gemeente-ambtenaar en voorzitter van

Sommige figuurlijke zegswijzen zijn wel
oud, maar nu veel frekwenter dan eertijds:

de ambtelijke projectgroep Nieuwmarkt

een heet hangijzer, met een natte vinger,
hoge ogen gooien, het topje van de ijsberg,
uit de hand lopen; andere'zijn misschien in
streektaal bekend geweest: uit de doeken
doen, de pan uit rijzen, op de tocht staan.
Hele zinnetjes zijn wellicht door conf6renciers of columnists in zwang gebracht: dat

G. A. van Stijgeren.
S t ijl
Litteraire vor.men komen en gaan. In 1931
dichtte je Perzische kwatrijnen , nu worden
alleen nog de lettergrepen van de haikoes
geteld. Maar het lijkt alsof het goede, on-

modieuze verhalende proza gelijk is gebleven. Tussen De stomme dingen van Elisabeth Zernike (1931) en De honden jagen
niet meer van A. Alberts (1979) is niet makkelijk stijlverschil aan te wijzen.
Dicht bij het alledaagse taalgebruik staat de
vulling van de dagbladkolommen. Is daar
ook geen verandering te vinden?
In het Algemeen Handelsblad van 8 maart
1931 wijdt de Romeinse correspondent een
artikel aan `Gabriele d'Annunzio's landgoed'. Hij heft aan met een volzin van 82
woorden. Hoe is het mogelijk , vraag je nu,
dat iemand dat ging lezen!
Een dag tevoren bevatte de Nieuwe Rotterdamsche Courant een bespreking van Anna Christie, de eerste geluidsfilm met Greta Garbo. Voor de criticus was zij

`de zuiverste verbeelding van de vrouw dezer late dagen, in wier wezen lichamelijke
schoonheid werd gesluierd door de belofte
van innerlijke weelde. Was er een under de
sterren, die z66 een kern van raadselachtige
bekoring door tallooze decepties wist heen
te dragen naar een doel, dat niernand onzer
wist, als deze Zweedsche met haar nooit
geheel ontvouwde gebaren, met haar nooit
geheel ontloken oogen en haar trotschen
mond?'

Toegegeven, deze roomtaart is gebakken
om het contrast met de alsem der teleurstelling die de recensent zijn lezers vervolgens laat slikken. Maar het citaat is ernstig
bedoeld, daar valt niet aan te twijfelen.
Misschien leren we de taal van de werkelijkheid kennen als we vraaggesprekken
opzoeken. De twee Bibebben van het Handelsblad, gezamenlijk tekenend als Annelen, interviewen een scheidend inspecteur
van het onderwijs (14 maart 1931). Ze vragen hem: Wat denkt gij over de vaak verkondigde stelling, dat het lager onderwijs
vijf en twintig a dertig jaren geleden, beter
was dan nu?'
De oude heer is op een bijzondere wijze van
de tongriem gesneden, of ligt het aan het
versnijden van de pennen der beide dames?

kan dir in zijn algemeenheid niet onderschrijven, wel echter wil ik verklaren, dat het
onderwijs anders is dan vroeger, hetgeen
bewijst, dat ook de lagere school zich wise
aan te passen aan den tegenwoordigen tijd.
Op grond van mijn jarenlange ervaring meen
ik te molten constateeren, dat de kennis der
Nederlandsche taal verbeterd is, dat bijvoorbeeld het leesonderwijs volstrekt niet
bij het vroegere achterstaat. Grammaticaal
daarentegen was de vorige generatie beter
geschoold, maar tegenwoordig hecht men
niet meer zooveel waarde aan geslachten en
naamvallen. Men huldigt nu de opvatting,
dat tusschen spreek- en schrijftaal geen verschil behoeft te worden gemaakt.'
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Dat huldigen is gebleven. De man met de
vooruitziende blik kon niet voorzien dat de
huidige Annelens een bandopnemer als
medewerker in dienst hebben, zo'n toestel
dat ook voor dialectonderzoekers onmisbaar is geworden. In 1981 laat een interviewer een gemeente-ambtenaar als volgt
klagen over de 'Wet algemene bepalingen
milieuhygiene':

`Ik word geleefd door die papierwinkel.
VOOr deze wet kon je nog 60 procent van je
tijd aan het buitengebeuren besteden, nu nog
maar 40 procent. De hele milieuwetgeving is
net zo'n probleem geworden als het milieu
zelf. En dat allemaal door die stuurlui op het
ministerie in Den Haag. Nou, die hele milieubescherming is ontaard in geouwehoer, in
niets meer doen en niets meer controleren.
Er valt langzamerhand verrekt weinig te sturen

En niet in een krant maar in een boekje over
een bokskampioen staan uitspraken genoteerd, zo natuurgetrouw als zelfs realistische toneelschrijvers het niet durven, ofschoon wij alien dikwijls precies dezelfde
taalvormen gebruiken. `Ze kocht es een
keer kocht ze tweeendertig paar schoenen."Vergeet die scheidsrechter vergeet
nog te tellen."Dan had ik weer ruzie met
die moeder over die dochter en dan weer
met die dochter over die moeder.'
Hoe slecht bruikbaar de termen `spreektaal' en `schrijftaal' ook zijn, de inspecteur
zag het goed. De ontwikkeling waar hij op
doelt, is al 250 jaar aan de gang. Maar de
laatste tijd gaat het snel. Zelfs de Radionieuwsdienst heeft personen vervangen
door mensen, ongeveer 1000 door zo'n
1000, evenals door net als.
Woordbouw
Onmiskenbaar zijn bepaalde tendenties in
de woordvorming. Verzuiling, verkrot-

ting, vertrossing, verkakscholing, vergehaktballing zijn maar enkele voorbeelden
om te illustreren dat een bestaand type
afleiding uiterst produktief is geworden.
Hetzelfde geldt voor het type afdwing-

baar, beheersbaar, doorschrijdbaar, terugdraaibaar, wegpoetsbaar, desgewenst
te verlengen met on- en/of -heid. Minder
vaak zie je neologismen van het type gekte,
veelte, messcherpte.
Daarentegen hebben de vrouwelijke uitgangen van zelfstandige naamwoorden
geen toekomst. Voorzitster en inspectrice
hebben hun tijd gehad. Hier kunnen we
misschien opzettelijke taalverandering gadeslaan, dank zij het feminisme.
Een machtige tendentie is de verregelmatiging. Van de vanouds sterke en onregelmatige werkwoorden kom je tegenwoordig
vaak vormen tegen als belijdde, dunkte,

ervaarde, meette, uitwijkte, verdriette,
vlechtte, samengezweerd. Nauwelijks
meer verrassend zijn meervouden als onderzoeken, regio's, twijfels (een anglicisme ; het enkelvoud is zeldzaam geworden),

staatsmannen, tuinmannen, vrouwenoverleggen. Woorden op -e krijgen meer en
meer een meervouds-s: gedaantes, gedachtes, wijzes (`manieren'; wij spreken
nog niet van afweziges, begaafdes, wijzes
voor afwezigen enz.).

Naamvallen en geslachten
Drie jaar na de oprichting van `Onze Taal'
ging het onderwijs over naar de `nieuwe
spelling'. De voorstanders hadden altijd
beweerd dat daarmee niets aan de taal veranderde. Hoe is het gegaan? De naamvalsn, eerst nog gehandhaafd bij duidelijk
`mannelijke' woorden, werd in 1947, toen
de nieuwe spelling in Nederland en Belgie
officieel werd geschreven, lacultatief gesteld' , en: raakte buiten gebruik. Daaraan
moet het toe te schrijven zijn dat hij tegenwoordig ook wordt weggelaten waar hij
altijd gesproken is en dus tot de `taal' hoorde: men leest veelal van goede huize, in
levende lijve enz.
Een ingrijpender taalverandering houdt
verband met een onderwijsmaatregel die
van 1931 dagtekent, en waarbij al een matiging in het gebruik van de naamvals-n werd
ingevoerd. De minister besliste toen namelijk tegelijk: `Bij de voornaamwoordelijke
aanduiding der zelfstandige naamwoorden
richt men zich naar het beschaafde spraakgebruik.' Hij wist net zo min als de meeste
neerlandici dat dat spraakgebruik ingewikkeld en nog weinig onderzocht was. Door
onze gebrekkige schrijfwijs van de voornaamwoorden (ie, 'm, d'r zeggen we hon-

derd keer per dag, maar durven we niet te
schrijven) worden we gedwongen tot zware vormen als hij, zij, hem, haar, die de
Hollander betrekkelijk zelden in zijn
spraak gebruikt. Op school wordt ons niet
meer geleerd bij welke woorden hij en hem
veilig zijn, bij welke zij en haar. Het moet
wel door dit geniis aan houvast komen, dat
velen een nieuwe geslachtsindeling — al of
niet bewust gebruiken, die heel eenvoudig is en goed klinkt en overeenstemt met
wat we in talen van primitieve stammen
vinden: naar verzamelnamen en abstracta,
zoals raad, stifl, bestuur, verwijs je met zij
en haar, zelfs als ze onzijdig zijn.
Slot
De lezer mag het opgesomde toetsen aan
zijn eigen ervaringen en opvattingen. Hij
zal heel veel kunnen toevoegen. Wat de
verengelsing aangaat, niet alleen veel
woorden en uitdrukkingen, maar ook de

verandering in het leestekengebruik: minder komma's, een ander soort aanhalingstekens, geen punten in letterwoorden. Tegenover de ontdeftiging staat ook verdeftiging: collega's zijn collegae geworden, velen gebruiken te pas en te onpas het onhollandse hen uit angst voor tun kenne nie
komme', radio- en televisiestemmetjes
spreken van dessér en amandement. Er
zijn veel ontwikkelingen in strijd met de
idealen van onze stichters. Het moedertaalonderwijs hecht waarde aan andere
dingen dan zij , en zo kunnen we dagelijks
niet in het minst lezen waar niet het minst
bedoeld is, niet nadat in plaats van niet dan
nadat, meenemen in plaats van meebrengen. Het dilemna in de tijd van Charivarius
heeft zijn parallellen in aanwijzigingen en
behartenswaardig. Hoe het verder zal
gaan? In tienduizenden anderstalige gezinnen groeien kinderen op, die weldra onze
volwassen en volwaardige landgenoten
zullen zijn. Wat wordt hun invloed op de
algemene taal? De `sprekende chips' praten voorlopig nog alleen Amerikaans, maar
wie leert ze voorbeeldig Nederlands spreken? Wat zal het gaan betekenen als we het
hele etmaal door transatlantische programma's op de beeldbuis kunnen krijgen?
Wie weet zal Battus over enkele maanden
de toekomst onthullen.
C. A. Zaalberg, Leiden

Ammehoela
Amanoellah
Waar komt deze kreet vandaan? De heer
Van Hoewijk legde in het januari-nummer

verband met koning Amanoellah van Afghanistan, die in 1929 zijn land moest verlaten en daarna verkeerde in Europese society-kringen, hetgeen veel kopij opleverde
voor de boulevard-pers.
Op zijn opmerking kwamen zes reacties
binnen van: H. Bakkenist , Arnhem; H.J .
Cramer, Rolde; mevr. J.C. FahrenfortMeuffels, Overveen; M. van Hoorn, Wageningen; M.J. Meijers, Amsterdam en F.
Zeiler, Bergen. Veel verder dan hetgeen al
vermeld is in het Bargoens Woordenboek
komen we niet. Twee lezers herinnerden
zich een revue van Buziau uit 1928 in Carrd, waarin de koning ten tonele werd gevoerd. Een andere lezer wist een spotprent
te vermelden. Maar verband met `ammehoela' zagen zij niet.
De andere reacties kwamen op het volgende neer. Ammehoela betekent: `ga nou
gauw'; `niets van waar'; `ik lap het aan mijn
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laars', waarbij een voorschrift of een bevel
wordt genegeerd. Maar de spreektaal heeft
nog een plastischer uitdrukking waarbij het
genegeerde voorschrift niet naar de laars
wordt verbannen, maar naar een nog minder eervolle plaats. Vergelijk ook het vaak
voorkomende tikje `met de rechterhand op
de naaste bil', aldus een van de briefschrij-

vers over ammehoela. `Hoela', aldus een
andere briefschrijver, vinden we ook terug
in `hoelahoep', een verkorting van `hoelahoepel', waarbij de hoepel `gaande wordt
gehouden door met de heup heen en weer te
gaan'. U kunt 't me (dunkt) hiermee wel
doen.
J. R.

Reacties

Correct?
In Onze Taal, het eerste nummer van deze
jaargang, mediteert Marlies Philippa -50ste
over onze getallen, vooral over het getal
vijftig. In dit stukje lees ik (bladzijde 14):
`Maar hoe zit het nu met vijftig als geheel?
Een half eeuwfeest mag dan goud verschaf
een mijlpaal ... betekenen ...' -fen
Zowel de uitdrukking `een half eeuwfeest'
als de manier van schrijven daarvan vielen
mij op. Wat het eerste betreft: het bijvoeglijk naamwoord behoort kennelijk bij
`eeuw' en niet bij `feest'. Maar wij spreken
niet van `een half eeuw' doch van `een
halve eeuw'. Wat het tweede betreft: ik
leerde vroeger, meer dan vijftig jaar geleden — maar de regel geldt nog steeds — dat in
een dergelijke verbinding een streepje geplaatst moet worden tussen het bijvoeglijk
naamwoord en het zelfstandig naamwoord
waar het bij hoort, dus: `een halve-eeuwfeest'. Ik lees in de krant heel vaak bijvoorbeeld Tweede Kamerlid, vrije tijdsbesteding, grote stadskerk, en dergelijke. Sommige scribenten hebben, naar ik vermoed,
wel eens gehoord van een streepje, maar
schrijven dan: Tweede Kamer-lid, vrije
tijds-besteding, grote stads-kerk. In al deze gevallen hoort het bijvoeglijk naamwoord bij het eerste lid van de dan volgende
samenstelling. Men schrijve dus: Tweede Kamerlid, vrij e-tijdsbesteding, grotestadskerk. Niet de kerk is groot — dat is
tenminste niet de bedoeling — maar de stad
is groot, niet de besteding is vrij maar de tijd
is vrij, niet het lid is tweede in de rij, maar
het maakt deel uit van de Tweede Kamer.
In het Engels plaatst men de delen van
zulke verbindingen los naast elkaar, maar
voor de Nederlandse schrijfwijze geldt de
genoemde regel. Een regel die niet zonder
zin is. Soms is er geen mogelijkheid van
misverstand, maar soms ook wel. Bij het

derde door mij genoemde voorbeeld moet
ik me wel afvragen: wat is nu eigenlijk de
bedoeling, een kerk in een grote stad of een
grote kerk in een stad?
B. Jongeling
semitist
Groningen

Het voortouw
genomen (1)
In het januari-nummer vraagt de Heer
Flentge waar de zegswijze `het voortouw
nemen' vandaan komt. Deze komt regelrecht uit het Afrikaans, waar `die voortou
neem' voor de leiding nemen heel gewoon
is. In oorsprong komt het van het ploegen
met een span ossen (16 of 14), die wel van
achteren recht uit aangespoord konden
worden met een lange zweep, maar niet
gemend, zodat men bij het keren een touw
nam, dat bij de voorste twee bevestigd was,
en zo het span omleidde. Dit werd gedaan
door de 'touleier wat die voortou neem'.
Het verbaast me alleen, dat in deze tijd van
anti-apartheid een zo kenmerkende Afrikaanse uitdrukking veld wint!
Mevr. S. Dörr
Den Haag

Aftelversje
In Van Woord tot Woord schrijft mevrouw
Marlies Philippa over getallen en vermeldt
een aardig aftelversje. 't Is een beetje frauduleus, want er staan maar acht getallen, in
plaats van tien. Groningse moeders leerden hun kinderen het als volgt:
Ans Zwain Drain
Orre Morre
Fiesse Fasse
Teuspel Tasse
Tains
Met de getallen 1, 2 en 3 heb ik geen probleem; 6 en 7 lijken echter op het Duitse
vier en vijf, terwijl ze hier als 6 en 7 staan.
Hoe Orre en Morre zich daartussen gedrongen hebben ontgaat mij. Evenmin kan
ik met Teuspel en Tasse uit de weg. Of zou
het een versje zijn bij het hinken? Teuspel
is hinkbaar.
A. Veenhoff
makelaar, Eelde

Het voortouw
genomen (2)
Als antwoord op de vraag, gesteld door de
heer A. R. W. Flentge in het januarinummer van Onze Taal, kan ik het volgende
vermelden. In de gebruikelijke zeemanstaal is een voortros, of zoals men aan de wal
zou zeggen een voortouw een van de middelen waarmee een schip wordt gemeerd.
Dit voortouw is niet alleen een touw dat,
vanaf het voorste deel van het schip, naar
voren aan de wal wordt vast gemaakt, maar
ook als regel de eerste verbinding waarmee
het schip gemeerd wordt.
Als dit voortouw (deze voortros) is vastgezet, is de boot aan. Wie de voortros vanaf
de wal waarneemt, of anders gezegd `wie
het voortouw neemt' (om vast te zetten),
zorgt dat `de boot aan is'. Vooral bij een
schip dat moeilijkheden kan geven is er
moed voor nodig om (fig. gezegd) het
voortouw te nemen.
Dit is het antwoord zoals ik het zie, maar ik
geef mijn mening gaarne voor een betere.
H.A. de Lathouder
oud-griffier, Den Haag
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Het voortouw
genomen (3)

-ISCH/-IES
Is elke homoboon
homofoon?

Terwijl deze regels van links naar rechts
aangroeien weet ik niet of ik daarmee het
voortouw neem. Wet is ook mij de voorkeur opgevallen om i.p.v. te starten het
voortouw te nemen. `Teveel liepen al in het
gareel, zodat wel iemand het voortouw
nam.' Fout! Toch nog niet zo fout als 'De
beide Andre's nemen het voortouw'. Het
aangeboren taalgevoel kan deze zinnen
kritiekloos accepteren. Het begrip 'het
voortouw nemen' lijdt er niet onder. Echter als voorstelling roept 'de beide Andre's
nemen het voortouw' een tegenstrijdig
beeld op. Immers, zo actief is het nou ook
weer niet om dat deel van het touw aan te
vatten dat zichtbaar het minst belast raakt ,
de navolgers, die zich bij de enthousiaste
trekkers hebben aangesloten zouden het
touw gespannen moeten houden.
.

Waarom staat de zegswijze geen meervoudig onderwerp toe? Welk bezwaar is er
tegen 'Andre en Bas nemen het voortouw'? Ik zou het ook niet direct weten.
Enkel twee mannen evt. aan weerszijden
van een touw met vervolgens een reeks
mannen erachter hebben niet het voortouw, maar het achterste deel ervan!
P. N. Muyt (1828) zette aan kinderen van
voor de industriele revolutie uiteen, hoe
wevers werken. Hij merkt op dat wollen
laken breder is dan andere stoffen, zelfs zo
breed dat een wever de breedte waarover
de spoel door de schering heen gestoken
moet worden niet kan overreiken. Een
tweede wever neemt met zijn rechterhand
de spoel van de links gezeten wever over en
geeft deze na doorsteek terug aan de eerste
wever die van links naar rechts het doorsteken afwikkelt. Semantisch bekeken is er
wel de aanwijzing om `getouw' op te zoeken, waardoor de eigenlijke woordvorming aan belang afneemt, maar de gedachte aan weefgetouw opkomt. Telkens als de
wevers hun werk gingen aanvangen, dus na
het op touw zetten ervan, het aanbrengen
van de scheringsdraden, nam de eerste
man bij het weven het voortouw. Wanneer
Bas en Andre elk aan een ander weefgetouw werken kunnen beiden op eigen weeftoestel het voortouw nemen; samen aan
hetzelfde toestel is uitgesloten. Als een
schoolmeester besluit Muyt:
Houdt uw draadjen effen, dan
Zijt ge een knappe weversman!
P. Chr. v.d. Beld, Amsterdam

Uit uw noodkreet in het decembernummer
over het gebrek aan homofonieen op -isch/
ies bleek mij dat u een beroep doet op mijn
`Bureau voor alternatieve taalproblemen'.
Aldaar bleek alras dat in het algemeen pas
door mij aan uw oproep kan worden voldaan als ik in het Bosnisch zeg: als ik in het
bos nies, zeg'. Zodra me dat gelukt was
kwam er het nodige los:
categorie 1:

zijn alle Aries arisch?
logies? logisch! (het eerste plat uitgesproken)

zijn alle Frankies Frankisch?
wat benne die hessies Hessisch
categorie 2:

hoe vond je Frankie's Frankisch?
absurdistisch? Zeker, absurd is Ties zeker!
kust A. 3 a , Ties? Kust Adriatisch.
wat zijn die Bourg-on-dit's Bourgondisch.
Australisch. Au, straal Lies!
toch is die Slavisch. Toch is die sla vies
Indo? nee zie's: Indonesisch.
0 chemisch? Och he Mies (snel gezegd)
bistro-pies ruikt bis tropisch tenminste:
als ik op z'n Kaspisch op z'n kas pies.
wanneer statisch? Wanneer staat-ie-'s?
smokkelwaar:

o karabies, ook Arabisch?
puttees zijn poetisch zonder puntjies.
reeksvorming:

Marx! is-t-ie's marxistisch)
toer!
toer)
terror!
terror
bal!
ball
kuub!
kub
11

11

)

11

is 't weer niet goed!

hoe al erg ie 's was, je huid; hoe allergisch
was je huid.
J.P. Roemer Visscher, Lunteren

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt nok steeds het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau doen. Een
briefkaartje naar Postbus 1 in Den Haag
is voldoende. U vermeldt dan 1. Onze
Taal verjaardaggeschenk; 2. adres van
de jarige; 3. datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden; 4. adres van de
gever.
U krijgt dan de acceptgirokaart en de
jarige ontvangt vanaf de verjaardag tot
het einde van dit kalenderjaar uw cadeau: Onze Taal.

Ophef over
aanhef
Mijne Heren (1)
Mijn antwoord op de vraag over `Mijne
Heren' luidt heel eenvoudig: in dat geval
niet `Mijne Heren' gebruiken maar: `L.S.'.
Ook in het geval dat men niet weet of er ook
een of meerdere vrouwen zitting in hebben. Deze afkorting van `Lectori Salutem'
is dan wel geen Nederlands, ik vind dit niet
zo'n bezwaar. De vertaling tot 'den' of 'de
lezer Heil' lost het probleem niet op en
geeft mij bovendien een nare bijsmaak.
Dus: `L.S.' .
In brieven aan een ambtelijke instelling is
een aanhef over het algemeen niet gebruikelijk als men dan ook maar besluit zonder
`hoogachtend' of iets dergelijks. Zeker
geldt dit bij briefwisseling tussen ambtelijke instellingen onderling.
H.J. Cramer, gepens. ambtenaar
Rolde

Mijne Heren (2)

`Mijne Heren' behoort tot de correspondentie- en toesprakenfolklore. Het betekent eigenlijk niets meer dan dat we door
het gebruik van deze aanhef het gevoel van
kilte voorkomen dat ontstaat als we een
brief of toespraak `zomaar' beginnen.
Hetzelfde geldt voor Amice, Beste Jan,
Lieve Moeder, Beminde Gelovigen, Broeders en Zusters in den Heer, Waarde Collegae enzovoort. Het houdt niets meer in,
maar 't is het geijkte aanloopje. Ik heb in
mijn loopbaan verscheidene keren een
brief moeten schrijven aan iemand die ik in
't geheel niet waardeerde, maar die ik toch
toeschreef `Geachte Heer . . .'. En ik eindigde ook nog, zoals de conventie dat wil,
met `hoogachtend'.
Als we een toespraak beginnen en we zien
in het gehoor voor ons een vrouwelijke
luisteraar en verder alleen mannelijke dan
beginnen we met `Mevrouw, Mijne Heren'. Als we meer dames zien wordt dat
`Dames en Heren'. 1k zou de Heer Kok
aanraden hetzelfde te doen bij zijn correspondentie als hij de samenstelling van het
college waaraan hij schrijft kent. Verkeert
hij in het onzekere over de spreiding van de
seksen dan doet hij, denk ik, het beste geen
aanhef te gebruiken. Ik meen dat dat in
ambtelijke stukken wel vaker voorkomt.
Wat doen we overigens als het alleen maar
vrouwen zijn? Zeggen en schrijven we dan
koelweg 'Dames' of `Mijne Dames, Waarde Dames, Lieve Dames, of Geachte Toehoorders, Waarde Lezeressen' of zoiets?
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Maar weglaten bij de correspondentie,
dunkt me.
Om over dit onderwerp nog even door te
gaan: onlangs hoorde ik op de T.V. iemand
een vergaderde menigte toespreken met
`Congres!' Dat klinkt me nu helemaal
dwaas in de oren. Ik hoor (of zie) me al
beginnen met Vereniging! Stichting! Vergadering! Club! Conferentie! Menigte! Bij
eenkomst!
A. Mudde
hoofd personeelsdienst Philips
Geldrop

Mijne Heren (3)
Wat er gebruikt moet worden als er ook
vrouwen in besturen en colleges zitten, zal
niemand kunnen zeggen. Maar ik zou een
lans willen breken voor het NederlandsBelgische `Mevrouwen, Mijne Heren'.
Naar een bestuur enz. waarin den vrouw
zit, zal iedereen zonder bezwaar schrijven
met de aanhef: `Mevrouw, Mijne Heren'.
Het logische equivalent daarvan is het
meervoud van `Mevrouw', dus `Mevrouwen'. Bij het aanspreken wordt nog steeds
gebruikt 'Dames en Heren', maar als er
maar een vrouw is, kan 'Dame' niet gebruikt worden. Van Dale zegt terecht dat
dit thans niet meer beschaafd is. Daarbij
komt nog dat 'dame' als soortnaam zich in
ongunstige richting heeft ontwikkeld, in
tegenstelling tot `heer'.
Tot nu toe heb ik dezelfde uitwijkmogelijkheden gebruikt als de heer Kok, maar ook
mij bevredigde het niet. Ik zou het van
harte toejuichen als `Mevrouwen' het ging
winnen van 'Dames'. Het aanspreken en
aanschrijven zou wat consequenter worden en daardoor ook voor vreemdelingen
eenvoudiger om te leren. Maar ik denk dat
ook heel wat Nederlanders en Vlamingen
met een grotere eenvoud gebaat zouden
zijn. Ik wil best een toezegging doen om
mijn voorstel in praktijk te brengen, als dat
anderen over de brug kan helpen.
Mevr. Jo Daan
Barchem

Mijne Heren (4)
De heer Kok in Eindhoven is niet de enige
die moeilijkheden heeft met de aanhef van
brieven aan bestuurscolleges, directies en
dergelijke instanties. leder die brieven
schrijft, heeft hiermee te kampen. De
maatschappelijke ontwikkeling van de
laatste tientallen jaren maakt het onmogelijk nog langer met `Mijne heren' te werken.
Nu maakt de heer Kok het zich wel nodeloos moeilijk door ook `Geacht bestuur' en
`Geachte redactie' minder gewenst te yin-

den. Dat zijn toch heel redelijke aansprekingen? Men richt zich hier tot een collectief, ongeacht het feit dat een der leden
daarvan de correspondentie behandelt.
Daarom zou ik zeggen: noem in zo'n geval
steeds het colle ctief in de aanhef, dus `Geachte kerkeraad', `Geachte directie', `Geacht college'.
Moeilijker wordt het als je naar instanties
moet schrijven als de Koninklijke Bibliotheek , het Letterkundig Museum, een
dienstencentrum of een uitgeverij. Zelf heb
ik tot mijn beschaming ervaren dat correspondentie met een uitgeverij, die ik netjes
aanschreef als `Mijne heren', door een
vrouw werd behandetd.
In deze laatste gevallen red ik me nu met
lectori Salutem' als aanhef, gevolgd door
een punt. Dat klinkt nogal onpersoonlijk,
maar zolang ik niet weet wie de brief leest,
is dat mijns inziens geen bezwaar; bij een
voortgezette correspondentie verander ik
dat wel.
Ik ben er nieuwsgierig naar hoe anderen
deze zaak aanpakken.
-

Sj. v.d. Berg, leraar Nederlands
Emmen

Mijne Heren (5)
Naar aanleiding van de vraag over de aanhef zou ik de volgende suggesties willen
doen:
1. Begin met 'Dames en Heren'
(`Mejuffrouw, Dames en Heren', zoals in
mijn tijd eens een hoogleraar in Delft zijn
college begon, hetgeen uiteraard grote hilariteit veroorzaakte, behoeft natuurlijk
ook weer niet).
2. 'Dames, Mijne Heren'
Hier is dan 'Dames' bedoeld als meervoud
van `Mevrouw' en `Mijne Heren' het gebruikelijke meervoud van `mijnheer'. Het
vreemde is dat het niet erg netjes is om een
vrouw aan te spreken met 'Dame' maar
anderzijds niet `Mevrouwen' kan worden
gezegd.
3. `(Zeer) Geachte Dames en Heren'
Ik hoop niet dat dit een germanisme is. Ik
zie nl. de laatste jaren vaak op brieven uit
Duitsland, waar men voorheen meestal in
bedoelde gevallen helemaal geen aanhef
gebruikte, `Sehr geehrte Damen and Herren', nadat het eerst nog alleen `Sehr geehrte Herren' was geweest.
4. `Mijne Dames, Mijne Heren' of `Mijne
Dames en Heren' zou eventueel ook kunnen. Lijkt wat op het Frans.
5. Misschien is echter het meest simpel om
gewoon `Mijne Heren' te blijven gebruiken.
Immers de dames willen tegenwoordig
toch dat we zeggen: Mevrouw de Directeur, ze zijn voorzitter of secretaris van het
bestuur enz. , dus waarom dan niet `Mijne

Heren' wat dan maar ontsext (of ge-unisext) moet worden. Misschien zijn ze hier
in Brabant de tijd al ver vooruit, want heel
vaak gebruikt men `hir en `zijn' ook als
men het over vrouwen of meisjes heeft.
Klinkt mij nog steeds vreemd in de oren.
M.G. Herz
normalisator bij Philips Eindhoven

Mijne Heren? (6)
De heer of mevrouw Kok signaleert in het
februari/maart-nummer problemen met de
aanhef `Mijne Heren' in brieven aan colleges, directies, enz., waarin den of meer
vrouwen zitting hebben. Nu steeds meer
vrouwen funkties bij dergelijke instanties
bekleden, is er behoefte aan een andere
aanhef. 'Maar welke?', vraagt Kok zich af.
Voordat we proberen daarop een antwoord te geven, willen we eerst erop wijzen dat de aanhef `Mijne Heren' niet alleen
in de hier boven geschetste situatie gebruikelijk is, maar ook in brieven aan personen
of instanties, waarvan men de sekse, respectievelijk die van hun leden, niet kent.
Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat het
wel mannen zullen zijn. Deze onbekenden
zijn tegenwoordig echter heel vaak vrouwen. U kunt zich wel voorstellen dat het
voor hen vervelend is brieven te ontvangen
met `Mijne Heren' er boven. Daarom stellen we voor deze aanhef in de laatste situatie geheel te verbannen. Laten we Of terugkeren naar het klassieke `Lectori Salutem'
(LS) Of een van de volgende oplossingen
kiezen.
Brieven aan een persoon van wie u sekse
noch familienaam kent, kunt u ons inziens
het best beginnen met `Geachte Heer of
Mevrouw'. Kent u de achternaam wel, dan
voegt u die eraan toe: `Geachte heer of
mevrouw Jansen'.
De aanhef boven brieven aan een instantie
die uit een aantal personen bestaat van wie
u niet weet of ze van het vrouwelijk of het
mannelijk geslacht zijn, is wat problematischer. Kok wijst termen als `Geacht Bestuur', `Geachte Redactie' om onduidelijke redenen af. Wij vinden ze echter een
goede oplossing. Voor degenen onder u die
zo'n aanhef liever niet gebruiken, zijn er de
volgende andere niet-seksistische alternatieven.
Een logische uitbreiding van `Mijne Heren' zou `Mijne Dames en Heren' zijn.
Voor zover we weten wordt dat heden ten
dage niet gebruikt. Wat kan daar de reden
van zijn? We vermoeden dat het onder andere komt, doordat nog steeds meer mannen dan vrouwen officiele brieven ondertekenen. Als man wil je je nog wel — symbolisch — aan een andere man onderwerpen
door hem je `Heer' te noemen. Maar aan
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een andere vrouw . . .? Daar komt natuurlijk nog bij dat `Mijn Dame' uit de mond van
een man dubbelzinnig is. Veel vrouwen
zullen het dan ook niet op prijs stellen met
`Mijne Dames' te worden aangesproken.
Kortom, dit alternatief lijkt ons niet aanbevelenswaardig.
Een tweede, niet-seksistische aanhef is
`Geachte Dames en Heren'. Deze wordt in
officiele brieven meer en meer gebruikt.
Ons inziens is het een goed alternatief voor
formules als `Geacht College', die Kok onbevredigend noemt. Kon 'Dame' in kombinatie met `Mijn' een wat al te bezitterige
betekenis hebben, in kombinatie met `Geachte' is dat beslist niet het geval. Wanneer
uw brief aan een aantal vrouwen en een
man is gericht, kunt u de variant `Geachte

Dames en Heer' gebruiken. Is het omgekeerde het geval, dan kunt u er `Geachte
Heren en Mevrouw' van maken.
Sommigen onder u zullen zich nog zorgen
maken over de volgorde waarin de dames
en heren in de aanhef moeten worden genoemd: zoals we het geleerd hebben — de
dames eerst — of zoals het 't lekkerste loopt.
Wat ons betreft laat u zich in dit opzicht
alleen door uw taalgevoel leiden. Maar natuurlijk moet u dat zelf weten, net zo als u
zelf moet bepalen of u onze aanbevelingen
gaat gebruiken.
Werkgroep Taalseksisme van de
Vereniging voor Vrouwen met
Akademische Opleiding (VVAO)

De Taalunie (een antwoord)
In Onze Taal van november 1980 stond een
opstel van mij over het taalunieverdrag.
Daarop zijn drie reacties binnengekomen,
van G. J. M. Kortman, F. Debrabandere en
J. L. M. Kits Nieuwenkamp, te lezen in
Onze Taal van februari/maart 1981.
Ik ga niet in op onredelijke veronderstellingen, op leesfouten en op discussietrucs
(b.v. voorstanders van de taaltinie zijn beter geinformeerd dan tegenstanders). Liever beperk ik mij tot de zaakrijker reactie
van de heer Kits Nieuwenkamp.
Voor de duidelijkheid moet ik misschien
eerst nog even zeggen, dat wat ik schrijf
mijn mening is, niet die van het Genootschap Onze Taal. Het genootschap heeft in
deze kwestie geen mening. De leden zijn
nog niet gepolst. Het gaat dus om een persoonlijke mening, net als bij die van de heer
Debrabandere. Weliswaar ondertekent hij
zijn stuk met `voorzitter Vereniging Algemeen Nederlands' (wat niet zijn beroep is)
en heeft hij het over de verenigingsmening
als was die gelijk aan de zijne, maar ook
daar zijn nog lang niet alle leden geraadpleegd.
De heer K. N. snijdt twee kwesties aan,
waarin ik graag mijn standpunt verder verduidelijk. Want evenals hij geloof ik, dat
het hier om wezenlijke punten bij de taalunie gaat. 1k schreef:
`De partijen hopen "de eenheid van de
Nederlandse taal en letteren, als gevolg
van de staatkundige scheiding zo lang bedreigd, te bevestigen en te bevorderen"
(Memorie van toelichting). Welnu, deze
eenheid is er nimmer geweest. Althans niet
inniger dan die met grote delen van het
tegenwoordige Duitsland. Als het niet
voortkomt uit historisch onbenul dan moet
het een leugen heten dat de vrede van Munster (1648) ertoe geleid heeft dat de communicatie tussen Noord en Zuid, taalkundig

bezien, sterk achteruitgegaan is (vgl. blz.
21).'
De heer K. N. zegt dan: 'Het komt er nu
helemaal op aan wat men onder 'eenheid'
verstaat.'; 'Is een eenheid van taal ‘wel zo
homogeen als hij suggereert?' Volgt een
uiteenzetting over de eenheid in verscheidenheid van Groningen, Limburg, Zeeland
tot en met Frans-Vlaanderen. Hij heeft het
over mijn 'ongeloof in de eenheid van de
Nederlandse taal'. Ik ben het echter grotendeels met hem eens. Wat hij zegt over de
eenheid is juist; niet wat hij zegt over mijn
ongeloof.
Het Nederlandse taalgebied als taalkundig
begrip, daarover verschillen wij niet van
mening. Dit taalgebied vertoont, zoals bijna elk taalgebied van enige omvang, een
ruime variatie in dialekten, van noordelijk
Groningen tot en met Frans-Vlaanderen.
Die dialektische variatie behoeft ons er
geenszins van te weerhouden het taalkundige begrip 'het Nederlandse taalgebied' te
blijven hanteren. Inderdaad. Wil men hier
van eenheid spreken, dan is deze eenheid
momenteel niet losser dan 200 of 600 jaar
geleden. Hier is dus geen sprake van een
`door staatkundige scheiding zo lang bedreigde' eenheid. Er hebben, met uitzondering van enkele decennia, steeds staatkundige grenzen gelopen.
Binnen dit taalgebied is een standaardtaal
ontstaan, bruikbaar in het hele gebied. Dat
was een aanpassing van het ene gebied aan
het andere, van de ene groepering aan de
andere. Alles uit welbegrepen eigenbelang. Groningen heeft zich aangepast, de
Nederlandssprekende gebieden van Belgie ook. De een meer, de ander minder,
maar allemaal in dezelfde richting. Ook
met betrekking tot de standaardtaal kan
men niet zeggen dat de eenheid bedreigd is.
Ze is de eeuwen door in opgaande lijn ge-

gaan, en thans groter dan ooit voorheen. Ik
handhaaf dus volledig hetgeen ik in november gezegd heb omtrent de eenheid van het
Nederlands en derzelver vermeende bedreiging.
Wat is er door de staatsgrens dwars door
het Nederlandse taalgebied dan wel `zo
lang bedreigd'? Niet de eenheid van het
taalgebied maar de omvang. Het gebruik
van het Nederlands in Belgie, dat is bedreigd geweest. En tegen die dreiging zijn
de Nederlandssprekende Belgen in verzet
gekomen, opnieuw: uit welbegrepen eigenbelang. Daarbij stonden twee wegen
open: streven naar een eigen, Belgische
vorm van Nederlands als standaardtaal,
ofwel streven naar aanpassing aan een
reeds bestaande Nederlandse standaardtaal. De meesten kozen, met kennelijk succes, voor het laatste. Net als de Groningers, maar dan onder tegenstand. Dat een
zo ver mogelijke aanpassing van Vlamingen politiek belangrijk kan zijn in Belgie,
dat laat ik gelden. Hun eigenbelang was en
is niet precies hetzelfde als dat van de Groningers, maar werkt wel in dezelfde richting. Maar dan zijn de dingen bij hun naam
genoemd. En dan geen chauvinistisch gekeutel over die zo bedreigde eenheid, want
dat is onzin.
Ik schreef, en herhaal: `Niet alleen wil men
dus iets bevestigen dat er nooit was, ook
wil men dat doen met onmogelijke middelen.' Over die onmogelijke middelen
schreef geen van drieen. Er lijkt me dan
ook weinig tegen in te brengen.
Het tweede belangrijke punt van de heer K.
N. is: gegen wie of wat heeft de heer Van
der Horst iets? Laat hij vooral duidelijk
zijn, . . Antwoord:
a) tegen diegenen wie het in feite gaat om
de verdediging van het Nederlands in Belgie, een legitieme zaak, maar dit presenteren als ging het om de EENHEID. Wees
eerlijk, strijd met open vizier en zeg waar
het je om te doen is;
b) tegen diegenen die werkelijke taaleenheid willen, om samen sterk te zijn. Samen
sterk willen zijn acht ik een oerwoudmentaliteit ;
c) tegen diegenen die zich echt verbonden
voelen met taalgenoten,
. . met de beursspeculant, met de huisjesmelker, met de bourgeoise in haar bontmantel , met het giechelend winkelkind en
het poenig kantoorjoch, de steunpilaar der
bioscopen, met de motor-ploert en zijn
`duorijdster', met die allen te zamen bezitten ze een "dierbare moedertaal".' Dit is
een citaat uit Carry van Bruggen, Hedendaags Fetisjisme, 3e druk 1980 (de eerste
druk was van 1925!), blz. 122-123, een
boek tegen nationalisme.
J. M. van der Horst, Leiden
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Modeuitdrukkingen

en J. L. van Wuyckhuyse, Zwijndrecht.
Hieronder vindt u de woorden en uitdrukkingen die door ten minste drie inzenders
zijn genoemd:

In het oktober-nummer van vorig jaar hebt
u een artikel kunnen lezen van de heer
Taffi j n over mode-uitdrukkingen, bi jvoorbeeld `Ergens het groene licht voor geven',
`Er flink tegen aan gaan'. Op de vraag of
Onze-Taallezers nog andere uitdrukkingen kenden, kwamen talrijke reacties binnen. In totaal werden er ongeveer 300
woorden en uitdrukkingen gesignaleerd
door: mevr. J. Dubbelboer-Wessel, Baarn;
J. A. Fray, Hollandsche Rading; P. de
Jong, Krimpen a.d. IJssel; J. Kieft, Bussum; G. L. van Laar, Rotterdam; J. G. A.
Luijten, Bunnik; mevr. G. Rabbi-Lambert, Utrecht; N. Wiedenhof, Amsterdam

hoog op de agenda plaatsen
aan de bel trekken
je bekijkt het maar
bespreekbaar maken (van een probleem)

Met mensen
macht
Door de gewijzigde opvattingen over de
plaats van de vrouw in de maatschappij is
er 'n nieuwe manier van uitdrukking aan 't
ontstaan, die 't vermijdt de man 't alleenrecht tee geven
in
n zegswijzen,
e g J zen sp reekwoorg
den, en dergelijke zich te presenteren.
Naast hem moet ook de
vrouw
doen
e
uzicho
gelden. Om nu niet steeds de onhandige en
omslachtige kombinatie `man/vrouw' te
moeten gebruiken, gaat men er meer en
meer toe over de term `mens' te bezigen.
Zo las ik in 'n blad van 'n politieke partij de
uitdrukking `met mens en macht'. In datzelfde blad kwam ik de zin tegen: `Door het
vertrek van enkele leden van onze kommissie dreigt deze onderbemenst te raken.'
(Kursivering van mij, W.B.R.)
Ik zou 't wel leuk vinden deze voorbeelden
aan te vullen voor hen, die hieraan behoefte gevoelen. Dat is niet zo moeilijk: Je
neemt eenvoudig de dikke Van Dale en
zoekt 't lemma `man' op. In de daar vermelde uitdrukkingen vervang je `man' door
`mens'. Op die manier krijg je 'n aardig
lijstje:
Gezocht voor kaartklubje 'n vierde mens.
Ik vraag 't zomaar op de mens af.
Als de nood aan de mens komt ..
Ze kregen 'n tientje per mens.
Mens en paard noemen.
Een mens een mens, een woord een woord.
Met melk meer Mens.
Met mens en muis vergaan.
U kunt er ongetwijfeld nog meer verzinnen. Sukses ermee!
W.B. Rombouts, Den Haag

doorspitten
dwarsstraat (ik noem maar een ... )
handen en voeten geven (aan een idee)
hard maken (van woorden, beloften, bewering)
iets inbouwen voor de achterban

inseinen
inspelen op een ontwikkeling
het invullen (van `plaatjes')
het lijkt erop (begin van menig artikel in de
krant)
je nek uitsteken
onderbouwen van een gedachte
ondersneeuwen (van goede plannen)
ophoesten (van ideeën; door een computer)
in mijn optièk
op een rijtje zetten
op schema liggen
een station passeren

op de tocht staan (bij dreigende werkloosheid)

terugfluiten
uitbouwen van een stuk kennis
volgens mij, maar wie ben ik
Het is bijzonder interessant deze lijst te
vergelijken met de modewoorden die twintig jaar geleden in Onze Taal zijn gepubliceerd. Ik noem hier:
benaderen (hoe zullen we dit probleem ... )
boodschap (dat toneelstuk heeft geen enkele...)
contact (... zoeken met)
ergens ( . . is die gedachte wel goed)
niveau (besprekingen op hoog ... )
opbrengen (dat kan ze niet ... )
reëel (een ... voorstel)
spelen (we moeten dit anders ... )
Ik neem aan dat u onze taal kritisch blijft
volgen (mode-uitdrukking?) Het wachten
is op de volgende reeks inzendingen. Voor
u een uitdrukking ophoest, hoop ik dat u
een stuk kennis hebt uitgebouwd door de
opmerkingen die de heer Van Meurs (zie
pagina 46) ons heeft ingeseind.
J. R.

Het Rijmschap
1k ga, aldus vindt Ivo, wat te ver
Accoord, ik ben nu eenmaal eliter
En daarbij zullen wij het dan maar laten
Men wordt het toch nooit eens in zo'n aller
Het Rijmschap heeft zijn feestroes eropzitten en bezint zich verder. Wat is onze taak?
Niet de bevordering van het rijmen. Dat
gebeurt al veel te veel, zelfs tegenwoordig
(over dichten wil ik het niet eens hebben).
Hier, een willekeurig Maatstafnummer en
wat kom je tegen?

Er is een solokaartspel, genaamd patience
en berustend op de verplichting om op een
rode boer (ik noem maar iets) een zwarte
tien te leggen, daarop een rode negen, dan
een zwarte acht en zo vervolgens. Wie op
een vrouw snor en baard tekent of een rode
vijf met inkt zwart maakt, of eenvoudig
verklaart dat een zes een zeven is, kan het
spel lang voortzetten.
Wie een groot aantal noten in willekeurige
volgorde door een saxofoon jaagt en zich
daarvoor laat betalen, is musicus.

ik zit bij Nereus aan de Amstel bier te drin-

ken
een dronken meisje giet een rode cocktail
achterover. Zegt op mijn geluk te klinken
jongelieden gooien glazen. Part noch deel
(etc.)
Voordat ik het vuur open, wil ik toch even
iets laten zien van honderd jaar terug, uit
een van die gevoelsechte, smaakmakende
werken die nog altijd over de tong gaan in
,lezingen en eindexamenvragen.

Mijn lijf zat daar in een kamer,
boomtakken voor een raam er
heenkropen en weer, vervelend
met groene bladen al gelend

Ook in de poëzie is alles toelaatbaar, inclusief taalbederf. Maar ditmaal wil ik de algehele wanstaltigheid van de geciteerde fragmenten onbesproken laten en u attent maken op het zuivere rijm dat er óók in voorkomt , resp. drinken—klinken en vervelend
—gelend. Wat het laatste betreft, rijm moet
in beginsel niet zijn een krampachtig verzinsel of inhoudloos klankbeminsel. Maar
ik heb ook iets tegen stereotiep rijm (verla-

ten—langs de straten, hart—smart, nodig
—overbodig, groeien—bloeien, drinken—
klinken). Dat soort stoplappen, hoe foutloos ook, wil Het Rijmschap evenmin tolereren als Nog nooit gehoord van Meso-

potamië?lFoei, schande, brr, ajakkes,
schaam je. Ik weet wel zeker dat ik mede
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namens Ivo' spreek, en dat hij er nog wel
iets over te berde kan brengen.
H.H. Polzer
Heinz heeft vast en zeker gehoord hoe ik
tijdens een televisieuitzending een lied van
eigen hand zong waarin lui rijm voorkwam
(nodig—overbodig). Ik zal niet proberen
weg te kronkelen, maar de faux pas ruiterlijk toegeven. Met een exempel van quasilui rijm hoop ik Heinz weer gunstig te stemmen:
De onbenullen en -verlaten
Laveerden lallend langs de straten
Zo! Nu verder. De tijd lijkt rijp voor een
ideologisch weekend van het Rijmschap.

9 .:

(Wie weet een geschikte locatie?) Heinz
vindt dat er meer dan genoeg gerijmd wordt
en ik ben het daar niet mee eens. Er wordt
veel te weinig gerijmd in Nederland. Rijm
treft men slechts op spandoeken, slagersruiten en zilveren bruiloften. Overwegend
is dat rijm, helaas, weinig perfect. Ik roep
daarom op tot oefening. Oefening baart
zelden kunst, maar produceert dikwijls bijzonder smaakvolle gebruiksvoorwerpen.
Nee, ik ben geen culturele wijkwerker die
aanzet tot kree j atieve zelfwerkzaamheid
onder het motto: `Dondert niet wat het
oplevert, als je maar lekker bezig bent.'
Dat nooit. Oefenen onder mijn leiding
wordt een hard gelag. Luiheid zal niet
getolereerd worden. `Blijft u maar eens een
halfuurtje na, slager Borst!' Hoe mooi echter zullen de resultaten zijn. De afgestu-

deerden treden de Poëzie als kenners tegemoet: wat te gortig is zal voor hen voortaan
door de mand vallen. Zij zullen vondsten
waarderen, trucs en stoplappen doorzien.
Hun leven zal blijvend verrijkt zijn. Zij
zullen deel hebben aan de roes van het rijm.
Aaaah, die gelukkige dagen waarop alles
rijmen moet. Die dagen van begeerlijke,
prinsheerlijke, onwaardeerlijke rijmzucht.
Die dagen waarop ieder woord smeekt om
een echo.
Nooit gehoord van Mesopotaniië
Ander onderwerp: smaakt die bami je?

Kom tat mij en rijm. Ik gun iedereen dat
superbe genot, die roes van het rijm, die
oase van extase. Ik ...(afgebroken)
Ivo de Wijs

t

Varieteit en Variete
^

;.f

Beste massamedia,
Ik wil u toch eens schrijven om mijn bewondering tot uiting te brengen voor de
wijze waarop u de taal bestuurt. Ik zeg niet
beheerst, maar bestuurt; dat toont aan dat
u een sterk, onafhankelijk karakter hebt en
voor niemand uit de weg gaat.
Nu• zult u vragen: wat valt er dan te bewonderen aan ons taalgebruik? Maar dat is valse bescheidenheid; u weet wel beter. Ik kan
in dit korte bestek uiteraard niet alles opsommen, maar een paar in het oog springende dingen wil ik graag noemen. In de
eerste plaats: u voelt zo goed aan, dat de
taal niet onveranderlijk is. Er is een voortdurende taalvernieuwing; ik kan misschien
beter zeggen -renovatie of -innovatie. Veel

len naar mij toe, uit een wereld die ook mijn
aandachtsveld zou moeten zijn, onverminkt te ontvangen.' En dat is mooi; het is
als het ware een nieuwe literaire beweging,
de beweging van Tachtig, maar dan honderd jaar later. Er zijn mensen die beweren
na afloop van zo'n discussie er nog minder
van te begrijpen dan voor ze begon, en
iemand, zelf welzijnswerker, heeft eens
geschreven: `Vakjargon is dieventaal',
maar al die lieden zitten mooi scheef. Tenslotte wordt het meeste van die vaktaal uit
de zachte sector niet door u gesproken,
maar door de mensen die u aan het woord
laat. Ga gerust zo door; over een paar jaar
spreken we allemaal zo en zal het belachelijk zijn zich anders uit te drukken. De
moeilijkheid is wel dat de innovatie door-

lezers, luisteraars en kijkers beseffen dat

gaat, zodat er dan weer iets nieuws op de

ook wel, maar ze denken dat zo iets kalm en
geleidelijk moet gebeuren. U houdt niet
van dat gedrentel; en gelijk hebt u: u gaat er
met een rotvaart tegenaan. Als het kon zou
alles in een week gerenoveerd moeten zijn,
maar dat heeft een klein praktisch bezwaar: we zouden elkaar niet meer verstaan. Niet dat we dat nu altijd doen, maar
we hebben er tenminste de kans toe. Toch
is uw methode niet gek, en uzelf ook niet.
Voor zover u de ether beheerst, hebt u
daarbij weliswaar de steun van forums en
andere praatgroepen, die de gewone dingen altijd zo fijntjes kunnen zeggen. Als de
gemiddelde Nederlander zou klagen: `Ik
voel me eenzaam', dan formuleert iemand
uit zo'n praatgroep het zo: `Ik mis de objectieve maatstaven om mijn gedragspatroon
te vergelijken met dat van anderen, als gevolg van de absentie van een stuk maat
schappelijk betrokken-zijn en van vol--schapelijkbtronzva
doende ontmoetingssituaties, waardoor ik
niet de juiste afstemming heb om de signa-

taalmarkt komt. Goed, dat zien we dan wel
weer. Ik vind het ook uitstekend dat de
visuele media zich aan de grote lijnen houden en zich niet te veel bekommeren om
kleinigheden als spelling, zinsconstructie,
en woordgebruik. Allemaal flauwe kul.
Wat u doet is het grote werk, en dat telt.
Natuurlijk zijn er weer mensen die vallen
over `ik wordt, jij word, wordt jij, gepresenteert en gejuichd'. Trek u daar niets van
aan. Erasmus zei al in zijn `Lof der zotheid' : `En nu komen de muggenzifters het
ons weer lastig maken.' Wist u dat? Wat ik
ook zo waardeer is dat u de namen van
allerlei grammaticaal onzijdige en zelfs
mannelijke dingen vrouwelijk maakt.
Vooral bij namen van landen doet u dat. De
Engelsen doen het ook, dus waarom u niet?
Ik geniet altijd als ik u hoor praten over
`Israël houdt haar strijdkrachten paraat; zij
blijft alert'. Ja, Israël is een vrouw, voel ik
dan, en ik denk onmiddellijk aan het Hooglied van Salomo. Frankrijk is Marianne en

Duitsland Germania, twee mooie stukken
(u ziet, ik leer 't ook al) . Wie zegt dat Duitsland onzijdig is? Duitsland is nog nooit onzijdig geweest! U bevordert zo ook de
emancipatie van alles wat vrouwelijk is of
behoort te zijn. In dit verband is het wel
leuk te bedenken dat, als `journal' toevallig
vrouwelijk was geweest, de krant geen
monsieur maar een madame zou zijn. Ik
moet zeggen dat u, vooral in de ether, geen
blad voor de mond neemt. U kunt 'r aardig
wat uitflappen. Goh, dat liegt 'r niet om.
Alle taboes naar de Filistijnen. Immers:
radio en televisie zijn volwassen geworden; nu kijkers en luisteraars nog. Een deel
van uw consumenten kan daar maar niet
aan wennen, hè? Die zeggen: dat is geen
teken van volwassenheid, integendeel.
Dat is taal, dat zijn woorden die wij als

kinderen gebruikten als we dachten dat er
geen volwassenen in de buurt waren. Zij
vinden het dus eigenlijk kindertaal, waar
ze waarschijnlijk mede bedoelen taal-me
van de halfwassen. Zo van: vroeger was 't
streng verboden; nu mag 't, dus gauw
doen! Nou, in dat meningsverschil meng ik
me niet, hoor. Dat zoekt u maar uit met die
consumenten. Dat doet overigens niets aan
mijn bewondering af. Maar als ik u een
welgemeende raad mag geven: overdrijf
het niet. Het is als met carnaval: drie dagen
rollebollen en dan moet 't afgelopen zijn.
Beste massamedia, dat was wat ik op het
hart had. Ik blijf het fijn vinden dat u er
bent. En voor één van de zendgemachtigden heb ik nog een geruststellende mede-

deling: in de Latijnse gebedsregel 'Libera
nos a malo' wordt nos met kleine letters
geschreven. Met hartelijke groet,
M.C. Godschalk
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Voorbeeldige sexismen
in Van Dale*
Misschien heeft u dezelfde reaktie gehad
als ik bij het lezen van de artikelen over
sexismen': 'Afzichtelijk die sexismen, het
is dat ik geen vrouw ben, anders was ik
meteen voor het gebouw van Van Dale
gaan protesteren.' Pas na een maandje of
wat sloop de twijfel naderbij: 'Waar zijn die
leden van de Amsterdamse werkgroep eigenlijk mee bezig als ze zo een woordenboek onderzoeken?' Naar mijn idee mist
het antwoord op deze vraag de vanzelfsprekendheid die zou kunnen blijken uit
het feit dat de vraag zo weinig gesteld
wordt.
De kern van mijn betoog ziet er zo uit:
gewoonIijk gebruikt men het woordenboek
als een leermiddel. Daarom mag de gebruiker aan het woordenboek dezelfde eisen
stellen als aan andere leermiddelen, namelijk dat hij zo beknopt en duidelijk mogelijk
wordt gemformeerd over datgene wat hij
weten wil.Wil de woordenboekenmaker
aan deze eisen voldoen, dan kan het voorkom9n dat hij opportunistisch te werk gaat,
door maximaal aan te sluiten bij de kennis
van de wereld die hij bij de gebruiker veronderstelt. Die kennis van de wereld kan voor
sommige groepen gebruikers gelijk staan
aan een vooroordeel. Wijzigt de woordenboekenmaker een gewraakt lemma, dan
loopt hij de kans of minder duidelijke informatie over de betekenis van een woord te
geven, of omslachtiger omschrijvingen te
geven. Daarmee is de gebruiker niet gediend.
Voordat ik nu het bovenstaande ga uitwerken, zie ik me genoodzaakt de volgende eigenlijk overbodige - waarschuwingen
toe te voegen: ten eerste, uit mijn betoog
mag niet worden afgeleid dat ik a. sexismen
toejuich of niet betreur, b. kritiek op Van
Dale, ook die van de Amsterdamse werkgroep, per definitie onjuist acht, of c. Van
Dale een goed woordenboek vind. Hier
kom ik nog op terug. Ten tweede sluit dit
artikel aan op de diskussie over sexismen.
Daarom gaathet hier aIleen over de informatie omtrent de betekenis van woorden in
een woordenboek. Andere informatie blijft
buiten beschouwing. Ten derde, ik beperk
me in mijn kritiek op de Amsterdamse
werkgroep op hun opmerkingen over voorbeeldzinnen. Hun opmerkingen over taalschat en persoonsnamen blijven dus buiten
beschouwing. Ten vierde komt straks af en
toe een woordenboekenmaker ten tonele.
Ik haast mij te verklaren, dat dit een puur
fiktieve figuur is. Tenslotte , hier voIgt geen

Prolegomena ener algemene theorie over
sexismen in woordenboeken. Dat wil zeggen dat veel aspekten aan de problematiek
onuitgewerkt blijven, en anderzijds nogal
wat herhaald wordt dat al eens eerder is
opgemerkt.

Waarvoor dienteenwoordenboek?
Je leest over een kat die ligt op een antimakasar. Waar die kat dan op ligt is je niet
duidelijk en daarom sla je er Van Dale op
na: gehaakt kleedje dat over stoelen of canapes gehangen wordt, ( ... ). Daarna ga
je weer door met lezen. Zo gebruik ik meestentijds mijn woordenboek, en ik denk dat
het de meeste mensen zo vergaat.
Waar lijkt dit toneeltje het meeste op? Het
komt het dichtst bij een lessituatie. Er is
iemand die iets (de betekenis van een
woord) niet weet, en die vraagt hij aan
iemand. Bij ontstentenis van een deskundig persoon (een leraar bijvoorbeeld) doet
hij dat aan een boek. Er is geen principieel
verschil tussen een boek en een leraar,
maar we zullen zien dat het verschil weI
gevolgen heeft. Een woordenboek is dus
een leermiddel.

Eisen
Van leermiddelen in het algemeen mag
men het volgende verwachten:
a. juistheid. Aan onjuiste informatie heeft
een gebruiker niets.
b. ekonomie. De kennisoverdracht moet
zo snel mogelijk verlopen. Een leermiddel
is immer vooral een middel, het doel ligt
elders.
c. nauwkeurigheid. Op zichzelf juiste informatie kan waardeloos zijn voor de gebruiker omdat die te vaag is.
Het behoeft geen betoog dat ekonomie en
nauwkeurigheid meestal tegenstrijdige eisen aan een leermiddel stellen. Telkens
moet een kompromis tussen de twee worden gevonden. Over het algemeen helpen
de volgende principes als je zo duidelijk
mogelijk in korte tijd wil wezen:
- gooi niet alles op een hoop: Ais iemand
twee verschillende dingen niet snapt, bijvoorbeeld het Russisch en algebra, ga hem
dan geen algebra in het Russisch uitleggen.
- maak maksimaal gebruik van wat de
leerder weI weet: leg hem de algebra uit met
behulp van exersities met potloden. In het
optellen, aftrekken en groeperen daarvan
is de leerder al bedreven.

- wees redundant: de meeste leraren zorgen ervoor dat ze iets nieuws op tenminste
twee manieren kunnen uitleggen.
De woordenboekenmakers hebben deze
principes ter harte genomen. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat ze alleen de betekenis van .een woord uitleggen, en zich in
dat lemma verder niet om de' opvoeding
van de woordenboekengebruiker bekommeren. Zo is heel weI voorstelbaar, dat een
woordenboekenmaker graag zou zien dat
de gebruiker niet zo happig is op militaire
diktaturen. Toch omschrijft Van Dale caudillo niet als 'bloeddorstig despoot' of zo,
maar als '(militaire) leider van een politieke
beweging'. Het leerdoel van iemand die
caudillo opzoekt is immers alleen de betekenis van dat woord. Van het tweede principe maakt de woordenboekenmaker heel
frekwent gebruik; allere erst zal hij ervoor
zorgen dat hij geen moeilijke woorden gebruikt bij de omschrijving in het lemma. In
de tweede plaats veronderstelt hij dat de
gebruiker volledig op de hoogte is van de
Nederlandse kultuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Van Dales beschrijving van doorkijkblouse: 'blouse die (gedeeltelijk) van
doorzichtig materiaal is vervaardigd'. Die'
omschrijving lijkt zo verkeerd als maar zijn
kan. Als mijn vader een blouse van doorzichtig materiaal aan zou trekken, noem ik
dat geen doorkijkblouse. Mijn omadroeg
vroeger blousen waarvan de armen van een
doorzichtig spul waren gemaakt. Een
doorkijkblouse waszoiets niet. Stel tenslotte dat een van uw vriendinnen aan komt
zetten in een blouse waarvan het lijfje is
gemaakt van doorzichtig materiaal, waaronder ze een degelijk t-shirt draagt. Dan
rept u toch ook niet van een doorkijkblouse? De omschrijving van Van Dale mist dus
precisie, maar kan heel weI verdedigd worden. De woordenboekenmaker meent, dat
de essentie van de doorkijkblouse, namelijk dat het doorzichtige materiaal dient
voor onbelemmerd uitzicht op de borsten,
aangevuld wordt door de kennis van onze
wereld die de gebruiker heeft.
Door een beroep op de kennis van de wereId spaart Van Dale niet aIleen ruimte, hij
gebruikt die kennis ook om de gebruiker
zoveel mogelijk aanknopingspunten tegeyen voor het overdragen van de betekenis
van een woord. Hij maakt daarbij opportunistisch gebruik van archetypen en stereotypen. Iedereen kan dement worden, maar
dat komt bij bejaarden meer voor dan bij
tieners. Daarom vinden we bij dement
'zwakzinnig, een demente grijsaard'. Iedereen kan een schel geluid voortbrengen.
Toch geeft Van Dale bij gillen niet: de burgemeester gilde tegen de krakers, of iets
dergelijks. Hij geeft weI twee voorbeelden
met een kind en een vrouw als giller. Oat
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zijn dan ook twee typen personen waarvan
wij weten dat ze een hoger geluid voortbrengen dan mannen. Van Dale zorgt er
zodoende voor, dat iemand die niet weet
wat gillen is zoveel mogelijk cues krijgt
aangeboden.
Tenslotte maakt van Dale gebruik van het
redundantieprincipe. Bij sommige woorden, meestal moeilijke abstrakte begrippen aanduidend, geeft hij behalve een omschrijving ook een zin of zinsnede waaruit
men kan afleiden hoe het woord gebruikt
wordt. Zoals we al gezien hebben, geeft
een goede voorbeeldzin de lezer zoveel
mogelijk aanknopingspunten, en bevat die
ook zoveel mogelijk makkelijke woorden.
Is dat laatste niet het geval, dan dient het
andere moeili jke woord om de sfeer aan te
duiden. Zo vinden we als voorbeeld bij

raffinement: 'het raffinement van een
mondaine vrouw' .

Gevolgen
Dat de woordenboekenmaker zich van de
bovengenoemde didaktische truuks bedient blijft niet zonder gevolgen. De stereotiepen waarvan hij - hoogstwaarschijnlijk
terecht - aanneemt dat ze bij de gemiddelde
woordenboekengebruiker leven, worden
niet door alle gebruikers aanvaard. Wat
kennis van de werkelijkheid is voor de een,
is immers een vooroordeel voor de ander.
In een mondelinge lessituatie kun je daarmee rekening houden, en voorbeelden zoeken die nauw aansluiten bij degenen aan
wie je informatie geeft. Dat kan Van Dale
niet.

Het sexisme onderzoek
De werkgroep die Van Dale op sexismen
heeft onderzocht, maakt ook gebruik van
het woordenboek, maar weI op een heel
andere manier. Was het gewone gebruik te
vergelijken met een vraag stellen, hun gebruik lijkt het meest op het overhoren van
het woordenboek. Ze weten al wat een
woord betekent, en kijken of Van Dale het
goed uitlegt. Dat is helemaal niet zo erg,
maar het is wel jammer dat ze geen blijk
ervan geven door te hebben dat niet iedereen in die geprivilegieerde overhoorpositie
zit. Integendeel zou ik zeggen.
Een aantal punten van kritiek op de voorbeeldzinnen lijkt mij in het licht van het
bovenstaande dus onjuist, of lieveronnadenkend vanuit een elitestandpunt. De
werkgroep vindt het niet prettig dat omschrijvingen voor huilen immer vrouwspersonen in de voorbeeldzinnen te zien
geven. Ik niet. Net als Van Dale weet ik ook
wel dat een traan in een mannenoog evenzeer kan blinken, maar mijn kennis van de

wereld voegt daaraan toe, dat een dergelijk
toneeltje bij vrouwen normaler (en dus
meer geschikt voor een uitleg) is. We hebben al gezien dat het voorbeeldje bij gillen
juist gekozen is, en niet wijst op sexisme.
De werkgroep meent dat uit het zinnetje:
'Hij houdt er heel wat liefjes op na' blijkt
dat in Van Dale's wereld sex centraal staat
(iets oneerbaars of abnormaals, suggereert
de werkgroep). Ik vind het voorbeeld uitstekend, zeker vergeleken met de antiseksistische pendant die ik hierbij gratis aanbied: 'Marie gaf haar liefje een reep chocola.' Dergelijke aanmerkingen kunnen ook
op het merendeel van de andere punten van
kritiek gemaakt worden, iets wat ik niet zal
doen.

vraagt wat rangeren in die zin betekent. De
antwoorden zijn niet geschikt om af te
drukken.
In volgende drukken van Van Dale zou van
elke zin bekeken moeten worden of de stereotiepen die erin voorkomen voor groepen gebruikers als kwetsende vooroordelen kunnen worden opgevat. Is dat zo, dan
moet worden gezocht naar een even informatief (dus waarschijnlijk stereotiep)
voorbeeld .waarvoor geen of een kleinere
groep gekwetsten bestaat. De voorbeeldzinnen mogen nooit zomaar veranderd
worden, want onduidelijke voorbeelden
sturen de gebruiker het bos in.
F. Jansen, Moller Instituut, Tilburg

Aanbevelingen
Dat neemt natuurlijk niet weg dat de werkgroep het bi j enkele voorbeeldzinnen bij
het rechte eind heeft. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij nabij: 'zij was een flauwte
nabij'. De gebruiker wordt niets wijzer
over de betekenis van nabij, en een deelgroep van de gebruikers wordt gekwetst.
Weg ermee! Het is trouwens jammer dat de
werkgroep niet is gestuit op het 'ergste uit
Van Dale', de voorbeeldzin bij rangeren:
'als hij ooit eens een lief jong vrouwtje
krijgt zal hij zich rangeren'. Hoe oninformatief zo'n zin is, blijkt als je mensen

* Ik dank mevrouw M. Gerritsen en de heren M. Baeijens. G. Hubers en H. Schakenbos voor hun kommentaar op een eerdere versie. Ze zijn het natuurlijk niet
met me eens.
I Geheel of gedeeltelijk over sexismen gaan:
Joop van der Horst, Vrouwentaal en mannenpraat.
Onze Taal48 (1979), 29-30.
D. Brouwer, Lariekoek over kletskoppen. Onze Taal
48 (1980).
H. Schepers en O. Keegel, in ingezonden brieven,
Onze Taal48 (1980). 47.
Nelleke Both e.a. (Amsterdamse werkgroep), Seksismen in Van Dale. Moer (1980),2-7.
J. v.d. H .. Ter Informatie. Onze Taal49 (1980). 43.
G. Hubers (Amsterdamse werkgroep), Ter Informatie.
Onze Taal49 (1980), 63.

Ter Informatie
- Meer over Frans-Vlaanderen. B. F. Rasker uit Oostburg schrijft ons: 'Sinds 1955
wordt in Zeeuws-Vlaanderen een jaarlijkse Frans-Vlaamse Culturele dag gehouden. Een klankbord voor Frans-Vlaanderen om zo een steentje bij te dragen ter
bevordering en ondersteuning van het oude Nederlands dat door de bevolking tussen Hazebroek en Duinkerke nog vastgehouden wordt. Een Fr.-VI. Cult. dag wordt
ieder jaar in elk van de drie Vlaamse gebieden gehouden: in Esquelbeque (Fr. -VI.), in
Waregem (Belg.-VI.) en te Hulst (ZeeuwsVlaanderen). De sprekers op die dagen zijn
zowel Fransen, Vlamingen als Nederlanders.' Het adres van het organiserend comite heb ik niet, wel dat van B. F. Rasker:
Helsinkistraat 1, 4501 KJ Oostburg.
- Uit Trouw van 24 januari 1981: 'OVERLEGGEN, MAAR ELK IN EIGEN
TAAL. De commissaris van de Koningin
in Gelderland, mr. Geertsema, heeft deze
week in Dusseldorp voorgesteld om bij wijze van experiment in Duits-Nederlandse
overlegsituaties 'elk onze eigen taal te
spreken'. In sommige commissies die zich
bezighouden met grensoverschrijdende

problemen, gebeurt dat al en met succes.
Men begrijpt elkaar goed, aldus Geertserna.'

- Taalonderwijs anders bekeken is een uitgave van de SLO, Stichting voor de Leerplanontwikkeling. De ondertitel luidt: Er-

varingen met thematisch-cursorisch onderwijs in het Innovatieproject Amsterdam. De twee deeltjes zijn samengesteld
door Leo Lentz, ze kosten samen f 20,en kunnen bij de SLO besteld worden:
postbus 2041,7500 CA Enschede.
- Ik ben geen vriend van de Stichting Ons
Erfdeel. Bepaald niet. Maar ik moet erkennen dat ze daar een alleraardigst boekje
gemaakt hebben. Of eigenlijk drie boekjes.
Nog beter, hetzelfde boekje zowel in het
Frans als het Duits en het Engels: Le Neerlandais en Niederldndiscn en Dutch. Een
prima boekje voor iedereen met buitenlandse vrienden en kennissen. Dit kun je nu
echt eens geven of laten lezen aan elke
buitenlander met een klein beetje interesse
voor onze taal. Het geeft een korte en duideli jke uiteenzetting over namen als Nederland, Belgic, Vlaanderen, Holland, de
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Nederlanden, Vlaams, Hollands, Nederlands (allemaal door buitenlanders veelvuldig verkeerd gebruikte of begrepen namen), het biedt in verband hiermee een
samenvatting van de gesehiedenis dezer
gebieden, van de geschiedenis van onze
taal, en (in een bijlage) van kenmerken van
het Nederlands en van verschillen met het
Engels en het Duits. Dit alles met taalkaartjes, en gevolgd door een uitgelezen literatuurlijst (per taal ten dele versehillend)
voor wie meer over het Nederlands wil
weten. De prijs van deze 64 bladzijden
(zelfs het aehterkaft is gebruikt: een kaartje
van het hele taalgebied) is bepaald niet
hoog: / 10,-. Bestellen bij Stiehting Ons
Erfdeel, Rijvoortshoef 265, 4941 VJ
Raamsdonksveer, Ik betreur de ontsierende ondertitel: 'Langue de vingt millions de
Neerlandais et de Flamands' (= de taal van
20 miljoen Nederlanders en Vlamingen).

Nu, dat is nog een kwestie van stijl; het is
niet de mijne, Wat wei vreemd is, is in de
slotzin: '.... les neerlandophones forment un groupe non negligeable de vingt
millions d'Europeens ... ' (= de Neder-

Iands-sprekenden vormen een niet te ver-' Insehrijven bij: lTV, Postbus 209,6700 AE
waarlozen groep van 20 miljoen Europea- Wageningen. Tel. 08370-83808 ('s oehnen). Wanneer is een groep weI te verwaar- tends).
lozen? Bij 5 a 6 miljoen? Bij 350.000? Blj .
'150.000?Hopelijk wil de Stiehting ons hier- - De taalstrijd in Belgie verdient zonder
over nog eens inliehten.
.
twijfel in Nederland meer aandaeht dan ze
krijgt. Maar het is moeilijk betrouwbare
- De afdeling sehriftelijke voorliehting . informatie te krijgen. Meestal is na de dervan het Instituut voor Toegepaste Voor- de zin al duidelijk uit welke hoek de wind
lichtingskunde (Wageningen) organiseert . waait. Dit kan volgens mij niet gezegd worin het voorjaar de volgende cursussen: A. den van R. Jansen-Sieben, Taalstrijd, een
Sehriftelijke voorliehting. In deze eursus IVIO-brochure (nr. 1803), uitgekomen 22
leert men voorliehtingsteksten afstemmen II, 1980. Mevrouw Jansen-Sieben, hoogleop de doelgroep. B. Idem, voor gevorder- raar historische taalkunde aan de beide
den. C. Tekstbeoordeling en begrijpelijk .Brusselse universiteiten, heeft een zo eersehrijven: een training om teksten te leren lijk mogelijk boekje gesehreven, boeiend,
beoordelen, te hersehrijven en zelf begrij- overziehtelijk, voor de onwaarschijnlijke
pelijk te sehrijven. D. Drukwerkvoorbe- prijs van / 1,90. Het is te bestellen bij de
reiding. Verdere gegevens:
Stiehting IVIO, Postbus 37, 8200 AA
Lelystad; tel. 03200-26514.
inschrijven
datum
prijs
J. v.d. Horst
voor
11-15 mei /600,A 13 april
1-5 juni /600,B 4mei
C 6 april
23/24 april /220,21 april
7/8 mei /220,0 1 juni .
18/19 juni /220,-

Spijkers op laag water
Er was een tijd dat je in sommige winkels
begroet werd met de woorden Wat had" u
gehad willen hebben? En als de klant een
hoeddragende vrouw was, volgde dan nog
de Hooghaarlemmerdijkse vocatief Dame.
Ik ga bijna naar die tijd terugverlangen, nu
deze kromtaal in de vragende vorm heeft
plaatsgemaakt voor de impertinente imperatief Zegt u het maar! Je vraagt je af: waar
komt zo'n uitdrukking vandaan? Kan het
zijn dat Hans Emmering met zijn 'wekkerradio' het voorbeeld gegeven heeft, of is hij
ook maar een 'trendvolger'? En ik weet
maar geen goed weerwoord te verzin-

spoedig zelf die assoeiaties. Daar zijn hele
rijtjes van te geven: tering- tuberculosetbc - tb; kanker - carcinoom- ca, plus nog
de omsehrijvende termen voor de ziekten,
die' bijna niets en tegelijk alles zeggen: Na
een langdurige ziekte, etc. Interessant is
het dat een term uit de wereld van de sport
(golf) dienst doet om' het individuele liehamelijke of geestelijke tekort onder te brengen in de neutrale term waaronder aIle tekorten vallen , zodat de nieuwe term onaangename associaties mist.

Nu ik het over eufemismen heb, wil ik de
aandaeht vestigen op een verwant verschijnsel dat sociaal eufemisme en misHet jaar 1981 is door de V.N. uitgeroepen schien ook weI taalinflatie genoemd zou
tot het 'jaar van de gehandicapten' en Prin- kunnen worden. Het betreft hier niet beses Juliana heeft het ingeluid. We hebben al grippen als ziekte en dood, maar denkbeelheel wat van die [aren gehad (van de vrouw, dige treetjes op de denkbeeldige sociale
van het kind en weet ik wat al meer) zonder .piramide. Een groot kledingmagazijn in
dat je merkte dat vrouw of kind er veel een Amsterdamse volksbuurt had jaren gebeter van werden, maar dat is een ander leden een groot bord over de volle breedte
verhaal; ik wil het hier even over het w66rd van de gevel: WERKMANSKLEEDING.
gehandicapten hebben. In eerste instantie Sinds een paar jaar is het vervangen door
is het natuurlijk eeri eufemisme, verzach- een ander, even breed, maar nu staat erop:
tende vorm, net als slechthorenden, BEDRIJFSKLEDING. .Natuurlijk, want
slechtzienden, .gehoorgestoorden (germa-. de werkman is werknemer geworden en de
nisme), die tot op zekere hoogte zelf al werkster: huishoudelijke hulp. Ook andere
eufemismen zijn. Maar dat is niets onge- beroepsnamen ontkwamen niet aan deze
woons: het substituut van een woord dat inflatie: de schoolmeesters werden onderonaangename gevoelens wekt, krijgt vaak wijzers en vervolgens leraren. Deze laat-

sten laten zich (daarom?) weer liever docenten noemen. Die sehoolmeesters kregen hun opleiding als leerlingen van de
kweekschool. Enkele van die (Rijks-)
kweekseholen waren zeer vermaard: die
van Haarlem was zoiets als een Nederlandse Ecole Normale Superieure, Desondanks moest de naam verdwijnen: zij werden pedagogische academies en de leerlingen studenten. (Terminologische) vooruitgang alom. Zelfs het kakschooltje deelde in
de vreugde: via bewaarschool, frobelschool en kleuterschool ging het tezamen
met de lagere school op in de basisschool.

nen ....

schappelijk betrokken-zijn en van vol-

Verplegers en verpleegsters werden unisex tot verpleegkundigen en de verzekeringsagent wordt ons in de radioreelame
voorgesteld als onze verzekeringsadviseur, ofsehoon hij waarsehijnlijk nog
steeds niets liever doet dan postjes afsluiten. Geefhem ongelijk!
Maar de erepalm gaat toch naar de kapper/
barbier, die zieh zelfs als coiffeur nog niet
helemaal lekker voelde en nu besloten
heeft als hairstylistverder door het leven te
gaan.
D. de Vries
Wageningen
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Slechts nuanceverschillen
zullen zich in dit stadium
van de ontwikkelingen
nog kunnen manifesteren:

'Wat
bedoelt u?'
'Erkunnen zich nogkleine
veranderingen voordoen:

'Zeg dat
dan meteen:
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Reacties
Naar mijn
mijn mening
mening is
is de `vertaling'
'vertaling' van
van de
de
Naar
zin: `Waren,
'Waren, aanwezig
aa nwezig in
in een
een verpakverpakzin:
king ...
niet juist.
juist. Immers,
Immers,wanneer
wann eer goegoeking
. . .'' niet
deren worden
worden verpakt
verpa kt in
in bij
bij voorbeeld
voorbee ld een
ee n
deren
winkel , hoeft
ho eft op
op die
die verpakking
verpakking toch
toch niet
niet
winkel,
de hoeveelheid
hoev eelheid van
van de
de ingepakte
ingepakte waar
waar ververde
Dit suggereert
suggereert namelijk
nam elijk de
de
meld te worden.
worden . Dit
meld
'vertaling' wel.
weI.
`vertaling'
Ik meen deze opmerking
opmerking te
te moeten
moeten maken,
maken ,
Ik
aa ngez ien juist
juist uw
uw blad
blad in
in het algemeen
algemee n zo
zo
aangezien
is met
met het
het Nederlands
Nederland s taalgetaalgezorgvuldig is
bruik .
bruik.
J .E. J .Hemmes
Hemm es
J.E.J.
Rij swijk
Rijswijk

achtergronden, Theorieën
en praktijken van
wetenschapsvoorlichting:
een inleiding
J. Katus en N ï Wiedenhof

Osmotische voorlichting
E r is ee n osmose gaande tussen wete nschapsvoo rlichting en vakja rgo n, Dit
snapt natuurlijk niernand , dus laat me het
uitleggen . Volgens de 'dikke van Dale' is
osmose het verschijn sel dat ee n vloeistof
door ee n semipe rmea bele wand treedt. die
wei het oplosmidde l maar niet de opge loste
stof doorlaat . wannee r ter wee rszijden
daar van oplossinge n van verschillende
sterkte aa nwezig zijn. Ee nvo udiger komt
het hier op neer. Je hebt ee n gro te ba k met
wate r en in het midden zet je ee n semipermeabele (ha lfdoorlatende) wand . Nu los je
aan de ene kan t wat poederkoffie op en aan
de andere ka nt wat melkpoeder. Als je nu
maar de goede soo rt wand heb t genomen
zul je zien dat de koffie en de melk keur ig op
hun eige n helft blijve n, ter wijl het wate r
onbe lemmer d door de wand heen en weer
gaat. Dit kun je vaa k merk en aa n het feit dat
het wate r aan de ene kant hoger komt te

-ISCH/-IES
P,C.U.d .B . vro eg de lezers in december
1980 te zoeken naar hom ofon ieen op basis
van de uitgang en -isch/-ies. Vee l heeft mijn
speurtocht niet opgeleverd. Misschien ziet
ee n Am sterdamm er iets in 'visies' en 'fysisch'?
De enige echte is 'ba lies' als meer voud van
'ba lie' en het op Bali gespro ken 'Balisch'.
Het deed me overigens wei den ken aa n het
ver ma arde bord je 'Iogisch met ontbijt' .
Twee woorden voor ee n rubriekje 'verba zingwe kkend rijm ' zijn da n nog 'kryptisch'
en 'stripteas e', waa rmee ik eigenlijk wit
aa nto ne n dat de uit gang -ease tijdens de
spe urtoc hte n niet over het hoofd mag worden gezien.
L. Masur el , ambte naa r, Leiden

staa n dan aa n de ande re kant : er is dan
du idelijk water door de wand heen gegaa n.
Dan nu de wet en schap. In plaat s van de bak
met wate r den ken we ons ee n bak met aile
woord en uit de dikke van Dale (en misschie n na g wat meer ). De sem iperm eabele
wand vervange n we door een muur van de
ivore n tore n der wete nschap. Ten slott e
la ssen we aa n de ene kant ee n hand je weten schapsvoorl icht ers op en aa n de ande re
kant ee n eet lepe l professo re n en doctorandussen.
Nu is er iets geks . A ile moeilijke woo rde n
zijn toev allig aan de kan t van de desku ndige n terecht ge komen. Maa r gelukkig is er
de osmose ! Aile woo rde n kunnen dwars
door de ivore n muur heen, wat je van de
voorl ichte rs en de des kundige n niet kunt
zeggen (to t hu n grate spij t ove rigens) . En
zo gebe urt het op ee n kwade dag dat twee
van de voo rlichte rs opee ns het .woord 'osmose' tegenk om en op hun eigen helft. Oat
komt goe d uit. want ze zijn net bezig aa n
een boek over hun Yak, waarvoor ze nog
ee n ope ningszin nod ig hebben.
Die ope ningszin mag natuurlijk riiet te ee nvoudig zijn, want dan wordt het bock door
de deskundi gen niet serieus geno me n. Ee n
van de schrijvers heeft al ee ns geo pperd
iet s te maken met 'radiale en tangen tiale
voorlichting'. maar da t Yo nd de andere te
simpe l. Een vrie ndje heeft toen ee n tussenvoor stel ged aan : 'interrnediaire voorlichting'. maa r eigen lijk begrepen ze dat zelf
niet helemaal. dus da t ging oo k niet doo r.
Maa r de osmose helpt hen van dit pro bleem
af. E n zodoe nde begint het boek met : 'Er is
ee n osmose gaan de tussen wete nschap en
sarnenleving' . Dit snap t natuurlijk niemand . en oak ik kan het niet uitleggen .
Arja n Pold erm an
Woer den
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De Nederlandse
Taal
Met belangstelling las ik de bijdrage van
W. H. Taffijn in het oktobernummer van
vorig jaar, waarin hij een kritisch geluid
laat horen aangaande mode-uitdrukkingen
zoals 'Iemand iets door de neus boren', en
de lezer uitnodigt nog meer voorbeelden te
geven.
Ik ben het met de heer Taffijn eens dat de
mode-uitdrukkingen tot vervelens toe
worden gebruikt, Ik erger me altijd groen

en geel aan de inflatie die weer aantrekt en
die de koopkracht op de tocht zet, waardoor de zwaksten in de samenleving nog
meer moe ten inleveren, omdat de vaste
kosten evengoed doortikken, waarmee het
plaatje ongeveer compleet is.

reI nemen, Van het zuiverste water, 't
Hoofd koel houden, Een heet hangijzeren
Iemand iets door de neus boren. De laatste
twee staan zelfs al in Koene-Endepols uit
1937! (Ook een erfstuk.) Ik begrijp derhalve niet wat bedoeld wordt met 'nieuwe
taalelementen' die 'de laatste jaren' onze
taalverrijkthebben.

Toch heb ik het gevoel dat de heer Taffijn
een overdreven ijver aan de dag heeft gelegd. De uitdrukking 'Iemand iets door de
neus boren' werd al door mijn moeder gebruikt, en het goede mens is al jaren dood.
Sterker nog, .in Kramers' Nederlands
Woordenboek uit 1948 (een erfstuk) komen vijfvan de door de heerTaffijn vermelde uitdrukkingen vbor: Iemand op de kor-

T. van Meurs
statisticus, Breugel

........::.

....::....

VanWoorci tot Woord
2

Een dubbeltje Op
zijn kant
Het is vreemd hoe een dubbeltje rollen kan.
Prijkte het de vorige jaargang nog heel onschuldig, zij het met een aantal vraagtekens, onderaan bIz. 99, nu brengt het mij
van mijn voorgenomen onderwerp af. Dat
komt doordat het in een uitdrukking zit met
kant. En kant schreeuwt om een verdere
behandeling. Deze maand dus geen vervolg van de serie over onze cijfers, getallen
en telwoorden. Het is spijtig voor degenen,
wie het - uit het vijftallige stelsel afkornstige - cijfer 200 voor het begrip 'vijftig' nog
niet helemaal duidelijk is, maar zij zullen
even moeten wachten. Zij kunnen natuurlijk ook opheldering vragen aan iemand die
gewend is aan andere tallenstelsels, zoals
een computerkundige.
Weinig etymologische wetenswaardigheden vandaag, maar een breed scala van
onderwerpen. Nu ik toch niet aan de telwoorden vastzit kan ik rustig mijn gemoed
eens luchten. Allereerst een reactie op de
reacties op mijn stukje van januari: het
Groningse aftelversje en de woordgroep
'een half eeuwfeest'. De verkorte versie
van het rijmpje komt voor rekening van
mijn bron Onze Volksrijmen, bijeengebracht en toegelicht door T. W. R. de
Haan, die erbij vermeldt dat het versje uit
Winschoten komt en dat de Hoogduitse en
Oostfriese vormen erin opmerkelijk zijn.
Ik zal binnenkort in de reeks over getallen
wat dieper op aftelversjes ingaan.
En dan de heer Jongeling. Hij heeft natuurlijk volkomen gelijk als hij in de door hem
genoemde voorbeelden streepjes wil aanbrengen, mits er inderdaad sprake is van
een verbinding met de begrippen Tweede
Kamer, vrije tijd en grote stad. Ais het gaat

om de tegenstelling tot bijvoorbeeld een
vijfde Kamerlid, gedwongen tijdsbesteding en een grote dorpskerk zijn de streepjes niet op hun plaats. Dit brengt me op een
ander punt: het is gevaarlijk om samengestelde woorden zomaar uit elkaar te halen!
Iedere deur in huis is nog geen huisdeur en
een stadskerk is niet simpelweg een kerk in
een stad, maar een kerk met stedelijke eigenschappen, met steedse allure.
Als er nu een bijvoeglijk naamwoord zonder streepje voor de samenstelling komt te
staan, dan heeft dat bijvoeglijk naamwoord
betrekking op het hele samengestelde
woord en niet alleen op het tweede lid.
Vandaar dat ik ertoe komen kan te spreken
over een half eeuwfeest. Een eeuwfeest is
een belangrijke gebeurtenis en bij een half
eeuwfeest is de gebeurtenis maar half zo
belangrijk, wat helemaal niet hoeft te betekenen dat het feest niet op even grootse
wijze gevierd kan worden. Verder is het
begrip 'halve eeuw' niet op een lijn te stellen met b. v. 'Tweede Kamer', 'vrije tijd' en
'grote stad', zodat de constructie 'een halve-eeuwfeest' mij zeer gekunsteld aandoet. Ais ik het hardop zeg maakt het de
gedachte 'een halve eeuw feest' in mij los,
hetgeen toch zeker niet de bedoeling van de
heer Jongeling zal zijn.
Half is een raar woord. Het heeft sterk de
neiging samenstellingen te vormen van het
type halfjaar en halfvasten. Naar analogie
hiervan zou men ook halfeeuw kunnen vormen. En daarmee wordt dan de samenstelling halfeeuwfeest mogelijk, waaarbij Jongeling zijn zin krijgt: half slaat nu uitsluitend op eeuw en niet op feest, noch op
eeuwfeest.
In het novembernummer van het vorig jaar
merkt p.e.V.d.B. op dat hij zwedologenl
zwedisten kent die behoorlijk de pen kun-

.: ...:....

Y.

nen hanteren. Ik weet niet ofhij daarbij ook
aan mij heeft gedacht, maar als Zwedica wil
ik toch een kleine bijdrage leveren aan de in
oktober begonnen discussie over buitenlandse plaatsnamen in het Nederlands. Het
betreft de Zweedse plaats Goteborg, Als ik
de occlusieve g die we uit het Frans, Duits
en Engels kennen (b.v. gare, gut, girl),
weergeef als ~en k, dan kan ik de uitspraakvarianten van dit woord door Nederlandstaligen als volgt noteren: geuteborgckeuteborg, keutebork, keuteburg, keuteburk,
jeuteborg en jeutebork! De Zweden zeggen
jeuteborj. Ik vind dat je, als je per se Goteborg wilt schrijven, het woord op zijn
Zweeds moet uitspreken. Zelf pleeg ik de
goed-Nederlandse benaming Gothenburg
te gebruiken.
Dubbeltje is een woord dat in hetzelfde
nummer aan de orde komt. Mevrouw Van
der Beek vraagt zich naar aanleiding van
dubbeltje en kwartje af of het gebruik van
verkleinwoorden voor betaalmiddelen in
het Nederlands te wijten is aan onze kneuterigheid. Integendeel, zou ik denken! Ten
eerste zijn wij niet kneuterig en ten tweede
duidt deze mogelijkheid om nieuwe woorden te vormen op een grote inventiviteit,
een bijzonder vindingrijke geestesgesteldheid van onze taalgemeenschap. Het getuigt van fantasie en durf om de verkleiningsachtervoegsels niet alleen te reserveren voor het aangeven van iets kleins of
voor het uitdrukken van vriendelijkheid of
saamhorigheid, maar om er ook een nieuwe categorie woorden mee te scheppen.
Woorden, dieeen eigen, specifieke betekenis hebben gekregen en los zijn geraakt van
het grondwoord. Zo ontstonden onder an':'
dere woorden als zuurtje (heel iets anders
dan 'de zure' of 'het zuur') en makkie
(naast 'gemak'). Om op de betaalmiddelen
terug te komen: juist hier blijkt dat het
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verkleinwoord niets te maken heeft met de
geringe waarde: met een cent — zo je er al
aan kunt komen — doe je minder dan met
een dubbeltje of kwartje en een joet is gauwer uitgegeven dan een geeltje.
Mevrouw Van der Beek meldt ook dat de
etymoloog Jan de Vries het woord stuiver
(dat volgens haar niet meer bestaat, maar
dat ik nog dagelijks gebruik) afleidt van
stuiven. Zij begrijpt niet goed hoe dat kan.
Maar het staat toch heel duidelijk in De
Vries' kleine etymologische woordenboek. Ik citeer: 'de munt vertoonde oorspronkelijk vuurijzers, waarvan stuivende
vonken afspringen, een beeld dat ontleend
was aan de keten van de in 1429 gestichte
orde van het Gulden Vlies.'
Tenslotte kant, ook al uit het novembernummer. In januari merkte de heer Kamperman op dat het woord helemaal niet zo
exclusief Nederlands en Italiaans is als
P.C.U.d.B. vermoedde, maar dat het ook
in het Frans, het Russisch en het Duits
voorkomt. 1k kan daar nog iets aan toevoegen: het bestaat ook in het Spaans (canto
lant, rand'), in de Skandinavische talen

50 jaar
Onze Taal
3. Variatie in
taalgebruik:
Onze Taal heeft lange tijd de naam gehad
een blad te zijn waarin alleen geprobeerd
werd onze taal vrij te houden van vreemde
smetten. Maar steeds meer kreeg men oog
voor variaties in taalgebruik. Bijvoorbeeld, verschillen in woordkeus die samenhangen met sociale klasse. Hoe woont
u? In of Op? Of misschien Aan? Als voorbeeld enkele mogelijkheden uit 's-Gravenhage of Den Haag, de plaats waar Onze
Taal is gevestigd. Het artikel dateert uit
1943. Is er sindsdien veel veranderd?

`OF DE GRACHT
In het vorige nummer van `Onze Taal' las ik
met belangstelling een beschouwing over
de Amsterdamsche uitdrukking: 'op een
gracile wonen. De schrijver knoopt hieraan een interessante verklaring vast, doch
bij het lezen ervan is bij mij de vraag opgekomen of er nog niet meer achter steekt. 1k
wilde daarom eenige opmerkingen maken,
doch doe dat aarzelend en in vragenden

(kant), in de Keltische talen Welsh en Bretons (kant `omtrek, cirkel'), in het Grieks
(kanthos `ooghoek) en in het Engels (cant
`hoek, schuine kant'). Voorwaar een van
de meest internationale woorden!
Het schijnt van Gallische oorsprong te zijn
en moet al heel vroeg door de Romeinen
zijn ontleend. In het Latijn betekende cantus ijzeren wielband'. Vanuit de Romaanse talen heeft het woord zich naar de Slavische , Griekse en Germaanse taalgroepen
verbreid. Het Middelnederlands ontleende het evenals het Middelengels aan het
Frans van die tijd, het Middelnederduits
aan het Middelnederlands. Vanuit het Middelnederduits kwam het terecht in het
Deens en het Zweeds en vanuit het Nieuwnederduits in het Hoogduits. Het andere
kant (weefsel dat ontstaat bij kantklossen)
is ontstaan uit de betekenis 'rand van linnengoed'. Nauw verwante woorden zijn
kanteel en kanton.
Marlies Philippa

zin, omdat ik op het gebied der taal slechts
een, zij het dan belangstellende, leek ben.
Het is mij ni. al sinds vele jaren opgevallen
dat er in 's-Gravenhage jets dergelijks
voorkomt, doch ik heb dat vaak beschouwd als een soort `deftigheid'. Men
kan in onze stad op twee verschillende wijzen ingezetene zijn van Wassenaar of van
Scheveningen; de dorpelingen van Wassenaar wonen in Wassenaar, maar de man die
geld genoeg heeft om een villa te bewonen
in het grate park dat om het dorp is gelegen,
woont op Wassenaar. Voordat ik naar
Voorburg moest evacueeren woonde ik op
Scheveningen, doch onze werkvrouw
woonde in het visschersdorp, in Scheveningen. Maar niemand woont op Loosduinen, waar vrijwel uitsluitend tuinders verblijf houden, die wonen in dat deel van de
gemeente 's-Gravenhage.
Het is waarschijnlijk niet z66 deftig om
Voorburg tot woonplaats te hebben, want
mijn kennissen vragen mij even vaak hoe
het wonen op als in Voorburg mij bevalt,
terwijI zij eenstemmig van oordeel waren
dat ik voorheen op Scheveningen woonde.
Ik verkeerde destijds trouwens in dubbeldeftige omstandigheden, want ik woonde
niet in maar op een laan. Dat is in Den Haag
een verschil! Op Scheveningen woonden
wij op een laan; de Willem de Zwijgerlaan,
de Scheveningsche weg zijn lanen en wegen met groote dure huizen. Achter Flout-

n Er komen nog steeds reacties binnen
naar aanleiding van opmerkingen mijnerzijds betreffende de weergave van buitenlandse aardrijkskundige namen. Zo constateert de heer Haan uit Wehl (geen buitenlandse plaatsnaam, maar een Gelderse), dat het Oostafrikaanse land Uganda
alleen in Nederland afwijkend gespeld
wordt, en wel als Oeganda. Kenya wordt
alleen bij ons als Kenia geschreven, en de
heer Haan waarschuwt tevens, om mensen
die naar Tchad emigreren, hun vrienden en
magen te instrueren, dit niet als Tsjaad te
schrijven, want een brief naar dat land
mocht wel eens niet aankomen. n Dat laatste meen ik overigens te mogen betwijfelen. Het gaat er volgens mij om dat de
Nederlandse posterijen weten, waar ze de
epistels heen moeten sturen. n Als ik een
brief naar Finland stuur, dan zal het de post
in Suomi een geringe zorg zijn hoe in het
buitenland de naam van het land der duizend meren verhaspeld wordt. Als ik, om-

rust heeft men echter een woonbuurt gebouwd met kleine villaatjes, gelegen tangs
straten die met boompjes zijn beplant,
maar die meestal niet breeder zijn dan een
gewone straat. Misschien vanwege de
boompjes, misschien vanwege het imitatie-landelijke heeft men deze straten 'lanen' genoemd, de Kiplaan, de Spreeuwenlaan. Daar woont men niet op maar in; dus
op de Prins Mauritslaan, maar in de Kiplaan. De Frederik Hendriklaan is een tusschending, dat was vroeger een mooie
woonlaan maar bevat nu bijna geheel winkels; daar woont men soms op soms in. Aan
een laan wonen doet men in Den Haag
vrijwel nooit. Dit alles is natuurlijk geen
regel zonder uitzonderingen, maar de
meeste mijner goed-Haagsche kennissen
maken toch wel dergelijke verschillen,
zonder het zelf te weten natuurlijk.
Met grachten is het als in Amsterdam, men
woont op de Koningin Emmakade, grootendeels een mooie woonbuurt, maar ook
op de Zuid-Buitensingel waar zeer eenvoudige huizen staan. Ook woont men nooit
aan maar altijd op een plein. Overigens
woont men niet op maar in het Statenkwartier dat een deel is van dat Scheveningen
waar men 'op' woont; verder op Zorgvliet,
maar in het park Zorgvliet. Hier wordt misschien bij gedacht aan een aardrijkskundige streek en bij 'op' aan een 'stand'
waarop men woont.
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gekeerd, vanuit Finland een brief stuur
naar een land getiteld Nederland, dan zou
dat de Finse post wel eens voor problemen
kunnen plaatsen. n Maar goed, waarom
niet consequent in alle gevallen de internationale schrijfwijze aangehouden, vraagt
zich kennelijk de heer Haan af. Ik weet het
niet. Soms zou ik er voor voelen, Uruguay
maar als Oeroegwaai of desnoods Oeroekwaai te spellen, opdat geen Nederlandse
televisiecommentator het meer in zijn
hoofd hale dit Spaanse woord op zijn Engels als Joeroekwee uit te spreken. n Wel
irriteert het mij, en daarmee zit ik dan weer
op de lijn van de heer Haan, dat de NRC/
Handelsblad de Lybische leider Khadaffi
consequent Gadaffi noemt. Begrijpelijk
als het erom gaat de juiste uitspraak zoveel
mogelijk weer te geven (kh is de Franse en
Engelse transcriptie voor de ch-klank in
het Arabisch), maar waarom wordt Khomeiny in die krant dan niet tot Gomeini
omgedoopt? Omdat Perzisch nu eenmaal
geen Arabisch is? Nu ja. n Nee lezers, we
komen er nooit helemaal uit. En, nu ik toch
definitief aan het zeuren ben geslagen,
heeft u ook geen gevoel van onbehagen
gekend, toen u tijdens de verslaggeving
over het proces tegen de Bende van Vier
moest ontdekken, dat zonder enige inspraak uwerzijds de naam Mao Tse-Toeng
plotseling veranderd bleek in Mau Dzedong? n Overigens heb ik ooit horen verluiden (ik gebruik het woord ooit verkeerd

Onze Taal
► het Genootsduip OnzeTital
Mnsuitibiad in

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt zich ten doel
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengere.
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
taken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft. Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
Redactie:
drs. J. Renkema

hier, u hebt gelijk, maar van mijn kant is het
niet modieus: ik maakte mij al schuldig aan
dit woordgebruik voordat het in Holland
mode was — en als u dat geen argument
vindt, dan laat maar zitten), dat het Bilkers
(de dialecten van Het Bildt, waaronder de
woonplaats van W. Lageveen valt) door
echte Friezen als een soort Hollands wordt
versmaad. St-Annaparochie ligt geografisch ver van mijn bed, dus ik houd me
verre van elke discussie die hierover weer
mocht ontstaan. n Zeker geen Hollands in
welke betekenis dan ook is het woord lomo. Dit schijnt een gerecht te zijn dat in een
cafetaria in Sneek wordt ge*erveerd, althans op de prijslijst prijkt. Willemien wilde het bestellen uit nieuwsgierigheid, maar
de voorraad bleek uitverkocht. Niemand
van het dienstdoend personeel kon haar
ook maar een globale indruk geven van wat
een lomo was. Lezers die er meer van weten, zorg dat er gerechtigheid geschiede!
n R. Quene meldt het verdwijnen van het
woord en uit de Nederlandse taal. De finesses komen een volgende keer wel aan bod.
De laatste alinea van zijn brief luidt: 'En
overigens (u ziet, een heroische poging om
en in stand te houden, PCUdB): waarom
die overbodige punten en nullen in de tijdsaanduiding? Ook zo'n nieuwe mode. Wij
kennen iemand, die vijf uur 's middags uitspreekt als zeventienhonderd uur. 1k acht
het niet uitgesloten dat dit militair jargon is.
Een reden voor dienstweigering?'. n Ook
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een slechte reden kan een goede reden zijn,
zullen we maar zeggen. Voor de rest kan ik
aan de redenering geen touw vastknopen.
Schrijfwijzen als 17.00 u. zijn op het Europese continent sinds jaar en dag in zwang,
en bedoeld om tijdschema's overzichtelijk
en uniform te maken. Met de klemtoon op
form, wel te verstaan. Dat iemand 17.00 als
zeventienhonderd uitspreekt, bewijst allerminst dat die punt overbodig is: integendeel: het bewijst dat die iemand de punt
over het hoofd heeft gezien. n Ook H. P.
Ansberg uit 's-Gravenhage attendeert ons
op een vermeend modeverschijnsel: hij noteert uitspraken als kabbinet, ammateur,
ammerika (dus verdoffing van de a in onbeklemtoonde lettergrepen) alsmede proffessor, hommofiel. Hij hoopt dat dit verschijnsel een kort leven beschoren zal blijken te zijn. n Merkwaardig is dat sommige
mijner fonetische handboeken, die ook
niet van vandaag of gisteren dateren, deze
uitspraken eveneens signaleren, en daarbij
een uitzondering maken voor het zuiden
van het randstedelijk gebied. Misschien
betekent de noodkreet van H. P. Ansberg
wel dat het laatste bolwerk van de zuivere
uitspraak van onbeklemtoonde klinkers
dreigt te bezwijken. Als ik het een en ander
overlees, zie ik dat ik weer aardig provenciaal bezig ben geweest.
P.C.U.d.B.

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
de afdeling Dialectoiug., an het
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
het Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam;
de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit van
Amsterdam;
de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
Technische Hogeschool Eindhoven;
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
Groningen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden;
het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie. Leiden;
het Instituut Nederlands van de Katholieke
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Ons parlement en de taal
• Parlernentariers spreken slecht en vervelend, aldus de voorzitter van de Tweede
Kamer. Hij geeft drie wijze lessen ter voorbereiding op ons congres "Taal en Samenleving' (21 november 1981).

• Reacties, 52. Is taalgebruik vivisectie
met dodelijk afloop?
• Wei kunnen eenvoudige constateringen
(wetenschap) worden opgeklopt tot een
ondoorzichtige brij (wetenschappelijkheid). Aldus de recensent van Vormen van
Taalverkeer. Zie de Boekbespreking op 56.
• Nederlands in den vreemde 57. De Verenigde Oostindische Compagnie deed
meer dan handel drijven. En omgekeerd:
bij de marine spreekt men nog Maleis, 53.
• Huishoudt u of houdt u huis, 53?
• Zegt u 'dernocratsie' of 'dernocrasie' 59?
• Wat doet een computer in de schatkamer, thesaurus, van onze woordenboekmakers, 54?
• De vaste rubrieken:
Hoe dichters naar het rijm toeschrijven,
Het Rijmschap, 53;
Humor (?) in krantekoppen, Varieteit en

Variete, 55;
Landennarnen, Ter Informatie, 58;
Een invuloefening over wier of wiens, Spijkers op laag water-;
De. waarde van de nul. Van Woord tot
Woord, 59;
Een vertaalvraag in _ _ _

De redactie heeft mij gevraagd, iets te
schrijven over taal en politiek. Ik meen het
onderwerp te moeten verengen. In de hedendaagse maatschappij heeft, bij wijze
van spreken, iedereen dagelijks met politiek te maken. Politiek bemvloedt de werk-,
woon- en leefomstandigheden. Zij vult de
pers en het scherm. Zij wordt niet aileen
besproken in hoge colleges en vaktijdschriften, maar ook in openbare partijvergaderingen, actiegroepen en huiskamers.
Het zou een afzonderlijk artikel vergen om
het gesprek tussen beroepspolitici en anderen te behandelen. Hier beperk ik mij in
hoofdzaak tot het taalgebruik van politici
onderling. Wei valt aan het contact tussen
kiezers en gekozenen veel te verbeteren,
maar men moet niet alles tegelijk overhoop
willen halen. Trouwens, expliciete en impliciete verwijten aan ons politieke stelsel
gelden naar mi jn indruk meer zijn traagheid
en onmacht dan zijn ontoegankelijkheid,
zijn onverstaanbaarheid.
Nog een tweede grens breng ik aan: de
schrijftaal zal ik. alweer hoofdzakelijk, terzijde laten. Daarover is al heel veel en heel
verstandig geschreven, niet zonder succes
ook. Gewichtigdoenerij zit stevig waar zij
hoort: in de verdachtenbank. Voor het gesproken woord - tussen volksvertegenwoordigers onderling, tussen hen en de
regering - bestaat minder literatuur. Mede
vanuit mijn functie wil ik daartoe graag een
steentje bijdragen.
Een enkele uitzondering ligt, juist vanwege
die functie , voor de hand. Krachtens artikel 107 van het reglement van orde der
Tweede Kamer zendt de voorzitter vragen
'aan de daarbi j betrokken minister door.
tenzij bij hem, wegens vorm of inhoud der
vragen, daartegen voverwegend bezwaar
bestaat.' Mijn ervaring van anderhalf jaar
wijst uit , dat zelden tussen steller(s) en
voorzitter ernstig meningsverschil rijst en
dat de aangevoerde kleine en grote bezwaren vrijwel steeds worden erkend. Zo moeten de griffier en ik nieuwsgierige leden

soms naar het juiste adres verwijzen, doen
opmerken dat de (Nederlandse) regering
niet bevoegd is. herhalingen en overbodige
woorden schrappen (waaronder: ook ,
voorts, verder ~ bovendien), koeterwaals
fatsoeneren, misverstanden bij voorbaat
uit de weg ruirnen. opheldering vragen,
onnodige vreemde woorden vertalen en
doodgewone fouten verbeteren. Zo wordt
starten altijd beginnen: zich realiseren: beseffen: overlegd: overgelegd: betreffende:
desbetreffende. Een enkele maal vervangen wij slecht Nederlands door redelijk
Latijn. Positief reageren op is beter dan
insteken op. Wie op een voorstel insteekt
brengt hetzelve imrners om hals. De veel
geciteerde laatste woorden van Julius Caesar zijn ook van toepassing op taalmoordenaars.
Het is allemaal niet erg schokkend, hoewel
het ons wei tamelijk veel werk bezorgt.
Wat ons wordt voorgelegd, is dikwijls zeer
slordig, Nederlanders, dus ook Nederlandse politici, zijn niet zo gesteld op uiterIijke vormen. Ais de bedoeling van vragen
maar wordt verstaan, dan kan men de rest
aan een persoonlijke medewerker en de
voorzitter overlaten. Ik kom op deze huisbakken slordigheid - tegendeel van gewichtigdoenerij - bij de spreektaal terug.
Wat nu de Handelingen betreft - die. zoals
men weet, vooral uit verhandelingen
bestaan -: de uitdrukking parlementair
woordgebruik heeft, om te beginnen, een
heel speciale betekenis, die van welvoeglijkheid. Een onparlementair gezegde is
niet een buiten het parlement gedane uitlating, maar een zonde tegen verbale fatsoensregels, waar ook begaan.

Onparlementaire woorden
Volgens het huidige artikel 56 van ons
reglement van orde kan de voorzitter een
lid in de gelegenheid stellen, woorden terug
te nemen.
Vdlgens artikel 59 is hij bevoegd te gelas-
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ten, dat gedeelten van het gesprokene niet
in het verslag worden opgenomen. Twee
beweegredenen liggen aan deze, ook in andere parlementen gebruikelijke, bepalingen ten grondslag. Ten eerste kunnen leden
niet worden vervolgd voor hetgeen zij ter
vergadering hebben gezegd. Als gevolg
daarvan moet tegen beledigingen en smaad
op andere wijze kunnen worden opgetreden. Ten tweede mag geen parlement ontaarden in ordeloos getier, wil het zijn beide
functies van werkplaats en tribune vervullen.
Teruggenomen en geschrapte woorden
staan bij griffie en stenografische dienst
bekend als Een verkeerde naam,
want de tijd heelt niet alleen woorden, zij
blaast ook nieuw leven in. Omgekeerd rekken woorden hun bestaan, terwijl zij dood
hadden moeten zijn. Een voorbeeld: in
1945 wordt koloniale manoeuvres vervangen door handelingen, in 1961 wordt van
schijnheilige manoeuvre alleen het adjectief geweerd; maar in 1953 was hypocritisch goed genoeg om in de plaats te treden
van smerig; in 1955 mag dit woord nog
steeds niet, maar perfide wet; een andere
keer is doortrapt juist niet toegestaan.
Er is geen lijn in te ontdekken, zodat leden
de kans krijgen en grijpen tot wat best
schijnheilige manoeuvres mogen heten. Zo
vervangt Wagenaar in 1956 verlakkerij
door verchroming, 'om in de termen van
het lakken te blijven.' Een hoop onzin,
zoals men ziet. Wag zeg ik onzin? En de
volgende passage dan?

Gortzak: Wat de minister zeide, lijkt mij
onzin.

Voorzitter: 1k doe de geachte afgevaardigde opmerken dat een minister geen
onzin spreekt.
Gortzak: Nonsens dan.
Voorzitter: Het woord nonsens lijkt mij
nog erger. Maakt u ervan: onwaarschijnlijk.
Gortzak: U mag het maken zoals u het
wilt.
Herhaaldelijk zijn ook beledigingen van
derden tegengehouden , in het bijzonder
staatshoofden. Het wellicht bekendste incident dateert uit 1958,

Voorzitter: 1k maak de geachte afgevaardigde crop attent, dat hij het staatshoofd van een bevriende mogendheid
heeft betiteld als oorlogsmisdadiger. 1k
acht deze uitdrukking niet toelaatbaar.
Gerbrandy: Dan neem ik deze uitdrukking over uw vriend terug, M.d.V.!
Voorzitter: Mijn vriend? Hij is het
hoofd van een bevriende staat en dus

ook uw vriend, als u uzeif tenminste een
rationale figuur
Zo ging dat, nog wel tegen de tweede ondervoorzitter. Maatschappelijke onrust
weerspiegelt zich in het parlement. Daarom werden in de jaren dertig, toen de democratie zelf het doelwit vormde, de teugels strak aangehaald. In de jaren veertig
en vijftig deden nerveuze spanningen zich
anderszins gevoelen. Tegenwoordig is de
sfeer in de Kamer meer ontspannen — ik zou
zeggen: meer volwassen. Grofheden zijn
zeer zeldzaam. Schijnheilig en onzin passeren haast ongemerkt. Alleen liegen kan
nog steeds niet door de beugel.
Ik beweer niet, dat een kind de orde kan
handhaven. Dat is echter meer een kwantitatief dan een kwalitatief probleem, waarop ik later terugkom.
De omvang van redevoeringen en interrupties baart de voorzitter soms zorgen, de
inhoud nauwelijks — althans uit een oogpunt van orde. Mijn voornaamste punt van
kritiek is van geheel andere, bijna tegengestelde aard: de leden spreken vervelend.

Retoriek
Ten dele hangt dit samen met het gebruik
van jargon. Meer in het algemeen zijn sprekers de slaaf van hun geschreven tekst, die
soms zijzelf, soms fractiegenoten, soms
medewerkers of partijgenoten buiten de
Kamer hebben opgesteld. Versprekingen,
verkeerde klemtonen, geraffel om op tijd
klaar te komen, zijn aan de orde van de dag.
Sommigen lezen zelfs tussenkopjes op (`de
sociale minima. Ik kom nu tot de sociale
minima. Wat de sociale minima betreft . . .') of degraderen zichzelf tot sint
bureaucratius: dezerzijds wordt dit positief
gewaardeerd in plaats van ik ben het ermee
eens.
Bommer heeft in 1966 geprobeerd, het oplezen te verbieden. Een even merkwaardige regel als een verplichting voor de leden
om allen een blauw pak te dragen. De kunst
— retorica is een kunst — laat zich niet reglementeren dan door de kunstenaar zelf. Bovendien, wat aan natuurlijkheid zou zijn
gewonnen, ware aan wijdlopigheid verloren. Het euvel zit dieper: in ons onderwijs.
Kinderen leren niet in het openbaar te spreken. Zij vinden het gek en de leraren brengen het er trouwens zelf niet al te best van
af.
Wat er gebeurt, wanneer sprekers hun verhaal op schrift missen, kan men waarnemen in de tweede termijn. Herhalingen,
gehakkel, gestuntel ('abs je je afvraagt van
hoe moet het nu verder, dan denk ik dat je
vooral moet letten op hoe de mensen in het
veld dit ervaren'), gezeur, taalverkrachting.

De voorzitter leert zich doof te houden
voor de vreselijkste gemeenplaatsen, soms
gecontamineerd en wel: `wij moeten dit
probleem met elkaar boven tafel brengen . . . boven water varen . . . boven water fietsen.' Kan het hollandser? Water en
fietsen! Maar geleuter is het wel. Men bedenke nog, dat de Handelingen door de
stenografische dienst vaak sterk zijn gefatsoeneerd.
Grote redenaars zijn in dit land altijd zeldzaam geweest. Het is jammer, maar niet
rampzalig. Retoriek behoort vooral bij uitzonderlijke tijden, waarnaar wij niet behoeven te verlangen. Parlementaire spanning wordt niet opgeroepen door woorden,
maar door feiten.

Fraaie woorden?
Politiek is niet dichten maar doen,' aldus
Cramer eerder in dit tijdschrift (januari
1976, blz. 10). Hetzelfde artikel bevat overtuigende voorbeelden van de kleinburgerlijke snit onzer bons mots. Wij zijn trots op
onze nachten en onze geldstukken. Doorwaakte nachten, hoe stout! Het hoort niet,
maar het moet voor het land. De nacht van
Staal, van Kersten, van Schmelzer, van W.
Scholten, van J. N. Scholten. Men telt nauwelijks mee zonder nacht op zijn naam. En
dan de geldstukken! God zij al eeuwenlang
met ons. Het kwartje van Romme, het tientje van Lieftinck, het geeltje van Albeda.
Een enkele keer wordt ook wel een goed
gedicht aangehaald, maar beklijven doet
dat zelden. Wij mogen Hoekstra dankbaar
zijn, dat hij een boeketje heeft bijeen geplukt, binnenkort verschijnend onder de
titel 'Op kousevoeten'.
Scherpe persoonlijke uitspraken werken
veeleer als handicap dan als stimulans.
Den Uyl schrijft in 1970 een bevlogen artikel over de smalle marges van democratische politiek. Hij krijgt op hetzelfde niveau
geen antwoord. De zeer onderschatte Abma houdt de auteur later voor, dat zijn
kabinet zich vooral onderscheidt door malle charges. Overigens is de reactie koekoek-eenzang: och mijnheer Den Uyl, wat
wilt u toch, u weet hoe smal de marges zijn.
Van Agt roept op tot zijn ethisch reveil.
Niemand daagt hem uit, die klaroenstoot
uit te werken. Tegenstanders maken zelf
een collage van wat hun in de man en zijn
beleid niet aanstaat en plakken daarop honend het etiket 'ethisch reveil'.
In de jaren vijftig besluit een staatssecretaris een discussie met de woorden 'punt uit'.
Een krant noemt hem net zo lang mijnheer
Punt Uit tot de politieke loopbaan van de
betrokkene punt uit is.
Moet ik ook nog aan de tijdgeest van Rietkerk herinneren? Niet zelden beweegt het
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debat in Nederland zich op het niveau van
`wat je zegt dat ben je zellef'.
Veiliger dan de persoonlijke taaltoets is de
schutkleur van de eigen politieke stroming,
het tienduizendvoudig herhaalde herkenningsteken. Wat socialisten solidariteit
noemen, is voor christen-democraten medemenselijkheid en voor liberalen sociale
rechtvaardigheid. Andere begrippen zijn
nog exclusiever, minder gemakkelijk vertaalbaar. Christelijke redevoeringen lopen
over van rentmeesterschap, al kan de eigendom de gemoederen nog meer beroeren. Voor communisten is alles een `vraagstuk' al geeft de context meer blijk van
zekerheden. Min of meer progressieve
woordvoerders doorspekken hun betogen
met milieuvriendelijke en vrouwvriendelijke adviezen, meestal op onvriendelijke
toon.
De laatste jaren zijn wellicht de meeste
woorden vuil (jazeker, vuil) gemaakt aan
de mensen met lage inkomens; de minimumloners (V.V.D.), de zwaksten in de
samenleving (C.D.A.), de mensen aan de
onderkant (P.v.d.A.). Ik weet niet, welke
term het meest neerbuigend is.
Nederlandse parlementariers spreken vervelend, slecht, onpersoonlijk en afgezaagd. Zo is het bovenstaande samen te
vatten. Wat doe ik er dan? Sterker: waarom houd ik van de Kamer? Omdat slechte
sprekers best aardige mensen kunnen zijn
en omdat politiek tenslotte geen dichten is
maar doen. Zeker, wij werken soms te
traag en te weinig slagvaardig. Niettemin
komt heel wat tot stand en functioneert ons
parlement beter dan de meeste in omringende landen. De leden zijn zakelijk ingesteld en waarderen goede persoonlijke verhoudingen. Zij wantrouwen dus opvallende acties en zijn gebaat bij doelmatige procedures.
Drie lessen
Ter illustratie van deze laatste stellingen
enige persoonlijke ervaringen. De eerste
betreft een incident na een half jaar lidmaatschap, oktober 1970. Behandeld was
een wetsontwerp inzake uitkeringen van
leden van het Koninklijk Huis. Ik had daartegen vanaf het begin grote bezwaren gehad en die in de fractie geuit. Het is gebruikelijk, dat de woordvoerder mede die bezwaren naar voren brengt. Dat had hij naar
mijn mening onvoldoende gedaan, zodat ik
vroeg zelf een stemverklaring te mogen
afleggen, ook namens collega Van den
Doel. Ik had die verklaring op schrift gesteld en aan verscheidene fractiegenoten
laten lezen. Niemand had mij gewaarschuwd of een wijziging voorgesteld.
Toch bevatte de tekst een vormfout: `de

regering kan of wil niet toelichten . . Dat
is uitlokken van nieuwe discussie en mag
dus niet na het sluiten der beraadslaging. Ik
herstelde: `de regering heeft niet toegelicht . . .' Maar de rechterzijde was inmiddels in hevige beroering geraakt. Hoewel ik
ook na tien jaar meen, dat de rest van de
verklaring vlekkeloos was, op dat ogenblik
kon ik geen goed meer doen.
Les een: doe geen onverwachte uitspraken
op een onverwacht moment, vooral niet
wanneer het om een teer onderwerp gaat.
De taal heeft zijn tijd en zijn plaats.
Een tweede incident vond twee jaar later
plaats, vlak voor de vervroegde verkiezingen van 1972. Aan de orde was een klein
wetsontwerp inzake ziekenhuisvoorzieningen , dat ik in de schriftelijke voorbereiding
slecht verdedigd vond. Ik sprak daarom
lang en fel, waarbij ik het volgende oordeel
invoegde: `dit nieuwe departement zou het
nu eens flunk doen op het gebied van milieuhygiene en volksgezondheid en heeft op dit
gebied anderhalf jaar niets gedaan'.
Minister Stuyt, een redelijke en gemoedelijke man (hij noemde mij collega, omdat
ook mijn naam wordt voorafgegaan door
de letters dr.) reageerde als door een adder
gebeten. Dat ik mij had veroorloofd iets te
zeggen over milieuhygiene! Ik begreep er
eerst niets van. Ik had uitsluitend gesproken over ziekenhuisvoorzieningen. Daarna drong tot mij door, dat een verkeerde
intonatie mij parten had gespeeld.
In het stenogram bracht ik nog een accent
aan op het voornaamwoord (Handelingen,
blz. 885), maar het was te laat.
Les twee: tracht bij scherpe meningsverschillen niet briljant te zijn, maar spreek
liever omstandig en loodzwaar. Bijkomstige misverstanden kunnen alles bederven.
Incident nummer drie volgde bij de algemene beschouwingen van 1973. Ik zei: '163
dagen is om de samenstelling van de nieuwe regeringsploeg gestreden. Voor onze
fractie en onze bondgenoten werd het loon
van die strijd tien progressieve ministers,
de prijs die wij betaalden zes confessionelen. En ziet, wat kondigt men aan? De lonen mogen in 1974 met 10% omhoog en de
prijzen met 6%.'
Toen was de boot aan:
Schakel: Wat een beeldspraak!
Westerterp: Voor wie zijn wij de prijs?
Roolvink: 1k houd veel van grapjes,
maar wat u nu zegt, getuigt niet van veel
politiek inzicht.
Kleisterlee: Noch van fijngevoeligheid!
Les drie: duidelijkheid is mooi, maar al te
grote duidelijkheid moet worden afgeraden. De politiek kent haar taaltaboes. Geen
zout in wonden!

De taak van de voorzitter
Van de schade en schande ondervonden
als kamerlid nu naar de taak van de voorzitter. Deze taak is samen te vatten als het zo
goed mogelijk tot hun recht laten komen
van alle leden, alle fracties en alle gebieden
van staatszorg.
Op papier kan men betrekkelijk oeverloos
uitweiden, al bestaan ook daar reglementaire grenzen, maar een vergaderweek omvat nu eenmaal niet meer dan 27 uren. In de
loop der jaren zijn allerlei wegen gevonden
om die tijd doelmatig en eerlijk te verdelen.
Bij de begrotingsbehandeling wordt het
antwoord op detailvragen schriftelijk gegeyen ; de ambtenaren werken daartoe een
nacht door. Veel wordt behandeld in cornmissievergaderingen , sinds een jaar in beginsel openbaar. Van de zgn. uitgebreide
commissievergaderingen, waarin cooties
kunnen worden ingediend en in stemming
gebracht , mogen er twee tegelijk plaatsvinden. Een uitbreiding van de stenografische
dienst met 50% kan de bloei van deze
u.c.v.'s verder stimuleren.
In de plenaire vergadering is spreektijdbeperking bij andere onderwerpen dan wetsontwerpen en ook bij de begroting regel
geworden. Daarmee is de uitdaging aan
fracties en leden nog klemmender geworden, hun boodschap zo compact mogelijk
te maken. Ik verwonder wij steeds weer,
hoe vaak men zichzelf en de regering herhaalt , en hoe men tijdnood slechts vergroot
door overbodige ontboezemingen als: 'ik
heb nog een laatste opmerking, nee nog
twee . . . dan kom ik nu tenslotte aan het
laatste punt, etc.'
De leden, sdhreef ik, zijn zakelijk ingesteld
en waarderen doelmatige procedures. Dat
is echter niet de gehele waarheid. Een parlement mag geen rechtszaal zijn, waarin
pleidooien, al dan niet op schrift, onbewogen worden uitgewisseld. Zakelijkheid en
doelmatigheid mogen de levendigheid niet
overschaduwen. Het is dan ook geen wonder, dat krap gehouden sprekers hun toevlucht zoeken in interrupties. Helaas, dat
wapen wordt door velen bot gemaakt. Zonder enige aanspraak op volledigheid kan
men de volgende categorieen onderscheiden:
1. het verzoek om herhaling (`heb ik u
goed verstaan?');
2. het verzoek om verduidelijking;
3. de korte grap (Marcel van Darn bij de
algemene beschouwingen van 1980 tegen
de minister-president naar aanleiding van
diens belerende toon: 'beste man, zo komen we er niet uit.');
4. de uitroep van verbazing of verontwaardiging;
5. het verzoek om aanvulling (komt de
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minister nog toe aan onderwerp zus en

zo?');
6. de woordenwisseling;
7. de destruetieve interruptie, reeds in het
begin van een betoog, midden in een zin,
zonder maat, e.d.
Het zijn deze beide laatste soorten interrupties, die de voorzitter vaker dan hemzelf lief is moet afhameren. Niet uit een
monomaan ordebesef, niet uit overdreven
beleefdheid, niet om iemand te besehermen, maar juist om de gedaehtenwisseling
te verhelderen en te verseherpen. Al te

vaak zitten leden ziehzelf in het vaarwater
door herhalingen te plegen dan weI te eisen, door tegenstanders de gelegenheid te
geven tot superieur zwijgen en glimlachen
('als de geaehte afgevaardigde nog even
geduld wil oefenen, zal hij ongetwijfeld
volledig tevreden worden gesteld'), en
door machteloos gesputter. Een ondermaats antwoord wordt niet beter door eindeloos interrumperen. De uiteindelijke reaetie op zo 'n antwoord is een motie van
afkeuring niet op beleids- doeh op kwaliteitsgronden; maar daarvoor geneert men
zich, ten onrechte!

Het handhaven van de orde is tegenwoordig een kwantitatief probleem van taalgebruik. Suaviter in modo, fortiter in reo Terughoudendheid in het aantal woorden kan
de kracht ervan versterken. Vaak moet ik
den ken aan de uitspraak van mijn grootvader, toen zijn oudste kleinzoon met twee
jaar nog niet kon praten en diens ouders
zich daarover zorgen maakten:
'Spreken leert hij wel, als hij maar leert
zwijgen!'
D. Dolman
voorzitter Tweede Kamer

Reacties

'Taal is verboden'
Met grote belangstelling heb ik het artikel
'Taal is verboden' in Onze Taal van februari/maart 1981 gelezen. De kengebieden die
in dit artikel worden aangeraakt, beslaan
een zo uitgebreid terrein dat het onmogelijk is er een reactie-in-het-algemeen op te
geven.
Op twee punten van het artikel wil ik graag
zeer kort ingaan.

1. 'Chomsky's vurig verdedigde stelling
dat er een universele grammatica is, die de
structuur weergeeft van alles wat de mens
kan weten'. Deze universele grammatiea is
de mens - aIle mensen dus - ingeboren. En
omdat we hier iets hebben dat 'van aIle
mensen' is, zou de algemene taalwetenschap weI eens een -belangrijke bijdrage
kunnen leveren tot de kennis van het wezen van de mens.
Dit idee heeft de attractie van de eenvouden ik bedoel dit niet spottend. Het spreekt
ook mij weI aan. Echter, de wijze waarop
Chomsky daarna de taal te lijf gaat in een
poging om de algernene taalwetenschap te
'verheffen' tot een exacte wetenschap,
lijkt mij dodeIijk. Oat is geen wetenschappelijke behandeling meer, dat lijkt meer op
vivisectie met dodelijke afloop. Sterker
nog: het is niet eens eeht vivisectie, want
wat Chomsky tot voorwerp van zijn onderzoek maakt, is niet levende taal, zelfs niet
een 'dode taal', neen, het is een dood ding;
en dan zie ik geen overeenkomst met de
medische wetenschap, want die onderzoekt Iijken van wezens die althans eens
geleefd hebben, en die maakt e'en kans uit
dat onderzoek nuttige dingen op haar gebied te leren. (Men leze eens: 'The New
Grammarians 'Funeral' van Ian Robinson.)
En dit brengt mij op mijn tweede punt.

2. Mevrouw Balk-Smit Duyzentkunst
schrijft - duideIijk laatdunkend - over: Het
modieuze dogma (alles hangt met alles samen) dat een verbod betekent op 's mensen
me est wezenlijke vermogen: te kunnen
denken enz ...
Ik heb daar begrip voor. Zonder het isoleren van groepen van verschijnselen en zaken kan van wetensehappelijk onderzoek
geen sprake zijn. Ik heb ook begrip voor
haar gebruik van het woord 'modieus' in
deze zin. Ik zou er echter toch eens op
willen wijzen dat dat 'dogma', 'alles doorwaart alles', juist is - al wordt het dan
misbruikt door 'vaagdenkers'. En dat het
mi de tijd is, juist die juistheid eens naar
voren te schuiven. Nil, nu het natuurwetenschappelijk den ken aan alle andere denken ten voorbeeld wordt gesteld - orndat
het zo nuttig, zo zegenrijk voor de mensheid is geweest . . . Het tellen en meten,
het kwantificeren tot de dood erop volgt ook in wetenschappen die zich daartoe
maar zeer beperkt lenen - verhief de onderzoeker immers ver boven de medicijnman
van de indianenstam! Tenminste dat lijkt/
leek zoo
En het was de taal- en de taal in de eerste,
tweede en derde plaats - die deze ontwikkeling van de wetenschap mogelijk maakteo De wetenschap die de werkelijkheid
bestudeert.
Tegelijkertijd was het echter ook de taal die
die werkeIijkheid eerst onherkenbaar verminkte. De taal die leidde tot de 'ontoelaatbare' verbrokkeling van het proees dat de
werkelijkheid in wezen is. De taal die voor
dingen en gebeurtenissen een woord gaf.
Een woord waarmee we dingen en gebeurtenissen konden isoleren en in vakjes onderbrengen. Z6, dat we blind werden voor
de totale samenhangende werkelijkheid
zoals die zieh aan ons voordeed, voordat

we haar in woorden, in stukken gehakt
hadden. Men hoeft geen 'vaagdenker' te
zijn om achter de verbrokkeling door de
taal een open oog te houden voor de werkelijkheid, voor het continue proces, het proces zonder eoupures, het proces dat niet
'getrapt', doch 'Stufenlos', verloopt.
Taal gebruiken, wil zeggen: de werkelijkheid 'ontoelaatbaar' in stukken hakken.
Taal gebruiken is ook viviseetie-met-dodelijke-afloop plegen.
De taal is het grootste menselijke cultuurgoed.
De taal brengt communicatie pas op echt
menselijk niveau.
De taal is een zegen ... Enerzijds.
Anderzijds is de taal een vloek en een gevangenis, waaruit de diehter zieh enigszins
vermag te bevrijden.
De taal heeft ons het zieht op de volstrekt
continue werkeli j kheid ontnomen. Elk
woord is een uitsnijding uit die werkelijkheid - maar snijden blijft een gevaarlijke
bezigheid.
Het is misschien weI goed, in Onze Taal
ook dit aspect van 'taal' eens op de voorgrond te schuiven.
F . Vetter, Heemstede

Naschrift
In mijn artikel valt de nadruk inderdaad op
het onnadenkend vasthouden aan het 'dogma' dat, vooral in onderwijskringen, tot
een anti-mens-mentaliteit dreigt te leiden.
Aan het feit dat, zoals de heer (?) Vetter
schrijft, het isoleren van verschijnselen
hetzelfde dodelijke gevolg kan hebben als
dat onnadenkend vasthouden, moet eveneens dringend aandacht worden besteed.
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Dat. ondanks Chomsky 's veelbelovende
stelling, juist die laatste anti-mens-mentaliteit ten uiterste wordt bevorderd door de
generatieve grammatica, zie ik maar al te
goed in. Het vaagdenken is daartegen een
protest, maar geen gelukkig prote st.
Het ziet ernaar uit dat drs. Vetter en ik het
zeer eens zijn, zoaIs ook blijkt uit zijn opmerking over 'de dichter' en een van mijn
zeven stellingen (D ,T., nov. 1980, p. 107):
'De belangr ijkste taalgebruikers zijn de
dichters' , wat, naar mijn overtuiging , de
taalwetenschap ter harte moet nemen .

Frida Balk-Smit Duyzentkunst
hoogleraar taalkunde
Universiteit van Amsterdam

Huishouden
'De kinderen vonden het leuk om zelf eens
te huishouden'. Aan deze zin, die trouwens
uit de pen van een neerlandicus gevloeid is,
zal wei niemand aanstoot nemen.
Dit gebruik van huishouden als onscheidbaar werkwoord is naar aile schijn ontstaan
uit de al dan niet bewuste wens om de
andere , 'akelige' betekenis van het scheidbare huishouden meteen te elimineren .
Want een zin als de volgende : 'Tijdens de
afwezigheid van de ouders hebben de kinderen behoorlijk weten huis te houden' is,
naar gelang men 'behoorlijk' serieus of ironisch bedoelt , voor twee radicaal uiteenlopende interpretaties vatba ar.
Nu is huishouden als onscheidbaar werkwoord nog in twee opzichten merkwaardig,
1) Het komt , naar ik meen, aileen voor in
de onbepaalde wijs. Een verleden dee 1woord als gehu ishoud lOU op zichzelf niet
afschuwelijker zijn dan gebeeldhouwd of
geglimlacht, om maar niet te spreken van
het vooral in Vlaanderen zo gangbare gebloemleest, maar het bestaat nu eenmaal
niet.

2) Het onscheidb are huishouden wordt
noch door Van Dale noch door Koenen Endepols gesignaleerd . Het WNT geeft
daar een voorbeeld van, maar dan in ander
verband , als synoniem van 'wonen': 'Hy
huishoudt met een zyner breeders' (naast :
'H y houdt met zyne zuster . . . huis') ,
VI,1233 .
P. Brachin , Parijs

Marinejargon
Naar aanleiding van het artikel 'Spijkers op
laag water ' van D. de Vries, over Nederlandse woorden, afkomstig uit Indonesische talen , wil ik het volgende onder uw
aandacht brengen . In het jargon van de
(oudere) marinemensen zijn veel Maleise
woorden - of verbasteringen daarvan - opgenomen . Enkele voorbeelden zijn:
' kakken tekort' iets doen , - ergens heen
gaan : kakken komt van 'kaki' = voet of
been: wil dus zeggen snel(voetig) iets regelen:
de 'jas toetoep ' is de gesloten uniforrnjas.
gedragen in de tropen (tutup of toetoep =
dicht) :
'habis' : ' . . . en voor de rest (hjabis' = op,
afgelopen, uit:
als er chocolademelk wordt geschonken,
dan is er 'poeroet aan de bak ' (poeroet =
chocoladernelk):
'en toen begon het zachtjes te oetjangen '
(= te regenen). komt van 'hujang' :
'oetjang batoes' (= stenen) betekent het
regent stenen, het hagelt :
'oetjang kapok ' betekent 'sneeuw' ;
'katje halen ' betekende vroeger, voor de
intrede van het girale/bankverkeer , salaris
ontvangen ; 'katje' is een verbastering van
het Nederlandse woord 'gage' in het Indonesische woord 'gadjih' (= vet) en weer
terug naar het Nederlands tot katje . Als het
salaris was ontvangen zat men weer 'vet' in
het geld.
'rampokk en', van 'rampok ' = roven , stelen:
'tjet' = verf ; tjetten is verbasterd Nederlands voor verven . Bij pas geverfde dek-

huizen e.d . aan boord kom je de kreet
'A was ( = pas op) tjet baroe ( = pas geverfd)
wei tegen .
Zoals u uit het vorenstaande ziet, worden
vele (werk)woo rden in verbasterd Nederlands vervoegd (b .v. ik tjet, zij rampokken) .
Van een collega, opgegroeid in Indonesie,
kreeg ik nog de volgende woorden:
'peloptp )er' = na 1944 opstandeling; bestond echter reeds in de tijd van de fusiliers
en betekende 'voorloper' ofverkenner' :
'senappan' = geweer: komt van het oude
'snaphaan ' :
'barang' = barring of bagage ; wordt in de
marine ook gebruikt voor 'plunje";
'baroe (of baru) = baar of nieuweling : zo
werden de nieuwkomers genoemd als ze
voor het eerst in Nederlands Nieuw Guinea aankwamen en nog bleek zagen. let s
dat gloednieuw is, is 'splinterbaroe' .
'pa(h)it' = bitter; Nederland s bittertje =
oudejenever.
Het woord 'piekeren' komt volgens hem
van 'rnemikir ' = overdenken ; 'pikir' =
denken : 'pikiran' = gedachten. 'Pikirans
van een straatslijper' is een boek van Charley Robinson. 'Pertjomme' wordt in Nederland weinig gebruikt: wei 'pertjoerna'
(= vergeefs). Nog later veranderde dit (althans bij de marine) in 'voor tjoerna ' in de
betekenis van 'onnodig, overbodig' .

J . C. J . Han ssen
sergeant-schrijver Kon . marine
Den Helder

Het Rij rnschap
Om rustig voort te gaan langs zelfgekozen paden
te schimpen niet die langs de gladde
heirbaan traden
Spontaan en goed waarneembaar was
de kreet I'allschrik
Die bij vall deze tekst het lezen slaakte ik

U herinnert zich hoe Ivo's betoog de laatste keer ontaardde in een aanval van geestverruiming . Laat dit een les voor u zijn. Het
rijm . hoe edel en interessant ook, kan bij
onbesuisde toepassing veel ontwrichten .
Bijvoorbeeld de syntaxis. De regels 1 en 2
hierboven zijn van iemand die beter kon
weten, en dus nog onvergeeflijker dan Het

is altijd geen boef, die . . . uit een door
Willy Alberti geviscosiceerd lied over het
strafrecht.
Niet dat zinsbouw heilig is - dat er nooit
mag worden getornd. Een weloverwogen
verbouwing kan de gevoelswaarde van een
zin tot in het hartstochtelijke opvoeren. De
Nederlandse taal is trouwens zeer bereidwillig in dit opzicht. 'Korn ik me daar . . .'
en dergelijke zinswendingen zijn volkomen legitiem, en treffen doel . Wat men
dient te vermijden is onbeholpenheid en
wanord e. Zo zijn in de navolgende bruisende strofen r. 1, 2 en 4logisch en stilistisch in
orde , terwijl r~ 7, hoe begrijpelijk ook , bijzonder gebrekkig loopt.

54 Onze Taal 50ste jaargang nummer 5 — mei 1981

Heinz besluit met een bonte rij zondaars.
(Overigens, beste Heinz, wil je je a.u. b.
wel een beetje houden aan de vooraf gemaakte afspraken: Bert Schierbeek zouden we in elke tendentieuze opsomming
een plaats geven!) Het verbaast me niet dat
er in die rij enige cabaretiers figureren;
deze beroepsgroep is van oudsher sterk
van het rijm afhankelijk. Een grijs citaat:

Eventjes tellen nog .. .
Schoon is mijn kunstgebit
Eben Haezer
Het is weer gelukt
Dank zij dit guizig doch
Kunstgebitvriendelijk
Etend mijn voedseirestanten
Product
Stellig, zeker, gewis — de maker heeft het
metrum gerespecteerd, en de boodschap
komt ook wel over; maar terwij1 het eerste
couplet een onmiskenbaar brio heeft, en
loopt als een Duitse speelgoedtrein, struikelt het tweede over zijn eigen kunstledematen.
De bonafide verzenier schrijft nooit naar
het metrum of het rijm tce. Met dien verstande dat hij het natuurlijk wel doet, maar
onmerkbaar. Het meisje kuis dat 'k ach!
verried hoort hoogstens thuis in 't 'evenslied. Dergelijke misstanden had ik op het
oog toen ik verzuchtte dat hier teveel gerijmd wordt.
P.S. De televisieuitzending waar No op
doelde was me ontgaan. Ik dacht dus bij
nodig-overbodig niet aan hem doch aan
Robert Long, Seth Gaaikema, Willem
Kloos, Clinge Doorenbos, Herman van
Veen, Jacob Cats, Willy Alfredo, Jacob
Israel de Haan, Fetze Pijlman, de goede
Sint en vele anderen.
H. H. Polzer

'n Deftig huis, dus hallef elf
Dan zijn de lui naar bed en
Dan laat een rolgordijn je zien
De raarste silhouetten

De regels 3 en 4 zijn zeer opzichtig naar het
rijm (daarover straks meer) toegeschreven. Bovendien wilde de auteur te veel. Bij
de uitvoeringen van het gehele lied was het
me nog nooit opgevallen dat het woord een
een klemtoon droeg. Toch is dat, gezien de
accenttekens, de bedoeling geweest. Het
rolgordijn echter valt — metrisch gesproken
— al zo moeilijk op zijn plaats dat het telwoord wel tot lidwoord worden mOest.
Over de aangehaalde regels kan ik blijven
schrijven. Het is evident dat in regel 1 eerst
hallef tien gestaan heeft. Pisuisse vond dat
bij nader inzien een te vroeg tijdstip om de
lui en/met hun gouvernante naar bed te
sturen, hij maakte er simpelweg hallef elf
van en doorbrak daarmee het rijmschema
van zijn eigen gezang. Ook over hallef wil

ik nog best even uitweiden. De auteur had
gewoon half kunnen schrijven en het aan
de zinsmelodie over kunnen laten om de
uitspraak te decreteren. Het woord speelt
bier geen rijmende rol, maar het zou als
zodanig gebruikt kunnen worden (hallefkállef). Iemand die zeer dringend verlegen
zit om een vrouwelijk rijm zou dat kunnen
doen. Ik denk niet dat het een flonkerend
resultaat oplevert. Tegen het gebruik middenin een regel heb ik eigenlijk weinig bezwaren. Woorden als Delfts, scherm en
twaalf omvatten in theorie slechts een lettergreep, maar in de praktijk loopt het nogal eens anders. Ik ben benieuwd hoe Heinz
dat ziet. Voorlopig lijkt het me raadzaam
om met zulke woorden zeer voorzichtig te
zijn aan het eind van rijmende regels, al
besef ik heel goed dat epenthesis aan rijmende libertijnen grote mogelijkheden
biedt. Raam-volgzaam rijmt niet, maar
kijk eens naar
De Franse juffrouw achter 't raam
Was onbehoorlijk vollegzaam

Tot slot de bui die nog hing: naar bed en/
silhouetten. Eenmaal heb ik mij zelf aan
iets dergelijks bezondigd en ik beween het
nog dagelijks. Het is een foeilelijke, helaas
nog altijd populaire, broddel.
No de Wijs

Yup

Onze Thesaurus
Het oktobernummer van 1980 bevatte een
bijdrage over het wel en wee van het WNT,
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal. Deze eindigde met de belofte dat u
nog inzicht geboden zal worden in de toekomstplannen , met name de opzet van een
20e-eeuws woordenboek en de plaats van
de computer daarin.
Immers in haar installatierede van het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlande Lexicologie in 1969 gaf de toenmalige minister van onderwijs en wetenschappen a.i. mej. dr. M. A. M. Klompe als
nieuwe taak aan het bestuur onder andere:
`het tot stand brengen van een zo volledig
mogelijke woordkartotheek van de Nederlandse taal met behulp van machines.'
Deze nieuwe taak is toebedeeld aan een
afdeling, waarvoor de naam Thesaurus (=
schatkamer) is gekozen.
Het hoeft geen betoog dat de gehele woordenschat van het Nederlands enorm omvangrijk is: in het Bericht voor de tiende
uitgave van Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal p. IX schat

Kruyskamp het aantal `woorden die ooit
wel eens in het Nederlands gebruikt zijn' in
de laatste eeuw op twee tot vijf miljoen. Als
men zich daarbij realiseert dat deze woordenschat vele keren opnieuw (nl. voor elke
periode van het Nederlands) vertegenwoordigd moet zijn, dan begrijpt men om
wat voor taken het gaat.
Deze enorme hoeveelheid woorden moet
nu met behulp van machines in een woordkartotheek worden opgeslagen.
Daartoe is nodig 1) een studie van de methode hoe het snelst deze miljoenen woorden bijeengebracht kunnen worden, 2) hoe
ze verwerkt kunnen worden, 3) hoe ze opgeslagen kunnen worden en 4) hoe de uiteindelijke kartotheek geraadpleegd kan
worden.
Het is duidelijk dat niet willekeurig alle
teksten machinaal verwerkt kunnen worden, maar dat er een zinvolle selectie uit het
tekstaanbod moet worden gemaakt, zinvol
met het oog op de representativiteit van het
Nederlands in al zijn diachrone (b.v. ouden middelnederlands), regionale (b.v. de

vlaamse dialecten) en sociale varianten
(b.v. de typische taaleigenaardigheden
van de verschillende sociale lagen in onze
samenleving).
Is de selectie eenmaal gemaakt, dan moeten deze teksten machinaal verwerkt worden . De snelle opmars van computer en
randapparatuur die een verdubbeling van
het tempo en halvering van de kosten met
zich meebracht, maakt hierdoor de oorspronkelijke werkwijze onrendabel.
De te verwerken teksten vallen uiteen in
twee groepen:
a) teksten die reeds op magnetische informatiedragers (magneetbanden, te vergelijken met de bandjes van een band-recorder;
schijven, een soort grammofoonplaat en
zgn. floppy-discs, een slap 45-toeren plaatje) staan en b) teksten die nog op informatiedragers moeten worden overgebracht.
Bij a) valt te denken aan zettapes van drukkerijen of reeds gebruikte informatie van
andere onderzoeksinstellingen. Bij b) aan
alle overige teksten. Zijn de teksten op
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informatiedragers overgebracht dan moeten zij eerst gecodeerd (d. i. voorzien van
taalkundig relevante informatie) worden
om voor vele doeleinden bruikbaar te kunnen zijn. am te dienen als basismateriaal
voor een woordenboek moet dan allereerst
het complete materiaal gealfabetiseerd en
gelemmatiseerd worden (d.i. het samenbrengen van de verschillende vormvarianten van een woord, bijv. enkel- en meervoudsvorrnen, onder een noemer). Met de
hand sorteren van miljoenen kaartjes met
verschillende vormen duurt jaren. Ais je
echter op grond van een handcodering wetmatigheden afleidt dan kunnen die aan een
automatische lemmatiseerprocedure ten
grondslag gelegd worden. Natuurlijk blijyen er altijd teksten (oudste taalfasen ~
dialectteksten) die hoofdzakelijk met de
hand gecodeerd moeten worden. Uiteraard kan met een gecodeerd corpus ook
ander dan lexicografisch onderzoek verricht worden. Met een relatief geringe extra inspanning bij het inbrengen van de
codes kan ook voor basismateriaal t.b.v.
fonologisch (spraakklanken), morfologisch (buigingsverschijnselen, samenstellingen) en syntactisch (zinsbouw) onderzoek gezorgd worden.
Aan verschillende universiteiten werd of
wordt reeds onderzoek verricht aan de
hand van een tekstcorpus. Voor een specifiek doe I werd dit dan gecodeerd en dus
aIleen voor dit specifieke doel kon hiervan
gebruik worden gemaakt.
Hierin schuilt het grote verschil met het
door de Thesaurus beoogde corpus. Wij
willen een multifunctioneel corpus, dat

Variëte^lt

Leiden
i
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bruikbaar is in principe voor alle soorten
taalkundig onderzoek met de nadruk op
lexicologisch.

Het bevat ca. 2100 niet literaire documenten ~ voor het merendeel voor het eerst uitgegeven. Voor de literaire handschriften
.zijn vijf delen voorzien, waarvan het eerste
Samenvattend onderscheidt zich het door deel, Fragmenten ~ in februari 1980 is verons beoogde tekstarchief van aIle met een schenen. Het bevat 1) het Oudnederlands
specifiek doel ingerichte tekstcorpora op materiaal (en dat is beslist veel meer dan
de volgende punten: 1) representativiteit het bekende liefdesversje: hebban olla vo(de gehele Nederlandse taal in al zijn dia- gala ... ) en 2) de resten, snippers, fragchrone ~ diatopische en sociale variaties) menten en bladvullingen van eertijds gro2) omvang (in samenhang met 1) denken we tere handschriften, die' in deze gehavende
aan een corpus van vele miljoenen tokens toestand tot ons gekomen zijn.
(= verschillende woordvormen) 3) codering (gericht op vele soorten linguistisch Hoewel ook deze tekstuitgaven een weonderzoek, met name op de lexicologie) zenlijke bijdrage vormen voor het verdere
4) toegankelijkheid (het materiaal dient onderzoek van vooral het oudste Nederieder ter beschikking te staan, die onder- lands. komen zij tot stand in functie van ons
woord- en tekstarchief. Vooral aan het mozoek wil verrichten).
derne gedeelte zullen we in de komende
Met bepaalde onderdelen van grote uitge- jaren onze (codeer-)werkzaamheden wijverijen zijn afspraken gemaakt over het ter den. Van deze enorme , gecodeerde verzabeschikking stellen van hun zettapes voor melingen modern tekstmateriaal worden
wetenschappelijk onderzoek. De Werk- aIle woorden gealfabetiseerd en, van congroep Frequentie-Onderzoek van het Ne- text voorzien, op fiche-lijsten uitgevoerd.
derlands stand ons een kopie van haar ban- Hiermee gaat een nieuwe generatie redacden af, waarop zij o.a. het onder redactie teuren aan de slag om een eigentijds woorvan p.e. Uit den Bogaart gepubliceerde denboek te schrijven. De woorden en
onderzoek Woordfrequenties in geschre- woordbetekenissen weerspiegelen dan de
ven en gesproken Nederlands (Utrecht geestelijke activiteit van de eigen generatie
deskundigen op veel terreinen van het
1975) (±720.000 woorden) baseerde.
Zelf hebben
we
grote
aantallen geestelijk en maatschappelijk leven.
Nederlandstalige werken verponst en, met De moeizame arbeid om dit alles aan een
de ponsband als invoer, sorns ook ongepu- redacteur ter bewerking aan te bieden gebliceerd materiaal uitgegeven. Het belang- schiedt machinaal (alfabetiseren ~ lemmatirijkste hiervan is het Corpus van Middel- seren ~ contextkaarten maken). De rest is
nederlandse teksten, uitgegeven door M. en blijft handwerk.
Gysseling, een complete verzameling van
W. J. J. Pijnenburg
het 13e-eeuwse materiaal in de volkstaal.
Instituut voor Nederlandse Lexicologie
Het bevat ca. 2100 niet-literaire documenLeiden

Varlété

In het verleden heb ik in deze rubriek een
kleine selectie van krantekoppen opgenomen die door de scheppers ervan geestig
genoeg bevonden waren om door de lezer
geconsumeerd te worden. Het verzamelen
van dergelijke koppen is voor mij een hobby geworden; het is een bron van vreugde
die nooit opdroogt. Ik wil ze ook niet voor
mezelf reserveren; ze zijn een te kostbaar
goed om niet van tijd tot tijd tentoongesteld
te worden. Hier is dan weer een bescheiden
bundeling:
Over een cafehouder die in zijn dorp niet in
de gunst staat: 'Kroegbaas niet getapt. '
Een Nederlandse firma zal het beroemde
orgel van de dom van Riga herstellen: 'Rigareuze restauratie.' Bij de vaststelling
van de cijfers van Telebingo ging op zekere
dag de 'knoppenkast' kapot, zodat men
met de 'ballenkast' moest gaan werken:
'Telebingo naar de knoppen.' Een tennisster verloor een wedstrijd: 'Schutte ging

voor schut.' De doelman van Ajax, Schrijvers, brak in een wedstrijd een pink maar
speelde door: 'Schrijvers blijft bij de pinken.' Voor een UEFA-wedstrijd in
Utrecht werden 700 valse kaarten verkocht: 'Utrecht van de kaart.' Supporters
van de ijshockeyploeg Feenstra Flyers
misdroegen zich tijdens de wedstrijd tegen
RossweIl: 'Friese fans rijden scheve
schaats. '
Een kostbaar goed? Natuurlijk niet. Maar
ze kunnen toch aardig zijn, die woordspelingen, als ze maar willen kloppen. Helaas
is dat heel vaak niet het geval. Neem de
voorbeelden hierboven. Bier wordt getapt,
en daarmee wordt de kroegbaas, die niet
getapt wordt maar wel getapt kan zijn, vergeleken. Net voldoende voor goedlachse
mensen, en daar houdt het mee op. 'Rigareus' bestaat niet; 'rigoureus' moet voor
deze geestigheid verminkt worden. Bij Telebingo ging de knoppenkast kapot en

moest men naar de ballenkast. Dan is de
kop 'Telebingo naar de knoppen' toch onzin? Dat had hoogstens 'naar de ballen'
kunnen zijn en dat is ook niet leuk. Bepaald
onbehoorlijk is de kop 'Schutte ging voor
schut.' Sta je voor gek als je een sportwedstrijd verliest? Dan zou je er beter mee
kunnen ophouden. Maar liever zien de
sportliefhebbers waarschijnlijk , dat de
kranteman met zijn 'geestige' koppen ophoudt. En als je een pink breekt maar doorgaat, blijf je dan bij de pinken? Misschien
kan iemand me de betekenis van deze diepe
wijsheid eens uitleggen. Dat Utrecht van
de kaart is als er 700 valse kaarten verkocht
zijn, begrijp ik evenmin. Alleen de scheve
schaats van de Friese fans klopt vrij aardig
(hoewel ze zelf langs het veld zitten), maar
is weer tot op de draad versleten. Er kan bi j
alles wat met ijshockey of schaatsen te
maken heeft niets bijzonders gebeuren of
iemand rijdt een scheve schaats.
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Kunnen de koppensnellers niets beters
produceren? Kunnen ze niet in de leer gaan
bij een paar van onze goede conferenciers?
Maar sommige journalisten zijn conferencier geweest (en omgekeerd); jammer dat
die de koppen niet maken, d.w.z. die boven
de berichten die zich voor een geestig opschrift lenen. Want de redacteur, die 'Au!'
zette boven het bericht, dat iemand uit het
raam van een derde verdieping was gevallen en overleden, ging weer wat ver.
Overigens kan van de door velen als
`droog' ervaren Engelse humor in dit opzicht ook wel wat geleerd worden. Het
vroegere Londense avondblad 'The Star'
gaf daarvan eens een prachtig en, geloof ik,
vrij bekend voorbeeld. Na een dag van zeer
dichte mist, die de scheepvaart hinderde en
het luchtverkeer met het vasteland onmogelijk maakte, publiceerde dat blad de kop

`Continent isolated'.
De lichte getallentoets, aangeslagen in het
januarinummer, resoneert in een brief van
de heer H. V. Zimmermann in Soest. Hij
heeft eens in de krant gelezen, dat in een
bepaald jaar in Denemarken '12.000 huwelijken waren gesloten, waarvan 50% door
vrouwen'. En in een artikel over ambtelijke stijl vond hij lang geleden deze tekst van
een proces-verbaal: 'Bij deze ruzie sloeg
de aangehoudene zijn tegenstander met
een fles een gat in het hoofd ter grootte van
een rijksdaalder, althans twee gulden vijftig.' Allebei prachtig, vind ik, en dat ik ten
aanzien van het proces-verbaal wat sceptisch ben, mag de pet (schrijft Van Dale,
maar velen zeggen: de pret) niet drukken.
En dat sceptisch spreek ik uit met sk aan
het begin, omdat dit de enige reden kan zijn
waarom je het woord ook met een k mag

Boekbespreking
Taalbeheersing als retorica
Bij uitgeverij Xeno verscheen in de serie
`Vlugschriften op het gebied van de taalbeheersing van het Nederlands', van Peter
van Lint het boek Vormen van Taalverkeer. Een elementaire inleiding in de leer
van de verstandhoudingsmiddelen. De
mondelinge vormen.
In dit boek geeft Van Lint, die wetenschappelijk medewerker voor taalbeheersing is
in Groningen, zijn visie op het vak taalbeheersing. Het boek is een inleiding in een
theorie van gespreksvormen en tegelijk
een soort praktische handleiding voor het
beoefenen van die gespreksvormen.

Wat is taalbeheersing?
Taalbeheersing wordt als vak o. a. gedoceerd binnen de universitaire en niet-universitaire opleidingen Nederlands. Over
wat het vak moet inhouden bestaat niet
veel eenstemmigheid: is het bijv. vaardigheidstraining, d.w.z. proberen te bereiken
dat a .s. leraren Nederlands in staat zijn
optimaal gebruik te maken van hun taalvermogen , of moet het gaan om het verkrijgen
van inzicht in `talige processen'? Het objekt van taalbeheersing, daar kunnen we
het wel over eens zijn, is het funktioneren
van taal tussen mensen. Van Lint spreekt
van taalverkeer, je zou ook kunnen spreken van taalgebruik, maar die term vind ik
misleidend, omdat taal daarin naar voren
komt als een instrument dat je kunt hanteren en dat a .h .w. al bestaat onafhankelijk
van de realisatie door jezelf en anderen.
Alsof taal niet veel meer is dan alleen maar
kommunikatiemidde/ . .

Hoe het ook zij , het objekt van taalbeheersing is dermate omvangrijk dat het vak nauwelijks grenzen lijkt te hebben, de praktijk
is dat je je binnen de taalbeheersing kunt
bezighouden met een kursus schriftelijk
rapporteren, maar net zo goed met een
onderzoek naar het verband tussen taalgebruik in de schoolklas en schoolsucces.

schrijven. Maar ministers, kamerleden en
andere machtigen mogen van mij gerust
septisch zeggen, hoewel ik daaronder iets
heel anders versta.
De heer Zimmermann merkt ook op, dat
het woord een vaak nodeloos van accenten
wordt voorzien, b.v. in 'De overledene is
opgebaard in een der rouwkamers
van . . Ja, ik denk dat sommigen accenten gebruiken zodra de ee in `een' wordt
uitgesproken als die in `steen'. Het lijkt me
toch nuttiger ze te bewaren voor het geval
er op dat `een' een duidelijke nadruk rust.
Zo kan men verschil maken tussen kunt
het een keer proberen' en le kunt het een
keer proberen', Maar in Een van de aanwezigen verliet de zaal' behoeft van duidelijke nadruk geen sprake te zijn en hebben
de accenten niet noodzakelijk een doel.
M. C. Godschalk

studie maken van gesprekken van vrouwen, gastarbeiders en ouderen en ze gesprekstrainingen geven. In dit boek is echter niets te vinden dat inhoud geeft aan deze
intentieverklaring, nergens wordt dit streven naar maatschappijverbetering ook
maar enigszins konkreet gemaakt. Of het
moet zijn in uitspraken als: 'het naar de
mond praten is onaanvaardbaar in een gesocialiseerde struktuur.' (p. 165)

Pavlov
Voor Van Lint valt taalbeheersing samen
met 'retorica': 'het vak dat zich bezig
houdt met de menselijke kommunikatie in
alle vormen, manieren en niveaus'. (p. 5)
Hij spitst dat dan toe op talige verstandhoudingssystemen , vormen van taalverkeer.
Retorica heeft volgens hem een praktische
en een theoretische (wetenschappelijke)
doelstelling. De praktische doelstelling is
de vergroting van de vaardigheid in kommunikatie van de beoefenaars; de theoretische is de formulering, beschrijving, klassifikatie en verklaring van 'de problemen
die zich voordoen bij de studie van de vormen van taalverkeer'. (p.7).
Van Lint ziet de (theoretische) retorica als
een op de maatschapij en de maatschappelijke problemen gerichte wetenschap. Hij
vindt dat daarbij de aandacht vooral moet
liggen op de zwakkere groepen. Hij noemt:
werklozen, buitenlandse gastarbeiders,
vrouwen, ouderen. 'Het gaat om de emancipatie van die groepen', zegt hij. (p.11)
Retorica moet dus een bijdrage leveren aan
het opheffen van misstanden in de maatschappij. Hoe? De enige manier die ik in dit
verband kan bedenken is de aandacht richten op de kommunikatieve processen en de
situatie van de genoemde groepen, dus:

Bij de behandeling van de mondelinge vormen van taalverkeer gaat Van Lint uit van
het tweegesprek als basisvorm. Het tweegesprek (dialoog) kan worden geanalyseerd met behulp van een beurtwisselingsmodel: het meest essentiele van de dialoog
is het feit dat twee mensen gedurende enige
tijd met elkaar in interaktie zijn, waarbij ze
om de beurt spreken en luisteren, terwijl ze
intussen teksten produceren en verwerken . Het model dat Van Lint konstrueert
voor de beurtwisseling in gesprekken is
eigenlijk niets anders dan het oude stimulus-responsmodel uit de stroming van het
behaviorisme. Tussen twee personen A
en B gaat dat zo: A produceert een uiting,
dat is voor B een invitatie om te reageren
(de stimulus). B reageert met een uiting,
(de respons) waarop A een nieuwe uiting
produceert, een nieuwe invitatie waarop
weer moet reageren enz. enz. Een kombinatie van een invitatie en een reaktie heet
een koppel. Een gesprek bestaat dus uit
een aantal koppels.
Het stimulus-responsmodel is wellicht
zeer geschikt voor de beschrijving van het
gedrag van het beroemde hondje van Pavlov, het schiet wezenlijk tekort voor de
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beschrijving van het interaktieproces in gesprekken. Het wezenlijke van interaktie is
juist dat het gedrag van de ander mijn eigen
gedrag beinvioedt tijdens de manifestatie
van dat gedrag, m.a.w.: het gedrag van mijn
gesprekspartner tijdens het uitspreken van
mijn tekst (of zelfs al voor ik begin te praten) beinvloedt vorm en inhoud van die
tekst. Interaktie is niet alleen om de beurt
reageren.

Theorie en praktijk
Nadat Van Lint zijn visie heeft gegeven op
inhoud en doelstelling van de retorica, gaat
hij over op de behandeling van de theorie
van de verschillende vormen van taalverkeer. Hij onderscheidt daarbij drie deeltheorieen: een genretheorie, een spelregeltheorie (volgens welke regels moet een genre
gekonstrueerd/beoefend worden) en een
theorie van strategieen (hoe kun je je doel
bereiken). Achtereenvolgens komen dan
de drie hoofdgroepen aan de orde: de dialoog theoretisch en praktisch, de polyloog
theoretisch en praktisch en de monoloog
theoretisch en praktisch. Polyloog en monoloog worden beschreven als varianten
van de dialoog. In de afdeling die gaat over
de dialoog theoretisch, komen o. a. aan de
orde: de genres, de transcriptie, een analysemodel dat zijn weerslag vindt in een analyseformulier. Het hoofdstuk 'de dialoog
praktisch' bevat aanwijzingen hoe de verschillende dialogische vormen moeten
worden beoefend. Eerst gaat Van Lint in
op de vraag wanneer je kunt spreken van
een geslaagde dialoog. Hij noemt zes voorwaarden, die erop neerkomen dat er sprake
moet zijn van evenwichtigheid in machtspositie tussen de gesprekspartners, in het
aantal beurten dat ieder krijgt en in de mid-

delen die de partners gebruiken om hun
doel te bereiken. Op basis van deze geslaagdheidseisen volgen praktische aanwijzingen: blijf niet te Lang zelf aan het

. . . gaat het centrale element van de boodschap oversteaunen

woord, maak geen gebruik van `verbaal
geweld' etc. Dit soort aanwijzingen kun je
in vrijwel ieder boekje over hoe je gesprekken moet voeren vinden. De praktische
aanwijzingen vertonen geen duidelijke relatie met de theorie. Het zijn over het algemeen voorschriften van 'het gezond verstand' , `richtlijnen die eigenlijk vanzelfsprekend zijn' , konstateert Van Lint zelf
(p. 122).
Aan hefslot van iedere afdeling is een vragenlijstje toegevoegd, dat bedoeld is als
hulp bij de analyse. De vragen zijn in hun
simpelheid echter niet altijd eenvoudig te
beantwoorden; bijv.: `wat is de doelstelling van het gesprek?'

Bezwaar
Een belangrijk bezwaar van dit boek vind
ik de zwaarwichtigheid van de theorie
(vooral in het gebruik van termen) en de
oppervlakkigheid en het voor de hand liggende van de praktische aanwijzingen. Het
theoretisch gedeelte bestaat uit vrij simpele , vaak heel juiste konstateringen, die echter door de terminologie die gebruikt
wordt, tot een moeilijk te begrijpen brij
worden `opgeklope. Een voorbeeld: op

pag. 136 bespreekt Van Lint het feit dat een
vergadering een beperkte duur heeft,
waardoor, als er veel mensen zijn die in die
vergadering iets willen zeggen, er per deelnemer gemiddeld Lang geluisterd moet
worden en maar kort kan worden gesproken. Van Lint zegt het zo:
`Hoe meer agonisten er zijn, hoe minder
spreekbeurttijd er gemiddeld per deelnemer beschikbaar is, en tot hoe meer luistertijd de agonisten zich verplichten. Het is
duidelijk dat bij monopolisering van
spreekbeurttijd of eenzijdig gehonoreerde
claims de spreekbeurttijd van de andere
agonisten evenredig afneemt.'
De illustraties in het boek zijn van Rix Wierenga. Ze zijn nogal ongewoon. Soms vertonen ze een artistieke onbeholpenheid die
de gortdroge theorie van Van Lint een
beetje doorbreekt. Soms zijn ze alleen
maar knullig.
Het boek kost f 41,— en is te bestellen via
de boekhandel of rechtstreeks bij de uitge-

ver.
Tieme van Dijk
Vrije Universiteit, Amsterdam

Nederlands in den vreemde
2. Van Ceylon
tot Suriname
In het verleden is het vaak voorgekomen
dat talen dode talen werden en vervolgens
helemaal verwenen. Toch betekende dat
niet steeds een spOOrloze verdwijning want
doordat een ten dode opgeschreven taal bij
leven kontakten had met andere talen, hebben die allerlei elementen van de nu verdwenen taal kunnen opnemen, die tot op de
dag van vandaag bewaard gebleven zijn. Ik
wil u daar een Nederlands voorbeeld van
geven. Dat is niet zo'n moeilijke opgave,
aangezien tijdens het roemruchte Nederlandse verleden onze taal uitgezwermd is

over zowat alle werelddelen, het meest natuurlijk tijdens de 17e eeuw, de gouden tijd
voor kooplieden en avonturiers.
Zo werd in deze tijd het verre Ceylon stukje
bij beetje en in 1656 tenslotte helemaal veroverd op de Portugezen. Dat betekende
ook dat er zich steeds meer Nederlanders
gingen vestigen, met hun eigen taal en
godsdienst en met wat verder de vorm van
het leven uitmaakt. De welvarende Nederlandse kooplieden ontleenden aan hun status (en wat ze meebrachten) het nodige
prestige, zodat de inheemse bevolking bij
alle aan de Portugezen ontleende bestanddelen nu ook Nederlandse woorden ging
overnemen.

Tot ongeveer het begin van deze eeuw bestonden er op Ceylon twee soorten Nederlands. Ten eerste het Nederlands als kom,pleet taalsysteem bij mensen die van de
oude kolonisten afstamden. Dat het nog zo
lang geduurd heeft voordat dit Nederlands
voorgoed verdwenen was, is wonderlijk
genoeg, want al in 1802 namen de Engelsen
het heft in handen. Het Nederlands van de
tweede soort wordt gevormd door het grote aantal leenwoorden dat nog steeds en
misschien wel voor altijd deel uitmaakt van
het Sinhale of Singalees, de officiele taal op
Ceylon. Het zijn woorden voor begrippen
die door de Nederlanders daar geintroduceerd zijn; ik noem er enkele: artapel voor
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aardappel, bira voor bier, sdldiri voor selderie, sukiri voor suiker; klamp is kalampa
geworden, trap tarappu, prop poroppa.
Deze laatste drie gevallen laten zien dat de
woorden aan de Singalese uitspraakgewoonten aangepast zijn, net zoals het Nederlands het Latijnse cellarium en solarium omgevormd heeft tot kelder en zolder.
Zulke aanpassingen geven woorden de
beste kansen op onsterfelijkheid.
In dezelfde tijd dat de Verenigde Oostindische Compagnie aktief was, werd er ook
gekoloniseerd in het westen, vanaf de
westkust van Afrika tot de oostkust van
Brazilie, Maar anders dan op Ceylon ontstonden in deze ge bieden steeds zgn.
mengtalen, die gesproken werden door de
inheemse bevolking, en meestal dan nog de
aanwezige negerslaven, vandaar namen
als Negerhollands, Negerspaans en Negerengels. Dat Negerengels wordt gesproken in Suriname en tegenwoordig ook vrij
veel in Nederland, speciaal dan in Amsterdam. Meestal wordt de taal nu aangeduid
met Sranan-tongo, wat 'Surinaamse-taal'
wil zeggen.
Die nieuwe naam is eigenlijk om verschillende redenen veel beter dan dat oude
woord Negerengels, want al heeft het Engels bij het ontstaan ervan een belangrijke
rol gespeeld, sinds het begin van de 1ge
eeuw is het aandeel van die taal sterk teruggedrongen en vervangen door aan het Nederlands ontleende elementen en vervolgens geeft de naam aan dat deze taal specifiek Surinaams is. Mengtalen zoals het Sranan-tongo en ook het Negerhollands dat
tot het eind van de vorige eeuw nog
gesproken werd op de zgn. Deense AntiIlen, hebben niet aIleen w66rden aan allerlei
talen ontleend, maar ook uitdrukkingswijzen en zinskonstrukties. Doordat die uiteenlopende bestanddelen uit talen als het
Engels, de negerdialekten aan de Goudkust en het Nederlands elkaar beinvloeden, doen zich in deze mengtalen ontwikkelingen voor die we in de meer traditionele talen niet te zien kri jgen, met de kans natuurlijk dat er van het oorspronkelijk opgenomen Nederlands niet veel meer overblijft.
Nog weer een .ander soort Nederlands in
den vreemde is het Surinaams-Nederlands
dat o.a. gekenmerkt wordt door woorden
die in Nederland vrijwel niet meer voorkomen of in een andere betekenis. Die afwijkingen van het Algemene Nederlands vinden voor een belangrijk deel hun oorzaak in
het verminderde kontakt met het Nederlands hier. Het is moeilijk te voorspellen in
welke richting zich dit Surinaams-Nederlands in de nieuwe politieke situatie zal
gaan ontwikkelen.
J. Stroop
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam

Ter Informatie
– De Lijst van Landennamen is een officieel stuk, samengesteld door de CBAN,
de Commissie voor de spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige Namen. Deze
lijst is met een voorwoord van minister Pais
uitgegeven door de Staatsuitgeverij . Bij de
spelling van allerlei landennamen en van
inwonernamen bestond tot dusverre een
hemeltergende variatie. Het departement
van Buitenlandse Zaken had dan wel richtlijnen, maar de PTT eveneens, en wel andere. De ene krant schreef Burundi, de andere Boeroendi, de ene Cambodja, de andere
Kambodja. Het is de bedoeling dat als de
CBAN klaar is (er komen nog meer lijsten)
dit alles een supplement wordt bij het Groene boekje, en zodoende tot officiële spelling wordt verklaard. Zover is het nog niet,
maar minister Pais raadt ons aan voorlopig
alvast te doen alsof. De Lijst van Landen namen is compleet te noemen: 228 landen.
Steeds wordt naast de naam van een land
ook de officiële naam vermeld en de inwonernaam, plus het bijbehorend bijvoeglijk
naamwoord. Bv. 188, Sri Lanka, de Democratische Socialistische Republiek Sri
Lanka, srilankaan/srilankaans. De lijst is
te bestellen bij de Staatsuitgeverij, Chr.
Plantijnstraat 2, Den Haag; tel. 070-789911;
prijs f 7,50, franco thuis: f 8,95. Erg vlug
is de CBAN niet: aan dit eerste rapport is
gewerkt sinds de instelling in 1968. Dat
komt onder andere doordat deze commissie heel verkeerd werkt. In een afzonderlijk artikel hoop ik daar eens op in te gaan.
Bovendien is ook deze lijst nog niet zonder
haken en ogen. In de eerste plaats beveelt
minister Pais ons iets ter navolging aan dat
strijdig is met de officiële spelling van het
Groene Boekje (srilankaans i.p.v. Srilankaans, alle bijvoeglijke naamwoorden zonder hoofdletter) . In de tweede plaats heeft
Nederland zich vorig jaar per taalunieverdrag verplicht geen eenzijdige maatregelen
te nemen, maar steeds alles samen met
België te doen. Vallen door de Staatsuitgeveri j gepubliceerde adviezen van een minister daar niet onder? En ten slotte: wat
doe je tegen kranten die niet over Cambodja, noch over Kambodja, maar die er, kortom helemaal niet over schrijven?
– Nog geen antwoord van de zijde van de
Stichting Ons Erfdeel. (Zie de vorige aflevering van deze rubriek). Overigens moet
erkend worden dat zij zich in goed gezelschap bevindt: het dagblad Trouw schreef
in z'n redactioneel commentaar van 12 december 1980, gewijd aan het Nederlands
taalgebied: `Het Nederlands is binnen de
Europese gemeenschap één van de zes of-

ficiële talen en, gemeten aan de twintig
miljoen mensen die deze taal van hun moeder leerden en dagelijks gebruiken, is er
eigenlijk geen enkele reden om niet flink
van zich af te bijten als de positie van die
taal dreigt te worden aangetast.' Als je met
20 miljoen bent, mag je terugslaan. Mogen
het er ook minder zijn, zo vraag ik Trouw?
Bijvoorbeeld 50, misschien 40? Word niet
toornig als ik nog eenmaal spreek, mis
worden er maar 10 gevonden? Heeft-schien
men dan geen, of minder recht om flink van
zich af te bijten? Evenveel, meent u? Wat
heeft dat aantal van 20 miljoen er dan mee
te maken?
– Friesland: de heer Spithost verzet zich,
niet zonder reden, tegen plaatselijke overheden die alles in het Fries schrijven. Hij
eist een Nederlandse vertaling. Dat lijkt me
zijn goed recht. Voorvechters van het
Fries zouden moeten proberen de fouten te
vermijden die zij (terecht) laken bij gedachteloze of doelbewuste verbreiders van het
Nederlands in Friesland.
– De Friese vereniging Stikel heeft aan de
theologische hogeschool van de Gereformeerde Kerken te Kampen gevraagd de
studenten gekegenheid te geven Fries te
leren. Dit dan voor die aanstaande dominees die naar een gemeente in Friesland
gaan.
– De Albrecht Rodenbachstichting looft
een - poëzieprijs uit. De opdracht luidt:
schrijf drie of meer gedichten over Albrecht Rodenbach en stuur die naar de
A.R. -Stichting, p. a. stadhuis, Botermarkt
2, 8800 Roeselare, België. Op dat adres is
ook het reglement te verkrijgen, waarin de
spelregels voor deelname staan. De prijs
bedraagt Bfr. 30.000,–. Er zijn twee troostprijzen, resp. van Bfr. 15.000,— en
10.000,—.
– In Arnhem gaat drs. Maarten Brandt
voor de weggeefprijs van f 40,— een cursus geven aan al wie het Ernèms wil afleren
en het ABN aan –. De prijs is zo laag omdat
de cursisten in feite studiemateriaal zijn
voor zijn voorgenomen proefschrift.
Schriftelijk aanmelden: Mendelssohnlaan
14, 6815 EV Arnhem.
J.v.d.H.
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VanWoord tot Woord
50: een getal van twee cijfers
Taal en rekenen. 'We gaan eentjes tekenen ' zei de juffrouw uit de eerste klas tegen
ons. Ik verstond 'eendjes' en vond dat de
figuurtjes op het bord wei een wat al te
gestileerd uiterlijk kregen . Pas bij de
'tweetjes' begon ik het te begrijpen . Mijn
eerste kennismaking met het cijfer !
Een telwoord hoort bij de ta al, een cijfer bij
het rekenen , een getal of nummer bij beide .
Een getal kun je uitspreken, maar je kunt
het ook opschrijven. Je kunt het opschrijven in letters of in cijfers . Ais je het uitspreekt gebruik je de Nederlandse taal, als
je het opschrijft een tekensysteem . De letters waarvan wij ons bedienen zijn internationaal ; ze zijn niet aan het Nederlands of
het Germaans gebonden . De westerse wereid gebruikt het Romeinse of Latijnse
schrift. Iedere cultuurtaal heeft een spellingsysteem ontworpen om dat schrift geschikt te maken voor het weergeven van de
taa!. Cijfers vormen een nog veel
internationaler tekensysteem: je hoeft
geen Pools te kennen om in een Pooise
tekst 5 x 10 = 50 te kunnen begrijpen. Onze
cijfers zijn van Indische oorsprong. Via de
Arabieren zijn ze in de vroege middeleeuwen in het avondland terecht gekomen . We
spreken Nederlands, we schrijven Romeins en we rekenen Indisch !
Het woord cijfer komt uit het Arabisch .
Sifr betekende 'leeg' , maar ook 'nul': de
lege plaats op het rekenplankje . Via zefiro
kon het woord zich in het Italiaans ontwikkelen tot zero, dat door het Frans en het
Engels ontleend werd . Ook het Middelnederlandse cifer betekende 'nul'. Pas in de
vijftiende eeuw treffen wij de betekenis
'getalteken' aan . De nul is belangrijk in het
cijferschrift: het gaat om het aantal nullen .
Bij de weergave in taal kennen wij geen
nullen ; je zegt 'tweehonderd', 'tweehonderdtien' en 'tweehonderdvijftien' . Je
spreekt geen enkele nul uit . In cijfers uitgedrukt schrijf je deze getallen achtereenvolgens als 200,210,215 , dus wei met nullen .
Het tientallig stelsel kent negen cijfers . De
achterste plaats in het door cijfers weergegeven getal is gereserveerd voor de eenheden tot en met 9. De op een na laatste voor
een tot 9 oplopend aantal keren 10 tot de
eerste macht, de op twee na laatste plaats
voor een tot 9 oplopend aantal keren 10 tot
de tweede macht, enzovoorts. Ais er nu
helemaal geen aant al keren is ontstaat er
een lege plaats in het systeem, is er eigenlijk geen getalteken. Maar je kunt de tekens

niet zomaar een plaats laten opschuiven ,
want dan lOU de waarde veranderen. Vandaar het grote belang van het teken 0 aanvankelijk een punt, later een rondje - ,
dat geen getal weergeeft. En vandaar dat
het hele systeem naar de naam van die 0
vernoemd werd en dat ieder getalteken
voortaan cijfer heette.
In de dertiendeeeuw noemde men de getaltekens figuren . Deze naam is in het Engels
behouden : figures . De nul is een figuur van
niets . Nulla figura schreef men in het middeleeuwse Latijn. Dit werd in het laat-vijftiende-eeuwse Italiaans afgekort tot nulla,
dat al spoedig in de Germaanse talen werd
overgenomen . Zo komen wij aan onze nul!
In het februari/maartnummer schreef ik:
'Vijf x tien is dan wei 50; (vijf + vijf) x vijf
kan 200 zijn' . Het eerste heeft betrekking
op het tientallig , het tweede op het vijft allig
stelse!. Het is geen cijferen, maar een spel
met woorden en cijfers . 'vijf + vijf' heb ik
met opzet op deze wijze geschreven, omdat in een vijftallig stelsel het woord tien en
het cijfer 5 niet bestaan . Het begrip vijf
moet worden weergegeven met het cijfer
10. Evenals er in een tientallig stelsel negen
eenheden zijn , zijn er in een vijftallig stelsel
vier eenheden. De vijfis de grens , de overgang naar een nieuwe rangorde, in cijfers
uitgedrukt het verschuiven van een plaats
naar voren . De cijfers die overeenkomen
met de begrippen van een tot en met vijf en
twintig zijn in dit stelsel als voigt : 1,2,3 ,4,
10,11 ,12,13 ,14,20,21,22,23,24,30,31,
32,33 ,34,40,41 ,42 ,43 ,44,100.
Ons begrip vijftig houdt in: twee maal vijf
en twintig, wordt dus in het vijftallig stelsel
2 x 100 = 200. Zoals we hierboven hebben
gezien , moet je bij het ee rste cijfer van een
getal van drie cijfers uitgaan van de kwadraatvorm van het getal dat zijn naam geeft
aan het tallenstelsel ; in dit geval dus van vijf
kwadraat. Vijftig is twee maal vijf kwadraat , het eerste cijfer moet een twee zijn.
Op de tweede enderde plaats komt niets ;
de waarde is al bereikt. Er kunnen geen
cijfers met inhoud worden ingevuld , aileen
maar nullen .
De nul heeft dichters en wijzen geintrigeerd . Ik wil besluiten met een citaat uit
King Lear. De nar spreekt de koning toe :
'Now thou art an 0 without a figure . I am
better than thou art now . I am a fool , thou
art nothing.'
Marlies Philippa
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50 jaar Ooze Taal
Uitspraak -tsie ofsie
Wat zegt u, 'democratsie' of demoerasie' ,
'polirsie' of 'pohsie'. 'opposizs/e' of opposisie'? In het februari-nummer van 1948
sehreef een lid van Onze Taal over de vulgaire uitspraak 'dernocratsie', Hoeveel
waarde gehecht werd aan deze opmerking
mag blijken uit de reaeties van 38 omroepers en nieuwslezers uit Hilversum. Onze
Taal begon zich Steeds meer bezig te houden met het taalgebruik in de media. (Zie nu
de rubriek Varieteit en Variete.) Hoe oordelen wij nu, 33 jaar later, over-tsie en -sie?
DE UITSPRAAK VAN -TI(E)
Men schrijft ons uit Hilversum :
'Het heeft ons - 38 omroepers en nieuwslezers in Hilversum - erg veel genoegen gedaan, dat een inzender in het Februarinummer de kwestie 'de uitspraak van -tie '
ter sprake brengt. Wij zijn over het algemeen ook van oordeel dat -tie in woorden
als democratie als -sie moet worden uitgesproken, maar we durven eerlijk gezegd de
consequentie 'ziesie' in bijv, oppositie en
compositie niet goed aan. Maar goed, als
'Onze Taal' van mening is, dat het altijd -sie
moet zijn. dan zullen wij -sie zeggen. '
'Als Onze Taal van mening is, dat het altijd
-sie moet zijn'. ls Onze Taal dat van mening? Zeker, een inzender in onze aflevering van Februari is btijkbaar van oordeel
dat een uitspraak van woorden op -tie,
waarbij een lichte t-klank gehoord wordt,
afkeuring verdient: 'vulgair' is,
Een wat boude bewering, dunkt ons. Wie
zich houdt aan de Franse uitspraak, zal
geen 'I' voor den sisklank laten horen, wie
daarentegen de Latijnse afkomst van het
woord indaehtig is, zal die 't' tot haar reeht
laten komen. Als dat nu 'vulgair' moet heten!
Wij zouden zeggen dat de ouderen onder
ons over het algemeen aan de uitspraak met
t' de voorkeur zullen geven: en dat de
'Franse' uitspraak veld gewonnen heeft in
de laatste , zeg twintig jaren. Wij zeggen
maar 'Franse' uitspraak , maar het zou best
kunnen zijn dat hierbij niet de invloed van
het Frans in het spel is, maar eer een zekere
gemakzucht. een minder verzorgde hantering van de spraakorganen.
Wat dunkt onzen lezers hiervan? Mogen
wij een beroep doen op hun oordeel: -tsie of
-sie? Wij hebben nu uitentreuren gemopperd op 'die ' radio-omroepers, die dit niet
goed doen en dat verknoeien. Nu staan
daar 38 van deze betes noires en schenk en
ons hun vertrouwen, en zeggen : oordeelt
gij maar hoe het moet zijn en dat oordeel
zullen wij aanvaarden . Het is aan ons . ons
dit vertrouwen waardig te maken!
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n Weer homofonen. n Twee lezers wijzen mij op: Balisch/Balies. n Een van beide (academicus?) schrijft onder meer academisch/academies. n De eerste homofonie voldoet aan de kenmerken die ik aan
hippisch/hippies toeschrijf. Dank hiervoor. n P.M. de Bruijn citeert uit Fens,

Waarom ik niet tennis en ook niet hockey,
p. 113: `(Weet Prinses Beatrix) Dat bijna
geen enkele Nederlandse man de namen
van haar kinderen kent, maar wel die van
alle spelers uit de ere-divisie.' P.M. de
Bruijn legt uit dat deze zin fout is, dat de
fout ligt in bijna geen. Bijna geen enkele
lezer zal dit opmerken, zegt hij , maar wel
P.M. de Bruijn. n En u, lezer van Onze
Taal, heeft u de fout, niet zozeer tegen de
taal, maar eerder tegen de logica, direct
doorzien? n (S?) de Wit uit Amsterdam
meldt nog logischllogies als homofonie
met accentverschil. Daarnaast statischl
staties met dien verstande dat de t in de
twee woorden verschillend wordt uitgesproken. Maar, S. de Wit, in logischllogies
wordt de g toch ook verschillend uitgesproken? n S. de Wit vindt logischllogies vergelijkbaar met bedelenlbedelen, legerenl
legeren, appêllappel. n Ook dit echter zijn
geen homofonen, omdat met de accentwisselingen ook de klankwaarde in de e wisselt. n Een homofone zin: ik zie geen Italiê. Sylvia is hier verantwoordelijk voor.
Excuses voor de dubbelzinnigheid aan Sylvia: zo heb ik het nooit bedoeld. n Over

Onze Taal
Maandbiad an het GenootsehapOnzeTnal

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt rich ten doer
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
zaken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak rijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft. Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
Redactie:
drs. J. Renkema

dubbelzinnigheid gesproken: een landelijk
ochtendblad schreef enkele maanden geleden in een kop (naar aanleiding van de
vermeende uitvinding door TNO van een
door alcohol aangedreven automotor): onafhankelijkheid van de OPEC-landen is nu
een feit. n Geen kwaad bericht voor de
OPEC-landen, dunkt me. n Over het probleem Hollands/Nederiands de volgende
bijdrage van W. Lageveen uit St. Annaparochie: `Sommige niet-Hollandse Nederlanders betitelen hêt Nederlands inderdaad met Hollands. V ele niet-Hollandse
Nederlanders noemen echter de van het
Nederlands afwijkende dialecten die in het
westen van het land gesproken worden,
Hollands. Die dialecten waarin de r meestal als w of g wordt uitgesproken en hun in
plaats van zij wordt gezegd, kan men veel
over de radio en op de televisie beluisteren.
De Hollanders noemen die dialecten
meestal Nederlands, wanneer een nietHollander een andere Nederlandse taal of
dialect tegen hen spreekt.' n Een voorlopige balans leert mij het volgende: de meeste Hollanders (in de strikte zin des woords)
vinden dat Hollands en Nederlands equivalent zijn. De meeste niet-Hollanders vinden dit een staaltje van westelijke arrogantie , en menen dat de Hollanders ofwel ten
onrechte Hollands tegen Nederlands zeggen, of ten onrechte Nederlands tegen Hollands. Tot de laatste cal egorie behoort W.
Lageveen. n 1k eet net zo lief een appel, ik
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eet liever een appel, ik eet het liefst een
appel? — het kan allemaal. Wat is er dan mis
met: ik eet lief een appel? Omgekeerd:
waarom vatten we jij liever dan ik nooit op
als het compliment dat er in te lezen valt?
n Is er verschil tussen straffen en bestraffen? Volgens Van Dale is bestraffen
iemand straf doen ondergaan, hem straffen. Hetzelfde dus. Er valt dan ook niets
tegen in te brengen als journalisten schrijyen dat misdadigers bestraft worden met
gevangenisstraffen van twee jaar. En toch
— ik krijg bij die uitdrukking altijd de indruk
dat de rechter zo'n crimineel, alvorens tot
de uitspraak over te gaan, eerst vaderlijk
vermanend heeft toegesproken. Zoiets van
jij stouterd. n Op mijn schrijftafel staat
een bordje met opschrift dat vergeeld zou
zijn, als het niet van nature geel was, dus in
dit geval eerder ontgeeld. Tegen de half
ontgeelde achtergrond staat in vergeeldrode letters: No one can accuse me of act-

ing mudded and confused. Believe me, it's
no act! Voor de zoveelste maal heb ik een
wanhopige en vergeefse poging gedaan
hiervoor een goede vertaling te vinden. U
moet niet denken dat ik verward handel.
Geloof me, het is geen handel. U moet niet
denken dat ik een troep van mijn leven
maak. Geloof me, het is geen leven. Zoiets,
maar dan veel, veel beter.
P.C.U.d.B.

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
het Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam;
de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit van
Amsterdam;
de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
Technische Hogeschool Eindhoven:
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
Groningen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden;
het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie, Leiden;
het Instituut Nederlands van de Katholieke
Universiteit Nijmegen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Utrecht.
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ONTIEr MAIL

Taal

Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H. K. H. Prinses Juliana

Aangenaam
• Taal en Samenleving, zo luidt het thema
van ons jubileumcongres (21 november
Circusgebouw, Scheveningen). Ter voorbereiding prikkelt een columnist uw voorstellingsvermogen door registratie van onder andere platte uitspraak en dure woorden, 61.
• Reacties. Nadere informatie over 'asieleren' en 'halteren' met namen voor patienten, 63; kritiek op de rubriek Ter Informatie en een pleidooi voor 'wetenschapper',
63.
• Wat betekent 'niets is minder waar?' 66.
• 'Dat kost duur' is niet fout? 70.
• Versprekingen in Nijmegen, 67.
• Een computer is gewoon computer, 68.
• Het verschijnsel scheidbare en onscheidbare werkwoorden blijkt voor buitenlanders bijzonder moeilijk, 67.
• Mocht u naar het buitenland gaan, past u
dan op voor faux amis of valse vrienden,
65. Regent het, dan kunt u ons vakantiespel
'niet helemaal, helemaal niet' spelen, 69.
• Wij horen weI eens de opmerking dat de
jeugdige taalgebruikers geen aandacht krijgen in Onze Taal. Welnu, in Ons Taaltoernooi kunnen scholieren met onze taal jongleren. Zie de achterpagina!
• De vaste rubrieken: Pollezer en d'Wijs
in het Rijmschap, 64; Ter informatie wordt
het Gezegde & Co, 68; taal en tal in van
Woord tot Woord, 70; deze keer geen Varieteit en variete en • • •

Zodra iemand tegen u begint te praten, bent
u al met uw registratie begonnen via zijn
uiterlijk, maar van doorslaggevende bete..
kenis is de Manier waarop iemand iets zegt,
zijn accent, het woordgebruik en pas in de
laatste plaats wat hij bedoelt, de inhoud
van de zin.
Over die registratie wil ik het hebben.
Wie in de zeventiende eeuw een ambacht
uitoefende, droeg een soort uniform: een
costuum, overhemd en schoenen die in
overeenstemming waren met het beroep,
en de functie of rang in dat beroep. Een
zilveren gesp op de schoen i.p.v. een gou..
den, of van een iets afwijkend model, werd
als modieus gezien, of juist als conservatief. Op de beroemde groepsschilderijen
zien we dat zelfs de haardracht, de snor en
het sikje eenvormig waren voor de groep.
Britse havenarbeiders droegen onder geen
beding een overall, noch een trui. Onder de
meest smerige werkomstandigheden wer ..
den jasjes gedragen, jasjes van een pak, en
een broek van een pak, maar meestal niet
van hetzelfde pak.
Op de zaak waar ik werkte werd geen tweed
gedragen, tenzij men's middags naar de
races ging, op zaterdag dus. Toen ik een
bolhoed kocht in mijn onwetendheid, paste
het hele kantoor hem, maar weI werd me te
kennen gegeven dat een bolhoed voorbe..
houden was aan botenbazen (een rang la..
ger) en reders (een rang hager). Een super..
intendent droeg eigenlijk geen bolhoed.
Het is wei zeker dat er bij de gildes in de
middeleeuwen eeri jargon gebruikt werd,
omdat elk vak, in kleding en taalgebruik,
een samenzwering was tegen leken.
Uiterlijk is langzamerhand geen maatstaf
meer, hoewel voor kenners nog veel op te
merken vall. We zien dat Danny Kaye, om
indruk te maken, een jasje plus das aantrekt, maar tevens Adidas..s choenen, om
de jeugd en de 'gewone' "mante paaien. Hij
had bij wijze van spreken net zo goed zwar ..
te gympies aan kunnen doen, want Adidas
is het net niet meer.
Het is Nike.
Hij loopt dus, letterlijk, achter.

Accenten
Naast het gebruikte jargon valt, en viel oak
vroeger, het accent Ope Registratie via het
accent zal weI altijd van belang zijn ge..
weest. Anderzijds zien we dat er soms de
neiging is om, terwille van de registratie,
een accent na te bootsen, aan te meten. Ik
bedoel dit: bij de Chinese Opera (die overi ..
gens met Opera net zo weinig van doen
heeft als de Grand Old Opry) heeft de
clown een vaststaand accent. Bij de Commedia dell'Arte spreekt de hansworst, de
Arlecchino, in het accent van Bergamo,
want daar komen de domoors vandaan.
Dat hij niet dom is, vormt de frappe, de
onverwachte wending.
De eerste Engelse komieken, de stand up
comedians, spraken vrijwel zonder uitzon..
dering met een Noordelijk accent. Vlak
voor de oorlog en in de vijftiger jaren bestand er een cabaret..Gronings, een van het
echte Gronings afgeleid 'leuk' accent, te
vergelijken met het van de Chinese keuken
afgeleide Chinese eten dat we in Nederland
voorgeschoteld krijgen. Het accent en het
eten zijn aangepast aan de heersende
smaak. Een van degenen die veel bijdroeg
aan het cabaret..Gronings is Corry Vonk.
Wim Kan daarentegen sprak nooit Gro..
nings maar een eigengemaakt randstad..
plat, Haags noch Amsterdams.
Ontegenzeggelijk is het spreken met een
afwijkend accent van invloed op de registratie. Een Limburgse tongval roept een
ander beeld op dan het afgemeten Drents.
Als Boer Koekoek zei: 'En nu kunn'n ze
wei aankoom'n met allerlei geleerde
woord'n ... ' won hij stemm'n. Hij was
dan de eenvoudige man die het 'gewoon'
zei; een eenvoudige boer uit Hollandsche
Veld, dus dat 'zat weI goed'. Meteen betrouwbaar. Pas later, veellater, kwam daar
de klad in, maar tot die tijd was zelfs de
Tweede Kamer verdeeld in mensen die het
a priori een aanfluiting vonden dat zulk een
Hadjememaar een zetel had, en verlichte
geesten die toch boereslimheid ontdekten
in de kamerkomiek. De verhongerende

62 Ooze Taal 50ste jaargang nummer 6 - juni 1981

pony (die misschien niet eens van hem was)
deed pas de rijen sluiten,
Het berust allemaal op ingewortelde vooroordelen waaraan haast niemand ontkomt.
Hitler schreeuwde, en ook nog in het Duits,
en dat was voor veel Nederlanders onverteerbaar. Maar hij was aardig voor zijn
hondo
Nog steeds heeft iemand met een Duits
accent een nadeel ten opzichte van iemand
met bijvoorbeeld een Engels accent, niettegenstaande de gevreesde Britse voetbalfans. Zweden die Denemarken bezoeken
willen weI eens Engels spreken, net als
sommige Duitsers in Zandvoort.
Een Nederlands accent in Duitsland strekt
echter tot voordeel: buiten Rudi Carrell en
de Kaasmeisjes zijn er nog een stuk of drie
televisie-presentatoren die met een onvervalst (maar zorgvuldig onderhouden) Nederlands accent spreken.
Engelse zangeressen in Frankri jk spreken
vaak perfect Frans maar zingen met een
zwaar accent. Autochtone zangers en zangeressen proberen het vaak te vinden in het
accent van Tino Rossi, gebaseerd op de
gedachte dat Italianen altijd goed kunnen
zingen (en inderdaad hebben Frank Sinatra
en Dean Martin geen enkel succes in dat
land).
In vrijwel aIle landen wordt nog steeds
nauwkeurig gelet op het accent van de
spreker. Het feit dat Giscard d'Estaing een
naam erbi j heeft gekocht doet zijn gegoede
middenstandsaccent geen goed. Men moet
normaal sterk in zijn schoenen staan om
zich een uitgesproken tongval-van-huisuit te kunnen veroorloven. G. B. Shaw zei
zo weinig mogelijk - zijn geluid paste niet
bij een groot schrijver.

Jargon
Ik assisteerde vroeger een professor uit
Zurich, die goed Nederlands sprak maar
dat nooit deed. Slechts af en toe werd hij
gebruikt; dan werd hij als een stuk zwaar
geschut in stelling gebracht, op vergaderingen. Tot het einde toe hield hij zijn mond,
maar zat er weI hevig als de Zwitserse geleerde °bij: duur maar slechtzittend pak,
foute das, overhemdkraag iets scheef,
prachtige witte lokken en een bril zonder
montuur.
Soms noteerde hij iets met een dun, zilveren vulpotlood en ais het bijna afgelopen
was vroeg hij zacht het woord, waarop hij
enige kryptische volzinnen uitte in een
rond gesproken Engels met een zwaar
Zwitsers accent. Vervolgens was iedereen
plat. Dit was het. De waarheid. Wat hij zei
deed er in het geheel niet toe.
Wie professor Diepenhorst aanhoort we.et
meteen dat hij niet van doen heeft met iemand van de straat. Als ik in een radiouitzending over de kraakbeweging iemand

hoor hakkelen met veel eh's, weet-je-wel,
ik bedoel, en het woord woning in plaats
van huis, dan weet ik dat dat niet wethouder Wolffensperger is, maar een kraker.
Het slimste wat de kraakbeweging had
kunnen doen was bijvoorbeeld de ex-officier van Justitie Heukels als woordvoerder
nemen, met een krakend accent en een
justitieel woordgebruik. Dan was iedereen
rechtop gaan zitten. Dan was er geluisterd.
Waar in het geheel niet naar geluisterd
wordt is woordgebruik ais van wethouder
Heerma, eveneens uit Amsterdam, die volgens Paroolverslaggever F. H. binnen een
kwartier de volgende stukken debiteerde:
een stuk analyse, een stuk haalbaarheid,
een stuk beleidskader, een stuk financiele
planning, een stuk huisvesting kleine bedrijven, een stuk feiteIijke financieel-technische gegevens, een stuk mobiliteit en een
stuk discrepantie, plus, in datzelfde kwartier, de uitdrukkingen 'Ik zal het regeltechnisch overleggen', 'het is complementair
aan de activiteiten die daar zijn geweest',
'jongeren moeten plaatsbaarder worden',
'driemaal incidenteel is structureel', 'soupIesse in het verdelingsvraagstuk' en 'het
totale pIaatje van het jaarverslag' .

Verenigingstaal
Hiermee kom ik op het fenomeen dat bepaalde beroepen (en dan bedoel ik even
niet komieken of cabaretiers) zich een
woordgebruik aanmeten dat weI kenmerkend is voor hun groep, maar dat is afgeleid
van een andere groep.
Het is gebleken dat sedert de oorlog vakbondsbestuurders een soort deftige taal
zijn gaan spreken. Dit verschijnsel beperkt
zich niet tot Nederland. Peter Sellers gaf er
een prachtig voorbeeid van in de film I'm
Allright, Jack, waarin hij een shopsteward
uitbeeldt (in ondertitels weI eens vertaald
als winkeichef). Dat ambtenaren ambtelijke taal gebruiken is niet nieuw, maar het
lijkt haast of er een verenigingstaal komt,
gebruikt door aIle mensen die zich verenigen in groepen, zoals groepen die eisen
stellen (aan de gemeente of aan de regering), of Wij Vrouwen Eisen, BBK-verte-

genwoordigers, Ban-de-Bom groepen,
Stop-groepen, uitwaaierendnaar praatgroepen, inspraak-groepen, sit-ins en
teach-ins. Ook de meeste welzijnswerkers
spreken die omfloerste taal,
Bij die taal hoort ook een accent.

Platteuitspraak, dure woorden
Hoe dichter men bij 'de basis' wil zijn, hoe
slordiger men moet spreken, een soort 'tof'
accent, ook door veel jongeren gehanteerd. Dit is de taal van veelvuldig 'eh', 'ik
bedoel' en 'op een gegeven moment',
merkwaardig genoeg hebbelijkheden
voortkomend uit het woordgebruik van
een 'nettere' klasse. Toch worden bepaalde platte accenten aangehouden, vooral in
de klinkers, terwijl men in de medeklinkers
weer overcorrect wil zijn: politie met een t
maar met een platte 0, suiker met een z
maar met een nasale ui (geboren uit de
angst de 'platte's te gebruiken). Naast 'dat
heb' worden ook 'dure' woorden als 'momenteel', 'volkomen', 'overkomen op' en
'met name' gebruikt, waarbij hetmerkwaardige is dat juist een dergelijk 'duur'
woordgebruik de meest duidelijke aanwijzing vormt voor iemands achtergrond. En
ook dit geldt evenzo in Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Terwijl de 'duurdere' spreker bij voorkeur
het eenvoudige woord zal kiezen, grijpt de
'plattere' spreker juist naar het duurdere
woord. Vergelijk aidus 'Jan, niet op het
kleed morsen' met 'Jonathan, niet knoeien
op het tapijt' .
Woorden als woning, costuum, pantalon,
toilet, telefonisch in gesprek, de professor,
meester zo en zo, de heer en de wagen zijn,
om het maar eens in het Engels (gevaarlijk!
in dit blad!) te zeggen a deadgive-away.
Het beoogde effect, voor beide groepen, is
tegengesteld. Maar niet bij iedereen, want
iedereen interpreteert de registratie anders.
Gelukkig maar.
G. L. van Lennep
columnist
Amsterdam

Reacties
Asieleren (1)
Lezende in Onze Taal (januariI981, bladzijde 10) word ik geconfronteerd met het
neologisme asieleren. Stellig zal zo'n
woord in een behoefte voorzien. Jammer is
het dat de 'uitvinder' wat de spelling betreft
ook iets nieuws introduceert.

Vergelijken we even met profiel > profileren, ventiel > ventileren, dan blijkt de evan
een beklemtoonde ie te vervallen zodra de
klemtoon de bewuste lettergreep verlaat.
Op bladzijde 38 van jaargang 47 heb ik
hetzelfde reeds gesignaleerd met het bestaande woord 'markiezin' en een zeer
klein aantal woorden die een uitzonderingspositie innemen, en derhalve het spellen
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moeilijk maken. Laten we het aantal niet
uitbreiden!
W. Sterenborg, Tilburg

Asieleren (2)
In de vaktaal van Prof. v.d. Kwast is 'asieleren' , en 'asielering' een zeer gebruikelijke term; niet wonderlijk en zeker niet
nieuw. 50 jaar geleden promoveerde
Kraus, de latere hoogleraar in Groningen —
een man die bekend was om zijn verzorgde
taal, in woord en geschrift — op een studie
over 'asielerings-coefficienten', de in de
provincies zeer uiteenlopende verhoudingen tussen het aantal in psychiatrische inrichtingen verpleegde geestesziekten, en
het inwonertal van die provincies. VOOr 50
jaar heeft het woord ook zeker bestaan,
maar ik kan mij niet herinneren, waar ik het
voor het eerst tegenkwam. Men sprak
meestal over 'plaatsen' — zulks in overeenstemming met de terminologie van de
Krankzinnigen-Wet van 1884. Ook het
woord 'interneren' werd wel gebruikt, en
dan natuurlijk 'opnemen' en 'opnemingen' .
Men probeert steeds, met een zo langzamerhand onverklaarbaar optimisme,
vriendelijker woorden ten aanzien van
psychiatrische patienten in te voeren,
maar na enige tijd krijgen ze toch weer een
onaangename bijklank: zinneloos, dol, razend, gek werden kranzinnig, en dit weer
geestesziek of -krank, en voorts psychisch
gestoord. Idioot werd achterlijk, en dit
weer gehandicapt. Patienten werden verpleegden , en tegenwoordig heeft men het
over bewoners, ook over clienten of pupillen. Gasthuizen en simpelhuizen werden
gestichten, en deze weer inrichting en psychiatrische ziekenhuizen of -centra, of klinieken , en sanatoria. Ook het verlenen van
een bepaalde eigennaam heeft maar kortdurend effect. Wat klinkt er eigenlijk vriendelijker dan 'Meer en Berg — het gewijd
gesticht volgens Van Lennep, maar dat
moest 'Provinciaal Ziekenhuis' worden.
Ik zou nog wel wat door kunnen gaan, maar
zolang men blijft neerzien op de minder
fortuinlijke medemensen, heeft geen enkele naamsverandering van de verblijfplaatsen van de genoemde psychisch gestoorden enige zin. Men is reeds zover, dat men
evenals destijds het woord geus — het
woord gek als een soort eretitel beschouwt: De Gekkenkrant, een bloeiende
periodiek van oud-verpleegden.
P. van der Esch. Voorhout

Wetenschappers
In het februari/maart-nummer (pagina 28)
trekt de heer Jongkees ten strijde tegen het
woord wetenschapper: 'Het is een germanisme naar een ook in het Duits bestreden
woord. In het Nederlands is het gewoon
onzin. Niemand schapt weten.' Bovendien
werd als argument gegeven dat dit woord
niet voorkomt in enkele woordenboeken.
Merkwaardig dat zoveel taalliefhebbers
met afgrijzen het woord 'wetenschappers'
begroeten. Zelf gebruikte ik in geschrifte
het woord 'bibliothekers' ter vervanging
van bibliotheekpersoneelsleden. Bij herhaald gebruik in een artikel leest het vlotter.
Met wetenschappers dekt men wetenschappelijke medewerkers, -ambtenaren,
-assistenten, -onderzoekers. Wetenschapsbeoefenaars kan natuurlijk ook,
maar is dat mooi? Ook dit staat niet in het
`groene boekje' noch in mijn Van Dale
1950. Wel 'wetenschapsmens' en in Van
Dale 'wetenschapsman'. Zou de laatste
uitgave ook 'wetenschapsvrouw' noemen? Zo niet, dan is dat voer voor feministen! En voorts: er is toch zoiets als taalvernieuwing, taalontwikkeling?
Mevrouw S. van der Beek
Eindhoven

Halteren
In het februari/maart-nummer schreef A.
P. de Jonge dat hij in 'Ons Amsterdam' het
woord halteren had gevonden. Hij dacht
dat het de betekenis had van 'opstellen van
tramstellen of bussen aan het begin- of
eindpunt van een lijndienst' niet die van
stoppen bij een halte onderweg. Ook in
mijn woordenboeken onder andere Kramer's en de nieuwe Koenen-Endepols is
halteren niet te vinden.
In gesprekken van gemeentebesturen met
functionarissen van de Fram (een openbaar vervoerbedrijf in het Noorden) heb ik
het woord halteren meermalen horen gebruiken, maar wel met een andere betekenis dan A. P. de Jonge aangaf. De klemtoon
kwam niet steeds op de tweede lettergreep
zoals in halveren, dicteren, poneren, platteren en plomberen.
Naar de betekenis van halteren heb ik nooit
gevraagd, want die werd wel duidelijk uit
de samenhang met de andere woorden.
Daar kunnen we niet halteren, want er is
geen aanvoer van passagiers. Waar mensen zijn moet je halteren', waren zinnen die
in die gesprekken voorkwamen. Halteren
betekende dan alleen: het aanbrengen van

een halte. Voorlopig behoort dit woord tot
de vaktaal van het openbaar vervoer, dat
kan natuurlijk veranderen. Taalgebruikers
zijn inventief in het bedenken van nieuwe
woorden, soms zijn daar leuke vondsten
bij. Halteren vind ik zo'n vondst. Succumberen voor sterven of bezwijken vind ik
minder geslaagd, maar dit eufemistische
woord uit de medische vaktaal staat wel in
het woordenboek en schijnt dus min of
meer ingeburgerd te zijn. Wat zegt u van de
term terminalen uit de gezondheidszorg?
Terminalen zijn mensen die in de laatste
fase van hun leven zijn gekomen en hun tijd
`volmaken' in een bejaardencentrum. Zij
termineren daar, Carmiggelt zou het misschien epibreren noemen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zij halteren in dat tehuis,
maar dat is weer een ander plaatje zoals
welzijnswerkers het zo `visueer of beeldend zeggen.
F. M. Ringnalda
docent Nederlands
Joure

Wielertaal
In het februari/maart-nummer (pagina 26)
schrijft de communicatie-specialist E. W.
Hoonakker over wielertaal.
Dat de heer Hoonakker in zijn vak zijn
mannetje staat, neem ik voetstoots aan
maar een wielerkenner blijkt hij niet te zijn.
Afzien is pijn lijden, in fysieke zoveel als
mentale zin. Het is niet `doorrijden en zien
dat je heel het eind haalt' want dat moeten
alle wielrenners, sommige met andere zOnder afzien. Of in andere wielerwoorden: of
ze nu we! of niet de man met de hamer
tegenkomen (= een inzinking krijgen).
`Hij rijdt in het geel' betekent niet dat hij de
favoriet is.
Het tegendeel kan waar zijn. In het geel
rijden betekent op de eerste plaats in het
algemeen klassement staan, in het bijzonder in de Ronde van Frankrijk.
Moeilijk, dat wielerjargon; het valt niet
mee om als winnaar over de meet te bollen.
C. Ch. M. v. Doorn, publicist
Alphen a/d Rijn

Wanklank
De rubriek Ter Informatie in het aprilnummer van Onze Taal bevreemdt me zeer.
Een der stukjes begint namelijk als volgt:
`Ik ben geen vriend van de Stichting Ons
Erfdeel. Bepaald niet.' Welnu, een derge-
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lijke
ke mis ri 'zende uitlating
al
g in OnzeTaal
pJ
lijkt
J me misplaatst.
sp
Vooreerst is die lapidaire
en on g enuanp
ceerde uitspraak moeilijk te verenigen met
het doel van Onze Taal, dat op de achterpagina als volgt aanvangt: `het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal bevorderen ...'. Doet Ons Erfdeel dat ook niet?
Bovendien houdt die uitlating een ergerlijke miskenning in van het voortreffelijke
werk dat die ,Stichting al vele jaren pres
-ter.
Het lijkt me ook ongepast dat de gewraakte
bedenking met geen enkel woord wordt
gestaafd, waardoor ze in een kennelijk informatieve rubriek allerminst op haar
plaats is.
En ten slotte is die mening beslist niet te
verenigen met de aanhef van het laatste
stukje in diezelfde rubriek, die luidt: `De
taalstrijd in België verdient zonder twijfel
in Nederland meer aandacht dan
(sic)
krijgt.' Wie zoiets meent, is het m.i. aan
zichzelf verplicht meer begrip op te brengen voor een vereniging zoals Ons Erfdeel
en wat voorzichtiger te zijn in zijn oordeel
of veroordeling.

Ret Rij mschap

.

ze

P. van Herreweghen
Lennik — België

De Taalunie —
Rechtzetting
De Vereniging Algemeen Nederlands, in
algemene vergadering bijeengekomen in
Antwerpen op 25 april 1981, verklaart hiermee dat ze het volkomen oneens is met de
zienswijze van J. M. van der Horst, over de
Taalunie, zoals die tot uiting kwam in zijn
bijdragen in het novembernummer 1980 en
het aprilnummer 1981 van Onze Taal. Ze
bevestigt tevens dat de repliek op de eerste
bijdrage, door haar voorzitter gepubliceerd in Onze Taal in februari/maart 1981,
wel degelijk de opvatting van de Vereniging Algemeen Nederlands weergeeft, en
niet alleen de persoonlijke mening van de
voorzitter, zoals J. van der Horst in het
aprilnummer (pag. 39) beweert.
Vereniging Algemeen Nederlands,
Brussel

Toch neem 'k soms nog Shakespeare te
baat om' 't binnenst van mijn ziel
(alsof lamplicht door een kier, te
feest'lijk bijna, binnenviel
in een lege kamer), -- neem ik
Shak'speare nog te baat om, schriel
maar toch troostrijk, te verlichten
't lege binnenst van mijn ziel.

Dit is zo vreselijk dat ik het nog even onbesproken laat.
Pisuisse, ja ... Zijn repertoire was destijds op veler lippen, ook buiten het artistieke milieu.

De doelman verrichtte een prachtige save
en
Zong toen het ontroerende Mens, durf te

leven
Er waren en zijn serieus genomen poëten
die zulke dingen in zich lieten opwellen en
zelfs openbaar maakten. Ik hoef maar te
zeggen `lanen, gaan en' of, als u dat niet
kras genoeg vindt: `Op gloeioren hing er

een / belletjespet; / tussen twee vingeren /
't zwaluwnet' (*) En dan de bedoening
hierboven; schrijnend te bedenken dat deze bard (1894-1944) het nog tot regeringswoordvoerder had kunnen brengen, als er
niet van alles tussengekomen was.
Het gedrochtelijk enjambement valt bij de
eerste waarneming op, maar als we verder
lezen blijkt er in regel 1 ook nog een onbewuste epenthesis te zitten: Shakespeare
moet gelezen worden als Sjekespier, en die
sjwa hoort erin (vandaar die apostrophe in
r.6).
Ivo wil mijn kijk op Dellefts e.d. weten.
Nu, om te beginnen is epenthesis nooit
onvermijdelijk: ook bij de strengste metriek kan men eenlettergrepige vulwoorden (er, nu, al, zo, wel, ach! en nog vrij wat
meer) monteren — zie hierboven hing er
een. Een zin wordt er niet mooier of sterker
op, maar zo'n ingelaste sjwa doet nog meer
kwaad, behalve natuurlijk waar een grap of
sfeerbepaling is beoogd: lekker door Europa zomerreven in de nieuwste luukse kerreven. Epenthesis klinkt meestal vulgair (een
storrem van protest), soms kinderachtig
(gortepap, broekeman, Schierebeek) en altijd onbehollepen. Ziehier nog een paar
voorbeelden uit onzer vaad'ren erfgoed:
* Als binnenrijm, dus zeer terloops, zou het er
mee door kunnen, waarbij dan toch nog het
dwangmatige er en het archaïsche vingeren aanstoot geven.

harrenas, wellekom, zwallepten.
Het tegendeel hiervan, namelijk elisie,
komt echter veel méér voor. Geen wonder:
een dichter zit " hier al gauw met metrisch
overtollige lettergrepen, en als die onbeklemtoond zijn, dus inslikbaar, zal niemand vallen over zilv'ren draden tussen
't goud. Wat zeg ik? Het maakt zelfs een
dichterlijke indruk. d'Ong'naakb're oolfant — je leest dat bij Bilderdijk, Boutens en
Bernlef om de haverklap. Niettemin blijft
het lapwerk.
H. H. Polzer

Daar toog een reizger door een wonder
woud, —
De blijde vooglen zongen in de bomen,
De bonte bloemen spreidden zware aromen
En op de varens speelde 't zonnegoud.

Dit kwatrijn behoort tot een sonnet dat
tussen 1893 en 1967 werd geschreven. Het
heet Het beloofde land, maar Elisium had
ik ook een mooie titel gevonden. Zeker als
je bedenkt dat in regel 3 eigenlijk zwar'
aromen had moeten staan. Dat heeft de
auteur niet aangedurfd, zelfs niet zwaar'
aromen, een constructie die ook hier en
daar wel opduikt.
Ik pleit ervoor elisie en epenthesis niet te
hard te vallen, ik deel Heinz' mening dat ze
lang niet altijd te vermijden zijn, ik weet dat
onze taal woorden kent die door elisie tot
stand zijn gebracht (wie schrijft nog: ik zit
tehands tehuis?), kortom: ik kronkel van
begrip en verdraagzaamheid, maar dan
stuit ik plotseling op een woord als reizger.
Reizger. Reizger!!! En kent u wandlaars?
,

En schuiflende?
Waarom doet men mij dit aan? Ik heb waarschijnlijk tot op vandaag tevéél begrip getoond. Laat ik dit keer eens hard zijn en
verbieden! Ja, verbieden! Ha, verbieden!
Weg met de misverstanden. Het vergrijp
wordt aangepakt. Parodieën en onloochenbare vondsten zonder ik uit, maar verder hoop ik de hierna opgesomde o zo poëtische patentkenmerken nergens meer tegen te komen:
— het accent circonflexe als hulpmiddel bij
het rijmen

Het waren zo te zien
Bijzonder brave liên (1981)
— de apostrof aan het eind van een rijmende regel
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Pleitend om doodschuld die hij nooit bedreef
'1 Luis schreide 'en murmkn klonk: hij
key', hij kev' (1865-1937)
(Hale, dat lucht al op, maar ik ga door.
Voortaan is ook verboden:)
—de te vroeg geboren klemtoon

1k zette het geweer tegen een boom
een achterlader, nog van mijn oudoom
(1905-1962)
—het gebruik van alle beate, kristallijne,
overschone en azuren woordjes uit de,
dichterlijke archeologie (lover, lommer,

kim, horizont, elp, schimmenheir, aromen, trachten naar, etc. etc.) en van alle
gebroken beeldjes uit de Icovabak van
Schierbeek of andere Vijftigers. Zoek of
vervaardig hierbij zelf een voorbeeld.
Wees gerust bang, deze lijst wordt nog langer. Mijn laatste banvonnis geldt ditmaal
de limerick. Limericks mogen niet meer
geschreven worden. De gave en geestige
limericks zijn allang zoekgeraakt, overwoekerd door wildgroei. Ik bezit een lijvig
werk met daarin 1739 Engelse limericks en
het is weinig meer dan een massagraf. Op
dit ogenblik zijn er 1738 Nederlandse limericks. Laten we het daar bij laten. Anders
maakt iernand er een boek van. Zo.
Ivo d' Wijs

Leer uw valse vrienden
beter kennen
Vorig jaar is in Onze Taal (pagina 73, 74)
uiteengezet wat in de vertalerswereld onder valse vrienden (faux amis) wordt verstaan: twee tot verschillende talen behorende woorden die kennelijk van dezelfde
oorsprong zijn en in spelling nog steeds
veel op elkaar lijken, maar in betekenis
tegenwoordig enigszins van elkaar afwijken en daardoor een valstrik voor vertalers
vormen. Bij de nadere uitwerking bleek het
niet zo eenvoudig te zijn om vast te leggen
hoe het met dat verschil in betekenis precies zit. Daarom werden de Engels-Nederlandse woordparen die ter illustratie waren
bijgevoegd, voorlopig in twee categorieen
verdeeld. Lijst A bevatte gevallen die altijd
opgaan (oprechte valse vrienden), bijvoorbeeld elders + ouders, rare + raar. Lijst B
vermeldde gevallen waarin het betekenisverschil weliswaar meestal optreedt maar
in een bepaald tekstverband afwezig is (bedrieglijke valse vrienden), bijvoorbeeld
Dutch + Duits, parole + parool.
Er is op dit artikel druk gereageerd. De
redactie ontving brieven van mevrouw
Van de Vijsel-Verster, mevrouw Schmidtvan Ommeren, de heren Van Donselaar,
Grol, Hugenholtz, De Koning, Kruyt, Rohaert, Taal, Van Voorst, Van Sandick,
Simonis en Van de Berg. Daarnaast waren
er mondelinge commentaren, in het bijzonder van collega Swalef in Brussel. Al deze
lezers kwamen met nieuw materiaal, sommigen ook met literatuuropgaven, kritiek
op de gegeven voorbeelden of voorstellen
voor een andere aanpak. Het zou niet praktisch zijn, deze bijdragen individueel te bespreken, o.a. omdat zij elkaar nogal eens

overlappen. Daarom volgt hier een samenvatting van de voornaamste opmerkingen.
1. Een zeer principiele vraag luidt: Welke
richting hebben we op het oog wanneer we
een vriendenpaar vals noemen? Vertaling
uit het Engels 'flaw' het Nederlands of
omgekeerd? De kans op vertaalfouten is in
de ene richting soms veel kleiner dan in de
andere en deze kans speelt tenslotte een rol
wanneer we beslissen of een bepaald
woordpaar bij A of bij B hoort of zelfs
helemaal niet mag meedoen. Neem bijvoorbeeld chauffeur + chauffeur. (Dit geval is gekozen omdat er ook in ander verband opmerkingen en vragen over zijn binnengekomen. Tevens bipdt het gelegenheid om in het voorbijgaan op een aardige
subcategorie te wijzen: valse vrienden
waarvan de betekenissen niet uiteenwijken, maar waarvan de ene een ruimere
betekenis heeft dan de andere.)
In het Nederlands kan de (beroeps)bestuurder van elke soort auto als 'chauffeur'
worden aangeduid. In het Engels wordt
deze term daarentegen alleen maar voor de
beroepsbestuurder van een personenwagen gebruikt. Wij noemen zo iemand een
particulier chauffeur, prive-chauffeur, of
eigen chauffeur, maar we laten die beperkende toevoegingen meestal weg als de
'bedoeling duidelijk genoeg uit de context
blijkt (Hoewel ze haar huis nog maar zel-den verliet, had ze nog steeds een chauffeur in dienst'). We zullen dit geval niet
verder uitwerken, maar het zal duidelijk
zijn dat de kansen om door valse vrienden
verraden te worden bij het vertalen van een
Engelse tekst in het Nederlands heel an-

ders liggen dan bij vertaalwerk in omgekeerde richting.
Als gezegd, een belangrijk discussiepunt.
Toch staat men er in de vertalerswereld
nauwelijks bij stil. Het hele onderwerp is
daar meer een gezelschapsspelletje, zoals
in andere kringen het opsporen van verkeerde woordafbrekingen of het bedenken
van opzettelijk kreupele sinterklaasrijmpjes. Er is een vaste kern van voorbeelden
die `iedereen' kent en die daardoor min of
meer als norm gelden. Daaromheen bloeien de nieuwe ontdekkingen op, van de
meest briljante vondsten tot de allerflauwste banaliteiten. In een dergelijke sfeer
staat de behoefte aan nauwkeurige
begripsafbakening natuurlijk niet voorop.
Mocht echter ooit iemand een serieuze studie van het verschijnsel willen maken, dan
zal hij natuurlijk met waterdichte definities
voor den dag moeten komen.
2. Enkele briefschrijvers willen de zaak
juist wat luchtiger benaderen. Zij pleiten
voor de toelating van woordparen die
weliswaar geen gemeenschappelijke oorsprong hebben en geen enkele betekenisverwantschap bezitten, maar de vertaler
door hun toevallige gelijkenis in spelling
toch op een dwaalspoor kunnen brengen.
Vliegt de vertaler erin, dan ontstaat soms
grappige onzin. Een der inzenders, die met
het woordpaar bier + bier jongleert,
spreekt dan ook van ludieke valse vrienden. Anderen komen met woorden als to
spit, to wed, boot, peer, pet, slang enz.
Niemand wees op de spotprijzen van de
vrije oliemarkt in Rotterdam die toch geregeld in de krant te vinden zijn.
Ongetwijfeld is ook dit een aardig spelletje,
maar de regels wijken toch wel. wat al te
sterk of om nog van een variant te kunnen
spreken. Misschien aan te bevelen voor
taalliefhebbers die aan de problematiek
van de serieuze valse vrienden niet genoeg
hebben.
N.B. Enkele malen werd ook tegen de spelregels gezondigd zonder dat men leuk bedoelde te zijn. Zo werd voorgesteld de lijsten uit te breiden met tough + tof, shellfish
+ schelvis en to bale + balen. Moeilijker
was de beoordeling van slim + slim. Wetenschappelijk bleek het wel goed te zitten,
maar is hier voor een leek nog van een
kennelijk gemeenschappelijke oorsprong
sprake?
3. be vorig jaar verschenen lijst A (1980,
pagina 74) bevatte verscheidene gevallen
die deze ereplaats niet verdienen. Iedereen
zal bijvoorbeeld na lezing van punt 1 tot de
conclusie komen dat de aldaar besproken
chauffeur naar lijst B moet verhuizen en
misschien wel helemaal niet mag meedoen.
Een lezer meent dat confection wel degelijk `confectie' kan betekenen, een andere
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dat sympathetic soms best met 'sympathiek' mag worden vertaald.
Verder delen enkele deskundigen mee dat
bepaalde woordparen niet op lijst A kunnen worden gehandhaafd omdat er in hun
vaktaal geen sprake van enig betekenisverschiltussen het Engelse en het Nederlandse woord is. Zo vecht een amateur-mycoloog het geval slime + slijm aan omdat
slime moulds = slijmzwammen. ('Dus toch
de bedrieger bedrogen?' vraagt hij ondeugend.) En een luchtbehandelingsingenieur
laat weten dat er enkele types ventilatoren
zijn die ook in het Engels ventilator worden
genoemd. Hij wijst er tevens op dat fitting
voor technici in beide talen hetzelfde betekent en dat 'pols' in medische kringen vaak
gelijkstaat met pulse. Naar B dus ermee!
Deze criticus gaat ten slotte een grote stap
verder door te suggereren dat er helemaal
geen pure A-gevallen bestaan. Gelukkig
mondt zijn bewijsvoering uit in een filosofische boutade.

4. Omgekeerd hadden anderen enkele gevallen van lijst B liever op lijst A gezien. Dit
zou o.m. voor brave + braaf gelden. Maar
een braaf soldaat dan? Ookjuice + jus zou
een A-plaats verdienen. Mij best, maar dan
moeten we eerst afspreken dat de in Nederland meest gangbare be naming voor sinaasappelsap niet tot onze woordenschat
behoort - n'en deplaise Koenen en Van
Dale.
Een heel ander protest tegen lijst B had
betrekking op het woordpaar diligence +
diligence. De kans op een vertaalfout werd
hier zo klein geacht dat van valse vriendschap helemaal geen sprake is. Akkoord,
wegermee!
Overigens, met die hele lijst B zit het, zoals
in het vorige artikel al gevreesd werd, niet
zo best. Verscheidene inzenders merken
op dat men deze categorie zo groat kan
maken als men wil, al naar de maatstaven
die worden aangelegd. Inderdaad, maar
het zal niet eenvoudig zijn, bruikbare toelatingseisen te bedenken, in het bijzonder
voor de reeds genoemde subcategorie van
gevallen waarin de betekenis in de ene taal
ruimer is dan in de andere zoals chauffeur
+ chauffeur, to arrest + arresteren, charm
+ charme, agenda + agenda, to swear +
zweren, figure + figuur, consumption +
consumptie. En daar bleek juist het meeste
materiaal te zitten.

5. Een aantal lezers vraagt am toelichting
over allerlei detailkwesties. Een zou zelfs
graag zien dat bij elk vermeld voorbeeld
ook de 'juiste' vertaling (in beide richtingen?) wordt vermeld. Maar dat kan ik de
redactie toch echt niet aandoen.
6. Ten slotte, als toetje, de aanvullende
lijst. Een indeling in A en B blijft ditmaal

voorzichtigheidshalve achterwege.Niet
aIle ingezonden voorbeelden zijn vermeld.
De (gewild of ongewild) ludieke valse
vrienden zijn niet opgenomen. Bij de beslissing over kandidaten voor Iijst B is vaak
- dat zal niemand na lezing van punt 4
verwonderen - nogal willekeurig te werk
gegaan. En een aantal uitstekende A-gevallen is weggelaten omdat ze echt te
specialistisch waren. Zo was er een brief
van een bioloog met een schitterende lijst
van 36 stuks, maar zouden er veel lezers
zijn die willen weten dat een oak fern een
'gebogen beukvaren' is, niet een eikvaren,
want die heet in het Engels polypody.
Evenals enkele anderen bood deze inzender ook een paar minder neUe woorden
aan, maar in zijn lijst waren ze elk van een
keurig sorry voorzien!

Minderwaar

abusive + abusievelijk
accolade + accolade
alley + allee
antenna + antenne
to babble + babbelen
bereft + beroofd
to blaze + blazen
to breed + broeden
brief + brief
bush + bos
cash + kas
car + kar
chalk + kalk
chaplain + kapelaan
comfort + comfort
conjuncture + conjunctuur
conservatory + conservatorium
constable + konstabel
contribution + contributie
cunt + kont
custard + custard
exemplar + exemplaar
fabric + fabriek
family + familie
fashion + fatsoen
fenn + yen
forlorn + verloren
foul + vuil
frolic + vrolijk
to fuck + fokken
gallant + galant
to gape + gapen
German + Germaan
hide + huid
hole + hoI
human + humaan
to knock + knokken
lecture + lectuur
little + luttel
locket + loket
lyricts) + lyriek
map + map
marine + marine
mark + merk
mist + mist
motorist + motorrijder
Norman + Noorrnan

offal + afval
offer + offer
officious + officieus
outlandish + buitenlands
parole + parool
pathfinder + padvinder
patron + patroon
penalty + penalty
perplex + perplex
pertinent + pertinent
photograph + fotograaf
plinth + plint
to prate + praten
to propagate + propageren
pudding + pudding
to reclaim + reclameren
rent + rente
residence + residentie
rover + rover
rumour + rumeur
saloon + salon
Santa Claus + Sinterklaas
self-study + zelfstudie
shears + schaar
to smack + smaken
snook + snoek
to snoop + snoepen
society + societeit
sodomite + sodemieter
(to) spite + spijt(en)
stark + sterk
statutory + statutair
stout + stout
to swerve + zwerven
tractate + traktaat
transpire + transpireren
uproar + oproer
valley + vallei
viola + viool
wall + wal
warehouse + warenhuis
watering place + waterplaats
to wreak + wreken

Met deze uitdrukking wordt gewoonlijk
bedoeld: het is heel erg onwaar. Men kan
immers redeneren: er bestaat niets dat nog
minder waar zou kunnen zijn.
Het tegengestelde kan echter ook worden
verdedigd. Leg maar eens de klemtoon op
minder. Nu zou men begrijpen: het is erg
waar, en het is niet denkbaar dat er nog iets
bestaat dat minder waar is.
Kan iemand me uitleggen of ik ergens fout
heb geredeneerd?
W. J. Nijveld
scheikundige
Amsterdam

H. Cohen, vertaler
Brussel
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Scheiden of niet?
Wie ooit geprobeerd heeft anderstaligen
Nederlands te leren, heeft op een goed
ogenblik te maken gekregen met samengestelde werkwoorden.
Deze zijn scheidbaar of onscheidbaar: het
woord waarmee het werkwoord een samenstelling vormt — we laten de met een
voorvoegsel samengestelde werkwoorden
even rusten — staat in een zelfstandige zin in
de onvoltooid tegenwoordige en verleden
tijd los van het werkwoord (scheidbaar), of
niet (onscheidbaar).
Scheidbaar: De zon ging die dag om zes uur

op.
Niet: De zon opging die dag om zes uur.
Onscheidbaar: De voorzitter onderbreekt
de vergadering.
Niet: De voorzitter breekt de vergadering

Nederlands woord. Wel: Overlegging en
overlegging. Niet zo eenvoudig allemaal.
Wat denkt u van doorlopen? Zegt u: `ik heb
dit artikel nog niet gelezen, alleen maar
even vluchtig doorlopen', of: `doorgelopen ? ' Allebei goed?
Van Dale bij doorlopen:... `een boek
doorlopen, vluchtig doorlezen, inzage nemen van (ook scheidbaar gebruikt);'
Koenen: `doorlopen ... 3 vluchtig beschouwen, nagaan, inzien, lezen (in deze
betekenis ook wel doorlopen) ...'
Weijnen (Prisma): `doorlopen verder lopen; stuklopen; vluchtig beschouwen;
doorlopen geheel afleggen; ten einde toe
volgen; vluchtig beschouwen; doorkruisen.'

Allebei goed, zeggen dus de geleerden.
Had u dit ook gedacht? Ik twijfelde, eerlijk
gezegd. Zeker niet: `Ik ben vanmorgen
door die stukken gelopen.'
En aanhoren?
Groene boekje: alleen scheidbaar.
Weijnen: alleen scheidbaar.
Van Dale: `hoorde aan of aanhoorde, aangehoord.'
Koenen: `hoorde aan, heeft aangehoord
(soms onscheidbaar)' . Dus hier geen eenstemmigheid.
Scheiden of niet? Soms ook taalkundig een
probleem.
J. Smits van Oijen
Den Haag

onder.
De scheidbare hebben het voorvoegsel `ge'
van het voltooid deelwoord tussen de delen
van de samenstelling, de onscheidbare
hebben dit voorvoegsel niet.
Scheidbaar: De zon is opgegaan.
Onscheidbaar: Hij heeft me onderbroken.
Een normale anderstalige krijgt hier de neiging het maar op te geven. Niet de eerste
keer trouwens in de loop van zijn studie. En
niet de laatste. We kunnen dan wel proberen hem een hart onder de riem te steken
door hem te vertellen, dat bij de scheidbare
het accent valt op het eerste en bij de onscheidbare op het laatste deel van de sa
dat de scheidbare veelal een-menstlig;
letterlijke betekenis hebben en de onscheidbare niet, maar daar koopt hij weinig
voor.

Nog erger wordt het voor de anderstalige
stakker, als we hem vertellen dat er samengestelde werkwoorden zijn, die weliswaar
gelijkvormig maar verschillend in accent
en meestal in betekenis zijn: doorlopen,
ondergaan, voorkomen. Het kan hem een
troost zijn te weten dat hij niet de enige is
voor wie dit moeilijkheden geeft. Het gehaspel met Overleggen en overleggen is opvallend en toont aan dat ook Nederlanders
op dit gebied nogal eens een steek laten
vallen.
Een bekende Nederlandse bankinstelling
zet op een van haar stukken: `U gelieve bij
opname dit biljet te overleggen of in te
sturen.' De cliënt wordt niet gevraagd het
biljet te insturen. De bank vraagt hem het
biljet over te leggen of in te sturen. Dit is
tenminste de bedoeling van de directie,
maar er staat wel onzin. Op radio en TV
wordt ons herhaaldelijk meegedeeld — onlangs zelfs door een nieuwslezer en waarachtig ook nog door de voorzitter van een
grote Nederlandse onderwijsorganisatie —
dat Overleg zal plaats vinden. Bedoeld
wordt dan overleg; Overleg is zelfs geen

'Living:

vaartwater i.p.v. vaarwater
verzekering is doorgeslagen i.p.v. zekering
ontroerend goed i.p.v. onroerend goed

'Wat

bedoelt u?'
'Huiskamer.'

r 'Zegelat

dan meteen:,

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met ^I
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Versprekingen
of Nijmeegs?
Ik weet niet of het een uitgesproken Nijmeegse of Oostnederlandse gewoonte of
hebbelijkheid is om medeklinkers te plaatsen waar zij niet horen. Ik heb opgetekend
wat patiënten op mijn spreekuur zeiden:
florel i.p.v. forel
glance handschoenen i.p.v. glacé
stopcontract i.p.v. stopcontact
stolderen i.p.v. solderen
argenturen i.p.v. agenturen

De volgende spreken voor zichzelf:
het verschil is anders
tegen de contramine
ik heb hem leren ontmoeten
het gevaar is niet ondenkbeeldig
de wijn is geantichambreerd
ik ben anti tegen het drinken
terugantwoord
het helpt geen baat
aasgewoonte
buiten coma
ik heb een netvlies voor mijn oog
ik heb circulatie van mijn stoornissen
Verder nog:
ik sloeg voor ik slaagde
ik giep voor ik gaapte
gerolen voor geruild
strokelde voor struikelde
ik rook hem niet aan voor ik raakte ..
ik vlet een poeder voor ik vatte ..
ik heb niets gemorken voor ik heb niets
gemerkt
ik slook voor ik slikte
Tractement is bij ons een tractatie
Ik ben zo aantrekkelijk = ik trek het mij
gauw aan.
H. J. Groeneveld
geneesheer
Malden
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Ter Informatie/Het Gezegde & CO.
- De rubriek Ter Informatie wil eerlijke
informatie geven. Ik lieg niet bij het noemen van de prijs van een boek. U kunt
ervan op aan, dat ik titels en telefoonnummers naar beste weten doorgeef. Ook
streef ik ernaar de ruime kring van lezers
van Onze Taal met hun soms uiteenlopende interesses zo veel mogelijk van dienst te
zijn. (Hoe meer lezers gegevens aandragen, hoe beter het is; postbus 140, De Lier).
Nu verschilt een rubriek hierin van een lijst
ingekomen boeken, dat de samensteller ertussen zit, tussen die boeken en de lezers.
Dat brengt een zekere mate van subjectiviteit met zich mee, er komt mening bij. Net
als bij vrijwel alle andere stukken in Onze
Taal. De mening van de auteur natuurlijk.
Die mening kan ieder desgewenst naast
zich neerleggen, zich beperkend tot de gegevens.
Ik neem aan dat de lezers van Onze Taal
daar weinig moeite mee zullen hebben. De
titel 'Ter Informatie' kan doen den ken aan
een lijst ingekomen brieven en boeken. Om
dit misverstand te vermijden kiezen we
liever een andere titel, Vandaar:Het Gezegde & Co. De opzet blijft gelijk.

voor lezers van Onze Taal) be reid eens een
samenvatting voor dit blad te schrijven,
- Van 29 juni tim 4 juli aanstaande is er in
Amsterdam een 'Zomeruniversiteit Vrouwenstudies'. Een van ,de thema's die daar
aan de orde zullen komen, heet: 'beeld, taal
& teken' (themagroep 8).
Leiding en deelneemsters zullen zich er
bezighouden met het verband tussen de
positie van vrouwen enerzijds en taal in de
ruimste zin anderzijds. Er is een congresmap met veel informatie over dit onderwerp beschikbaar voor wie beslagen ten ijs
wil komen. Verdere informatie kan men
vinden in het Tijdschrift voor vrouwenstudies 2 (1981), aft. 5 (bijlage), of op Herengracht 508, 1017 CB Amsterdam; tel. 0205252619. Voorbereidingen zijn verzorgd
door Annechien Vink en Ingrid van Alphen.

- Op zaterdag 12 en zaterdag 19 september
aanstaande worden in Amsterdam twee
studiedagen georganiseerd over variatie en
norm in de standaardtaal. Er worden lezingen gehouden, de eerste dag over andere
talen , de tweede over het Nederlands, en er
- Welnu, dit rechtgezet hebbende, kun- is ruimschoots gelegenheid voor gedachnen we iets over de Stichting Ons Erfdeel tenwisseling. Deze dagen zijn nadrukkelijk
zeggen. Ja, de doelstellingen komen inder- niet aIleen bedoeld voor wetenschapsmendaad ten dele overeen met die van het Ge- sen maar ook voor onderwijzers en leranootschap Onze Taal. Maar net als bij poli- ,ren-Nederlands. Overwogen wordt een
tieke partijen liggen de programma's dich- derde studiedag te organiseren over stanter bij elkaar dan het feitelijke optreden. En daardtaal in het onderwijs. Wie zich tevonet als bij politieke partijen berust onze ren aanmeldt, krijgt samenvattirigen van
keuze veeleer op het feitelijke optreden de lezingen thuisgestuurd.
dan op de programma's. Zo gaat date Het Adres: J. de Rooi j, P. J. Meertens-Instiraadsel van onderaan bladzijde 63 is min- tuut, Keizersgracht 569-571,1017 DR Amsterdam.
der groot dan het lijkt.

- Zinnen als Ik heb Piet heb ik nooit gezien
zal weI niemand opschrijven. Vandaar dat
je ze nooit leest. Toch komen ze in de
spreektaal veel voor, bij bijna iedereen.
Let er maar eens op. Het gevoig van dat
niet-geschreven-worden is, dat zulke zinnen in grammatika's niet behandeld worden. Het aardige van het boek van Frank
Jansen, Syntaktische konstrukties in gesproken taal is nu, dat daarin juist weI die
typische spreektaalzinnen behandeld worden. Ook bijvoorbeeld Piet die heb ik nooit
gezien, en Heb ik nooit gezien. Een van zijn
eonelusies is, dat dit soort zinnen geenszins beperkt is tot platpraten, onverzorgd
spreken, enz., maar overal en bij iedereen
voorkomt. Het boek is zijn proefschrift;
het is verschenen bij uitgeverij Huis aan de
drie grachten, Amsterdam 1981, en het
kost f 49,50. Geen eenvoudige kost, maar
misschien is de auteur (geen onbekende

- In het april-nummer schreef ik over de
boekjes Le Neerlandais, Niederldndisch
en Dutch van de Stichting Ons Erfdeel.
Uitstekende boekjes, zoals gezegd. Alleen
de slotzin yond ik vreemd. Die luidt (in het
oorspronkelijke Nederlands): 'Omringd
door drie grote gemeenschappen, de Fran-

se, de Engelse en de Duitse, vormen de
nederlandstaligen een niet te verwaarlozen
groep van twintig miljoen Europeanen met
een gemeenschappelijke taal, waarvoor
ook maar een naam mag gelden: Nederlands.' Hierin las ik, en blijf ik lezen, een
zeker verband tussen enerzijds het 'niette-verwaarlozen' en anderzijds het getal
van 'twintig miIjoen'. Bij mij riep dat de
vraag op: wanneer is een groep wel te verwaarlozen? Bij 5 a 6 miljoen? Bij 350.000?
Bij 150.000? Bekende getallen \TO or de insiders. Niet de Stichting komt met een antwoord, maar O. Vandeputte, auteur van de
oorspronkelijke Nederlandse tekst, Het
antwoord luidt, even vriendelijk als geruststellend: 'als de groep zichzelf verwaarloost'. Ik geef het gaarne door, want bi j het
lezen van die slotzin zou u daar niet opgekomen zijn.
- In het februari/maart-nummer meldde ik
het bestaan van de 'Europa Klubo', althans van de VIaamse afdeling daarvan. Ik
meende ergens gelezen te hebben dat er
ook een Nederlandse afdeling is. Mis. Er is
(nog?) geen Nederlandse afdeling. Personen in Nederland die lid willen worden van
deze internationale vereniging, kunnen
zich voorlopig het beste aansluiten bij de
Vlaamse afdeling. Aldus de reaktie van
Herman Deceuninck, de Belgische secretaris. Volledigheidshalve herhaal ik nog
even de hele naam: 'Vereniging voor de
bevordering van de betrekkingen tussen de
Europese taalgemeenschappen (Europa
Klubo)'. Vlaamse afdeling: Aarlenstraat
78, 1040 Brussel.
- Tenslotte nog twee nieuwe boeken: Tini
Visser sehreef Beste brave burger. De
ambtelijke taal ontleed. Peter van Straaten
tekende er de cartoons voor. Het is een
uitgave van Wolters-Noordhoff BV in Groningen; de prijs is f 15,-. Bij Bohn, Scheltema & Holkema is een vertaling verschenen van Chomsky's boek Rules and representations (1980): Regels en representaties. De vertaling is van de hand van Henny
Corver. Prijs: f 45,-.

J. M. van der Horst

Namen voor rekentuig
Computare is een goed-Latijns werkwoord, dat 'uitrekenen' betekent. De
Fransen hebben het verfrommeld tot
compter, de Engelsen dat weer tot count;
maar daarmee niet tevreden, keken ze ook

knipten de uitgang eraf en verrijkten hun
taal met compute.
Een computer is dus een rekenaar. In de
septemberaflevering van vorig jaar is beweerd dat voor de Nederlandse vertalinnogin hun Latijnsewoordenboek en graai- gen snelteller en informaat niet genoeg
den daar het oorspronkelijke woord uit, moeite is gedaan om te voorkomen dat te-
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genwoordig iedereen een computer een
computer noemt.
Uit een brief van prof. ir . IJ. Boxma, die in
Delft de theorie van informatie en kommunikatie doceert, blijkt dat men in zijn hogeschoolwereld wel degelijk zijn best doet
voor Nederlandse ekwivalenten. Officieel
gebruikt men rekenmachine en informatieverwerkende machine. Ook toont prof.
Boxma hoe opeenvolgende drukken van
de W.P.-encyklopedie met de benaming
worstelen. In de (uiteraard telkens gewijzigde) artikelen Computer en Rekenmachine uit zich daar bij herhaling een bezwaar tegen elektronische rekenmachine,
dat ook voor computer geldt: zo'n ding kan
nog heel andere taken verrichten dan rekenen, het (behandelt) digitale informatie in
de ruimste zin van het woord'; in de nieuwste druk is de medewerker beland bij gege-

vensverwerkende machine, waarmee hij
wel geen nieuwe benaming zal willen voorstellen, maar toch een zuivere vertaling
geeft van data processor.
De neerlandicus moet hier van het hart, dat
het voorbehoud tegenover rekenmachine
(en computer) toch wel erg schoolmeesterachtig is. Een tijdaanwijzer noemen we een
klok, ook al kan hij niet geluid worden. Een
schoorsteen verricht andere funkties dan
schoren, een staatssekretaris en een sekretaris-generaal houden zich niet enkel met
geheimen bezig, een journalist kan zijn
taak heel goed bij een weekblad vervullen,
en aan een kapstok hangt men niet speciaal
kappen. Waar bergt een vrouw haar zakdoek?
Van zakken gesproken, de tegenwoordige
kleine computers doen rekenwerk en het is
te verwachten dat het publiek, dat nooit

een grote computer heeft gezien, deze instrumentj es gewoon rekenmachines zal
(blijven) noemen.
Wat de verdediger van onze taal wel weemoedig stemt, is een gesprek met twee
`computer scientists', afkomstig van verschillende opleidingen en werkzaam in totaal verschillende bedrijven, maar verder
geheel een van zin, ook in het volgende: 'In
de boekjes staat wel schijfgeheugen en
magneetband en centrale verwerkingseenheid, maar je hoort nooit anders dan disc en
mag tape en C. P. U.' Ja, en gegevens zijn
data en die scherfjes zullen wel tot het
einde der dagen chips heten. Hoe kan het
anders in een wereld waar kwarts gevernist
moet worden tot quartz?
C. A. Zaalberg
oud-hoogleraar Nederlands
Leiden

Niet helemaal helemaal niet
In het januari-nummer van het vorig jaar
deed ik u een taalspelletje aan de hand voor
een regenachtige vakantiemiddag: Verzamel zinnen die alleen door de woordvolgorde in betekenis verschillen. Bijvoorbeeld:
la. Hij is niet gelukkig hier.
lb. Hij is gelukkig niet hier.
Uiteraard wens ik u weer het goede toe,
maar misschien kunt u op een ander moment deze fascinerende bezigheid verheffen tot gezelschapsspel. Hier volgen ter
opwekking enkele voorbeelden van
0. Bottema, Delft; M. C. Godschalk,
Den Haag; H. Kielich, Hengelo; E. J.
Polak, Middelburg en W. J. A. Schouten,
Utrecht.
2a. Ik bak de lever.
2b. Ik lever de bak.
3a. Je was te laat thuis.
3b. Laat je was thuis.
4a. 1k vroeg hem laat te komen.
4b. 1k laat hem te vroeg komen.
5a. Ik stal de fiets in de schuur.
5b. 1k schuur de fiets in de stal.
6a. Wat kosten jullie de ramen?
6b. Wat ramen jullie de kosten?
7a. Ze fietsen de bergen op.
7b. Ze bergen de fietsen op.
8a. 1k hoop op een stap in die richting.
8b. Ik stap in die richting op een hoop.
9a. Onze jongens zeilen op die plassen.
9b. Die jongens plassen op onze zeilen.
10a. Ze heeft haar werk niet mooi afgemaakt.
10b. Ze heeft haar werk mooi niet afgemaakt.

lla. Hij is lang niet gek.
11b. Hij is niet lang gek.
llc. Hij is niet gek lang.
12a. Vaak wordt verwoest een leven
bij eerste pilsjes, met voile teugen genoten in de jeugd nog wel.
12b. Vaak worth bij eerste pilsjes verwoest een leven, met voile teugen nog
wel genoten in de jeugd.
13 a t/m I.
Ik betreur het dat ze zo vaak erg zeurt.
1k betreur het dat ze zo erg vaak zeurt.
1k betreur het dat ze vaak zo erg zeurt.
1k betreur het zo dat ze vaak erg zeurt.
1k betreur het zo dat ze erg vaak zeurt.
Ik betreur het zo erg dat ze vaak zeurt.
Ik betreur het zo vaak dat ze erg zeurt.
1k betreur het erg dat ze zo vaak zeurt.
1k betreur het erg dat ze vaak zo zeurt.
1k betreur het erg vaak dat ze zo zeurt.
Ik betreur het vaak erg dat ze zo zeurt.
1k betreur het vaak zo erg dat ze zeurt.
Het !aatste voorbeeld, varieteiten van de
heer Godschalk, zal niet gauw worden
overtroffen. Maar wanneer u voortborduurt op een oud voorbeeld van Charivarius:

14a. Zeus donderde vanaf de Olympus.
14b. Zeus donderde van de Olympus
af.
krijgt u er spoedig plezier in.

Op dit spel zijn natuurlijk variaties denkbaar. Wanneer u alleen let op de uitspraak,
is het volgende voorbeeld ook acceptabel.
15a. Meer die boot voor huis, man!
15b. Die man bood meer voor huis.

En wanneer een zinspaar de waarde van

een zegswijze kan krijgen, is smokkelen
toegestaan.

16. Er zijn vrouwen knap van verre en
vrouwen verre van knap.
17. Sommige mensen zijn verschrikkelijk eenvoudig; andere mensen zijn eenvoudig verschrikkelijk.

Ik hoop dat u veel vindt. Nou kom, u vindt
dat ik veel hoop? Kom nou!
J. R.
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Dat kost duur
Er komen in het dagelijkse taalgebruik heel
wat afwijkingen voor die `niet uit te roeien'
zijn, en dus op den duur als `ook goed'
zullen gelden. Heel duidelijk is het zo gesteld met het betrekkelijk voornaamwoord
wat. Dit `mag' eigenlijk alleen dienst doen
na z.g. onbepaalde antecedenten. Bv.
Iets wat lekker is, eet snel weg.
Dat wat lekker is, blijkt soms schadelijk.
Hij verloor zijn geld, wat hij erg vond. (Het
antecedent is hier een bijzin.) Nu, in 1981,
is het nog steeds `fout' te zeggen (en zeker
te schrijven!):
Het boek wat op de piano ligt, is van mij.
Het feest wat gevierd wordt, kost veel geld.
En nog sterker:
De feesten wat gevierd worden, kosten
veel geld.
Maar de twee eerste (eerste twee!?) fouten
worden zo ontstellend vaak gemaakt in ge
dagelijkse-schriften,opdTV
spreken, dat het vechten tegen de bierkaai
is om dit soort fouten terug te dringen. In
1999 zal `het boek wat daar ligt' wel niet
meer worden afgekeurd, vermoed ik.
Hetzelfde geldt voor Het boek kost duur.
De orthodoxen eisen nog altijd: Het is duur
of Het kost veel geld. Het is een echt stokpaardje van onderwijzers en leraren om
(aan de hand van Van Dale natuurlijk) de
fout steeds te signaleren c.q. te onderstrepen. Desondanks vrees ik, dat duur kosten
evenmin uit te branden zal zijn als het betrekkelijk voornaamwoord wat na een zelfstandig naamwoord. De verbinding duur
kosten wordt misschien versterkt door
zegswijzen als:
Die fiets rijdt prettig.
Die stoel zit goed.
Dat pad fietst moeilijk.
Die schoen loopt lastig.
Die kachel brandt voordelig.
Gas stookt duur.
(Vergelijk: Het boek kost duur.)
Het betreft steeds werkwoorden die men
met de term `bijzonder koppelwerkwoord'
zou kunnen aanduiden. Ze zijn vervangbaar door 'is'.
Een andere struktuur vindt men in de volgende zinnen (met duidelijke bijwoorden) :
A. Dat werk betaalt slecht.
B. Die huizen verhuren moeilijk.
C. Die fietsen verkopen goed.
D. Krokante chocola eet lekker weg.
Hierin worden aktieve vormen van het
werkwoord gebruikt, waar men een lijdende vorm zou verwachten. Zin A wordt door
Van Dale wel vermeld, maar niet afgekeurd.
Waarom wordt er toch zo'n drukte gemaakt over het gebruik van Het boek kost
duur? (Al is de struktuur ervan niet hetzelfde als van de andere voorbeelden.) Zeggen
de Fransen ook niet evengoed C'est cher

als Ca coûte cher! De woordenboeken van
Koenen-Drewes en Van Haeringen reppen
niet van deze kwestie. Maar ik heb er ook
de oudere woordenboeken nog eens op nageslagen. ('nageslaan' gaf de TV bij een
ondertiteling; jan. 1981.) Het Middelnederlands Woordenboek van Verwijs-Verdam geeft als voorbeeld: `sine clederen
costen diere', met als toelichting: ('de uitdrukking: diere costen, die thans als een
gallicisme veroordeeld wordt (fr. couter
cher), komt reeds in de middeleeuwen
voor, en is in den grond niet verkeerd) .'
(s. v. costen; 1894; cursivering van F. M. )
Onder hetzelfde trefwoord vind ik ook:
`diere costen = duur te staan komen.'
Het W.N.T. (s. v. kosten; 1941) oordeelt
anders: `Duur kosten ... Waarschijnlijk
een contaminatie van duur zijn en veel kosten; vgl. ook fr. couter cher'. Met het
woord `waarschijnlijk' houdt het een slag

om de arm. De auteur geeft ook voorbeelden van duur kosten o. a. van Spieghel (sic),
Hooft, Comenius en Van Lennep, zonder
verder de waarschuwende vinger op te heffen . Ook de redakteur van het woord `duur'
(W.N.T. 1916) ziet kennelijk geen kwaad in
het gebruik van duur kosten. Hij omschrijft
deze uitdrukking als: `veel geld kosten', en
geeft zonder kommentaar een voorbeeld
uit De Kleine Zielen van L. Couperus: `het
(diner) kostte dan ook duur', en een zin
gevonden bij A. Vermeylen: `Glimlachen
kost inderdaad niet duur'.
Al bij al levert de historie niet zoveel argumenten om te volharden in het verwerpen
van Het kost duur. Moet dan het spontane
taalgebruik niet prevaleren boven het duur
kostende rode potlood?
F. K. M. Mars
leraar Nederlands
Den Bosch

Van Woord tot Woord
Een stelsel van
g etallen
Hoe zou u spontaan., dus als u er geen
woord voor kende, een stelsel noemen als
het tientallig en het vijftallig stelsel, een
stelsel van tellen dus, een stelsel van het
vormen van getaleenheden, van een zodanige ordening van de getallen dat van een
bepaald grondtal, basisgetal wordt uitgegaan. Het gaat erom dat u voor zo'n systeem een tweeledige samenstelling moet
bedenken, waarvan het tweede lid -stelsel
is. Ik denk dat het door u nieuwgevormde
woord telstelsel of getallenstelsel zal luiden. Het bestaande woord is echter talstel
sel.
Waarom zult u talstelsel zo moeilijk kunnen verzinnen? Omdat tal een `dood'
woord is. Het maakt of deel uit van een
bestaande samenstelling of afleiding (b.v.
talrijk, getal) of het staat in een vaste uitdrukking (b.v. tal van ...). In sommige
vaktalen kan het ook een vaststaande hoeveelheid aangeven (b.v. een tal haringen,
een tal draden). In de levende taal gebruikt
niemand het meer in de betekenis `getal' of
`aantal' en het is ook nauwelijks produktief
bij het vormen van nieuwe samenstellingen . Nieuwe samenstellingen waarvan het
eerste lid tal is (bv talprijs) ontstaan helemaal niet meer. Tal als tweede lid van de
samenstelling is niet produktief in de betekenis `getal', zoals grondtal, vermenigvuldigtal, maar wel in de betekenis `aantal',
-

b.v. stemmental, inwonertal. Getal is in
beide posities, dus als eerste en als tweede
lid, produktief. Aan woordenboekwoor-

den als streefgetal, ongeluksgetal, getalgeheugen, getalsverhouding en getallenreeks kunnen talloze niet-woordenboekwoorden toegevoegd worden.
Talstelsels boeien me al jaren. Het meeste
wat ik erover gelezen heb was echter nietNederlandstalig. De stelsels heb ik altijd,
afgaande op mijn eigen taalgevoel, getallenstelsels genoemd. Ik meen dat ik ook
anderen ze wel eens zo heb horen noemen.
Toen ik begon aan de serie voor Onze Taal
over onze getallen heb ik opgezocht hoe ze
in de bestaande vaktaal heten. Dat bleek
dus talstelsels te zijn. Het is lastig een nieuwe term te gaan gebruiken voor een begrip
dat je vertrouwd is. Natuurlijk besloot ik
het toch te doen. Wat heb ik echter gedaan.
Ik blijk de nieuwvorming tallenstelsel te
hebben geïntroduceerd. Een lezer wees me
erop dat dit een niet-bestaand woord is en
hij heeft gelijk. Er kan hier sprake zijn van
een contaminatie tussen het mij bekende
getallenstelsel en het mij voorheen onbekende talstelsel. Het is ook mogelijk dat er
analogievorming aan het werk is geweest:
bij getallenstelsel ga je uit van het meervoud van getal. Naar analogie daarvan heb
ik ook het meervoud van tal. genomen.
Een kleine correctie van een lezer dus. Een
andere lezer vraagt zich af of ik op pagina
29 van deze jaargang in de zinsneden `maar
dat komt doordat' en `Doordat een vijftallig stelsel' niet beter omdat dan doordat
had kunnen gebruiken en of doordat geen
germanisme is. Ik geef toe, dat er hier beide
keren van een twijfelgeval gesproken kan
worden. Doordat is echter absoluut geen
germanisme. In de normerende handboeken worden regels gegeven voor het gebruik van omdat en doordat met voorbeel-
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den waaruit het verschil duidelijk blijkt. In
de praktijk zijn de verschillen niet altijd zo
groot. Er zijn tal van twijfelgevallen en in
het huidige Nederlands zijn doordat en omdat vaak vrijwel synoniem geworden.
Een derde reaktie op een artikeltje van mij
betreft het gebruik van zwo naast zwei in
het tegenwoordige Duits. De heer Hanssen
heeft gelijk als hij meent dat zwo op het
ogenblik naast zwei wordt gebruikt om een
duidelijk verschil te laten horen tussen
zwei en drei. Het tegendeel heb ik evenwel
nooit beweerd. Ik schreef op pagina 29: 'In
het Duits kent men nog zwo naast zwei.
Zwo was vrouwelijk, zwei onzijdig en
zween mannelijk.' Ik heb heel bewust in de
eerste zin een tegenwoordige en in de tweede een verleden tijd gebruikt. Het hedendaagse gebruik van zwo naast zwei heeft
duidelijk een andere functie dan het vroegere .
Maar nu terug naar tal en getal. Een talstel-

sel. Tal in plaats van getal. Tal is het oudere
woord. Getal is er door een voorvoegsel
van afgeleid. Tal en taal. Zeer nauw verwante woorden. In het Duits heeft men
Zahl. Geen voorvoegsel en alleen verband
met rekenen. De Engelse woorden tale en
talk hebben juist weer niets met rekenen
van doen. Waar wij taal zeggen, spreekt de
Duitser van Sprache, etymologisch hetzelfde als het Nederlandse spraak en het
Engelse speech. De erbij behorende werkwoorden zijn sprecien, spreken en
speak. In het Zweeds bestaat het zelfstandig naamwoord tal en het werkwoord tala.
Tala is `spreken' en is te vergelijken met
het Nederlandse talen; tal is `spraak' of
`toespraak'. Maar tal betekent ook `getal'.
Spraak is tal en taal is spnik. Uitspraak is
uttal, samenspraak samtal. Spreektaal is
talspreik. En een talstelsel wordt in het
Zweeds talsystem genoemd.
Marlies Philippa

50 jaar Onze Taal

`tram, auto enz.'? Wie doet eens een goed
voorstel? Het woord schijnt gekomen te
zijn van het engelse `to scoot', dat 'rennen'
betekent. In Duitsland noemt men de
scooter algemeen 'Roller'. Laten we, om U
bekende redenen, dat woord dan maar niet
nemen.

Een anglicisme:
scooter
Behalve germanismen (zie het januarinummer) zijn er nog andere barbarismen
die Onze Taal uit onze taal wilde weren.
Vooral na de oorlog werd ons land overspoeld door Engelse en Amerikaanse
woorden. In de jaren vijftig verscheen de
`scooter' op straat. Welk Nederlands
woord zou u verzinnen? Hoe moeilijk het
is, blijkt wel uit de volgende drie stukjes.
Ze werden gepubliceerd in Onze Taal van
1954.
DE SCOOTER
I

Wat kunnen we toch eigenlijk blij zijn met
dat pittige vaderlandse woordje 'fiets',
waarvan men de verklaring niet met zekerheld weet. Na de fiets kwam de 'motorfiets'. En daarna dat tuffende, pruttelende,
dartele, volgens sommigen levensgevaarlijke ding, dat de volksmond 'bromfiets'
genoemd heeft. Maar nu is glimmend, glanzend, gestroomlijnd het vermakelijke
voertuig in onze straten verschenen, dat
`scooter' heet. Hier stand het yolk wel met
zijn mond vol tanden? De benijdenswaardige wezens, die zich met dit grappige,
elegante tweewielertje verplaatsen, zullen
van de vreemde naam geen afstand willen
doen: zij komen dan in de klasse van de
fiets met haar afleidingen, waaruit zij zich
na noest sparen omhoog gewerkt hebben.
Moeten we het woord maar opnemen gelijk
de reeds lang bekende Europese namen als

II
Met grote belangstelling hebben we de
voorstellen gelezen, die leden ons gedaan
hebben aangaande de 'vertaling' van
scooter. Eens te meer is ons gebleken, hoe
moeilijk het is in taalzaken lets `uit te vinden', of liever nog gangbaar te maken en
met goed gevolg ingang te doen vinden. Er
is natuurlijk op zichzelf niets tegen dat
`scooter', we vonden het alleen zo armzalig, dat naast de fiets en de bromfiets het
nieuwe tweewielige motorvoertuig het
zonder Nederlandse naam moest stellen.
Maar schreven we zelf al niet, dat de bezitter van deze glanzende en handige scherts
niet gaarne zijn voertuig ander de -fietsen
gerangschikt zou zien? Hier zijn enige
voorstellen: autofiets (streelt, de berijder
voelt zich meer), clubfiets (op grond van
gelijkenis met clubstoel, clubfauteuil), wagenfiets, fietswagentje (geen schijn van
kans, veel te gewoon), boksertje (zou in
Vlaanderen gaan, waar de scooters op de
kermis boksauto's zijn), superbrommer (is
een beetje 011ie B. Bommelachtig), motorglijer (aardig woord, het heeft iets elegants), motorstep (gelijkenis met de autoped). Men zou er haast een gezelschapspel
van maken. Wij vinden motorglijer en motorstep het meest bruikbaar. Van die twee
is het eerste het meest Nederlands.
III

Een onzer grote Ned. dagbladen heeft ons
artikeltje over de scooter overgenomen,

ONZE TAAL ALS
GESCHENK
In dit jubileumjaar bunt u ook een bijdrage leveren aan de feestvreugde. floe
aardig zou het zijn anneer ouders hun
huitenshuis wonende kinderen Onze
Taal cadeau doen!
Schrijf een briefkaart naar Postbus 140
in Dc Lier met de nodige gegev ens. U
krijgt dan de acceptgirokaart thuisgestuurd 7.50). Uw z.00n of dochter
ontvangt dan voor de rest van dit jaar
Onze Taal.
Ik heb het al gedaan en mijn kinderen
zijn er zeer nice ingenomen. Ik hoop dat
u mijn voorheeld volgt.
Jolles. voorzitter Onze Taal

maar doet zelf oak geen goed voorstel dienaangaande. Wij hebben over een eventuele
Ned. naam voor dit voertuig heel wat moeten horen. Honende opmerkingen, dat we
zeker zelf nog maar een 'ouwe trapfiets'
hadden en meelevende belangstelling in de
gewaagde onderneming; bijna iedereen
voorspelt ons een mislukking .. .
Veel waarde heeft de commentaar van een
lid van onze Raad, die schrijft: 'In dergelijke gevallen gevoelt men de behoefte aan
een korte vorm. Het is bepaald ook deze
eigenschap, die lies' gunstig onderscheidt van `rijwiel'. Bij velen is tramfiets' reeds lang vervallen door trommer'
of zelfs 'brom'. Het is ook de reden waarom ik iedere langere of zwaardere vervanger van scooter niet veel kans geef. Alle
voorgestelde verdietsingen hebben dat nadeel. Daaronder zijn een paar verkleinwoorden; een scooter-er neemt dat niet.
De man die een kort woord zoekt, zal er aan
moeten denken, dat er een afleiding op -er
mogelijk dient te zijn; dan betekent dat
stellig een voordeel op scooter.'
En na deze belangtijke commentaar over
de waarde van een kort woord, een heel
stoute briefkaart uit Amsterdam: In de Jordaan heet zo'n ding een `race-pleel Wie
kan daar tegenop? Wij niet meer.

Met ingang van 1 juli
heeft Onze Taal
een ander postadres:
Postbus 140, 2678 ZJ
De Lier.
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Onze Taal in 't Goud
Ons Taaltoernooi
Zoals u weet organiseert het Genootschap
Onze Taal ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan een Congres met als thema
Taal en Samenleving.
Wanneer u het advies uit vorige nummers
hebt opgevolgd, staat in uw agenda al genoteerd dat u op zaterdag 21 november in het
Circusgebouw te Scheveningen wordt verwacht. Nadere gegevens volgen in het septembernummer.
Maar er is meer! Misschien herinneren
sommigen onder u zich nog de opmerking
van de heer H. J. L. Vonhoff op ons vorige
congres over het onderwijs in het Nederlands, namelijk dat het zo jammer is dat in
ons huidige taalonderwijs geen toernooien
meer worden gehouden. Welnu, in deze
leemte wordt voorzien!
Op initiatief van de Shell en onder auspiciën van het Genootschap Onze Taal wordt
er dit najaar ter gelegenheid van ons jubileum een taaltoernooi georganiseerd. Aan
dit toernooi kunnen meedoen leerlingen van de klassen 3-MAVO, 4-HAVO en
5-VWO van scholen in Den Haag en directe
omgeving. Volgend jaar zal bekeken worden of dit toernooi ook landelijk kan worden gehouden. De organisatie van zo'n
toernooi kost namelijk heel wat geld en
energie. En helaas zijn de draaiboeken
voor de landjuwelen van de Middeleeuwse
Rederij kerskamers niet meer beschikbaar.
Cabaretier Paul van Vliet heeft direct zijn
medewerking toegezegd. Per slot van rekening verdient hij met taal zijn brood. `Ik

eerste persconferentie over ons taaltoernooi. Dit thema zal hij uitwerken op de
feestavond ter afsluiting van het toernooi
op 18 november in het Congresgebouw te
Den Haag.
Met dit toernooi richt het Genootschap
zich op de jonge generatie taalgebruikers.
Immers vooral zij kunnen onze taal verrijken. De leerlingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling dingen naar de gunst der
Muzen:
schriftelijk: poëzie, schrijfopdracht, brief
mondeling: spraakwaterval, improvisatie,
declamatie.

Ook klassen kunnen meedoen. De opdracht luidt dan: schrijf een scenario voor
een video-opname met als thema: Hoe
klinkt onze taal in het jaar 2000? Bovendien
wordt een prijs uitgeloofd voor het beste
schoolkrantverslag over dit toernooi. Precieze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de redactie.
De jury zal bestaan uit een keur van taal
letterkundigen en voordrachts--kundige,
kunstenaars. Nadere mededelingen volgen in het juli/augustusnummer.
Haagse scholieren, stimuleer jullie klasgenoten en jong-leer met onze taal!
J. R.
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besta van de taal' zo deelde hij mee op de

Onze Taal
M ras het

Thal

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt zich ten doel
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
zaken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft. Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
Redactie:
drs. J. Renkema

Genootschap Onze Taal

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:

Bestuur
voorzitter mr. J. Jolles, Den Haag
de afdeling Dialectologie van het
vice-voorzitter ir. Th. Quené, Voorschoten
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
secretaris mr. H.F.M. Hofhuis, Zeist
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
penningmeester drs. M.J.F. Donkers, Oegst- het Instituut voor Neerlandistiek van de
geest
Universiteit van Amsterdam;
leden: dr. J.W. van der Dussen, St. Geertruid; de Faculteit der Letteren, afdeling
mevrouw H. van den Horst-de Both, Amstel- Nederlands van de Vrije Universiteit van
veen; mevrouw M_ Janse, Schiedam; dr. D.P. Amsterdam;
den Os, Leiden; mr. H.E. Phaff, Santpoort- de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
Zuid; mr. M.Th. Tegelberg, Den Haag; mr. J.L. Technische Hogeschool Eindhoen;
van Wuyckhuyse, Zwijndrecht.
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
erelid: prof. W.F.J.M. Krul, Den Haag
Groningen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden;
het Instituut voor Nederlandse
Redactie en administratie:
Lexicologie. Leiden;
het Instituut Nederlands van de Katholieke
Postbus 1, 2501 AA Den Haag
Universiteit Nijmegen;
Postgiro 31 10100
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Utrecht.
Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap)
I 14,50 per jaar. Bij groepsabonnementen
wordt korting verleend. Inlichtingen
hierover bij de administratie. Abonnees
Vormgeving en druk Koninklijke Tijl BV
ontvangen een acceptgirokaart.
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ONTIEr MAIL
Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H. K.H. Prinses Juliana

1981-2031
• Battus schetst het Nederlands bij onze'
honderdste jaargang. Wordt het echt machinees? Is in 2031 dit blad nog nodig?
Wordt Battus een stoker van cultuurpessimisme? In elk geval hebt u met het artikel
van Zaalberg in het aprilnummer,
1931-1981, een eeuwbeeld.

Vooruitblik op Needulans

.

• Uit Reacties, 75 blijkt de actualiteit van
de uitspraakkwestie 'politsie/polisie%
• Winkeltaal, bARbEQUE in blokschrift? 75. Ook bij andere woorden is het
spelfoutenrisico groot, 76. Piama, pyama
of pyjama? Spellingvrijheid is extra moeilijk voor dyslectici, 78.

SF staat voor niets. Een vrouw in 1981
kan in gesprek raken met een mijnheer
in 1931. Zij draagt haar arm in een stinger en legt uit: '1k ben aangereden toen
ik op een zebra de Wagenstraat overstak."Aangereden op een zebra?'
vraagt hij verbaasd, menende dat zelfs
ervaren temmers zulke dieren niet kunnen berijden. `Ja, natuurlijk door zo'n
brutale tiener op een bromfiets.'

• Resten van onze taal in de Oost, 79.
• Meer over vaktalen op 80. Waarom taalkundigen over sterke en zwakke werkwoorden spreken.
• Zegt u 'Jan liep uit de tuin' of 'Jan liep de
tuin uit'? Ga eens na welk dialect uw gesprekspartner spreekt, 82.
• Maximaal miniseren op 77.
• De anderweg, de mol, het tunnelspoor
of . . . 87?
• De Vaste Rubrieken:
Het Rijmschap, 78; Varieteit en Variete,
81; Het Gezegde & Co, 84; Spijkers op laag
water; 85; Van Woord tot Woord, 85; en op
87N • • • •
• En verder Ons Taaltoernooi , 86; mededelingen van het bestuur, 79 en 82; adres en
telefoon, 88.

Wit C.A. Zaalberg, 1931 en 1981. aprilnummer)

Science Fiction staat inderdaad voor niets.
Een man in 2031 kan in gesprek raken met
een mevrouw in 1981. Hi j draagt zijn arm in
een mitella en legt uit: `Aangeschoten toen
ik op een hit de Wagenstraat overstak.'
‘Aangeschoten op een hit?' vraagt zij verbaasd, menende dat zelfs ervaren ruiters
niet dronken paard kunnen rijden. la, natuurlijk door zo'n bertale emeeer op een
brommer.'
Taalkunde is een prachtvak. Vol ontzag en
vreugde lees ik over de ijzeren wetten die
de klankveranderingen van de laatste eeuwen keurig in formule brengen. Steeds
meer weten we daarvan. Maar den ding
kunnen al die klankwetten niet: voorspellen hoe het onze taal in de toekomst zal
gaan.
De voorspellingen die je kunt horen over
het toekomstige Nederlands zijn meestal
gebaseerd op verschijnselen in het huidige

Nederlands die de voorspeller irriteren. Zij
hebben dezelfde waarde als de voorspelling van een nieuwe ijstijd op grond van het
feit dat het vandaag, 27 juni 1981, ijskoud
is. Natuurlijk kan men proberen uit kleine,
nog niet overal doorgedrongen, innovaties
de toekomst te profeteren, maar wie garandeert dat zulke vernieuwingen inderdaad
zullen aanslaan? En vooral: wie kan bedenken welke nieuwigheden de komende vijftig jaar nog bedacht zullen worden? Het ijs
waar ik mij op begeef is niet eens glad, het is
niet eens water, het is stoom, waar niets
door te zien is, en waardoor slechts een ijle
stem uit de verte roept: 'Needulans'.
Mijn voornaamste conclusie na het lezen
van Zaalbergs buitengewoon belangwekkende terugblik van 1981 naar 1931, was
dat het Nederlands in die halve eeuw niet
ingrijpend veranderd is. Volgt hieruit dat
ook in de komende halve eeuw de veranderingen marginaal zullen blijven? Ik denk
van niet. En als ik mij voor den keer mag
bedienen van het cultuurpessimisme dat in
Onze Taal zo vaak de boventoon voerde: ik
vrees van niet. Ik denk niet alleen dat het
Nederlands vrij ingrijpend zal veranderen,
maar ik vrees ook dat die verandering niet
ten goede zal zijn. De verklaring komt
straks. Eerst tracht ik de `gewone' veranderingen te schetsen, veranderingen van
het soort dat we de afgelopen eeuwhelft
zagen.
Zal het Engels nog verder penetreren? Wij
zijn sinds 1945 onderworpen aan een onophoudend Engelstalig bombardement. Je
leest ook geregeld afschrikwekkend anglonederlands proza uit de reclamewereld en
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de technische wereld, maar opvallend is nu
juist dat je in het gewone, gesproken, Nederlands zulke opstapelingen van barbarismes niet hoort. Uit mijn eigen leven (ik ben
van 1935) kan ik eigenlijk alleen verbaasd
zijn over de victorie van het woord 'lunch',
dat tot 1960 nog een heel bijzondere maaltijd was, en dat nu algemeen de naam van
het overdagse hapje is geworden.
Welke andere talen zullen hierheen gaan
waaien? Op een Russische invasie ga ik nu
maar niet in. Japan heeft ons een aantal
merknamen gebracht, maar zelfs als wij al
onze technische apparaten uit Japan importeren zie ik nog geen Japanismen opduiken.
Hoe is het met Turks en Marokkaans? En
hoe met Zuid-Afrikaans na de te verwachten ramp in Zuid-Afrika?
In de Nederlandse taal zijn vele maleise
woorden hecht verankerd als herinneringen aan ons koloniaal verleden. Maar de
veertigduizend Zuid-Molukkers hebben
op onze taal geen enkele invloed gehad.
Wij zullen ongetwijfeld te maken krijgen
met emancipatiebewegingen van hier geboren kinderen van gastarbeiders, maar of
dat tot Turkse en Marokkaanse insluipsels
zal leiden lijkt mij zeer de vraag.
Linguistische emancipatie
Anders ligt het met de bijdragen van de
Surinamers. Niet alleen door hun grote
aantal, maar doordat zij zelf al een mengtaal spreken, die daarom besmettelijk kan
worden. Het verdient aanbeveling nu al
een taalkundige de opdracht te geven de
Surinaamse bevruchting van het Nederlands te gaan registreren. Ook van een invasie van blanke Zuid-Afrikanen mag,
door de taalverwantschap, een verandering van woordenschat, en misschien zelfs
van zinsbouw, verwacht worden.
Nog een minderheid, die eigenlijk een
meerderheid is, vraagt om linguistische
emancipatie. Maar ik denk dat de
vrouwenemancipatie niet zozeer leidt tot
het opnemen van vrouwenwoorden in het
Nederlands, als tot het uitspreken van
mannenwoorden door vrouwenmonden.
is een oud Nederlands woord dat
alle Nederlanders kennen, maar dat pas
sinds enkele jaren door vrouwen in het
openbaar gebezigd wordt. Ik vroeg laatst
aan een taalkundige of er nog wel een echt
taboewoord over was. Een woord dat iedereen kent, maar dat je toch niet, bijvoorbeeld in Onze Taal, kunt afdrukken. Hij
noemde een voorbeeld. Ik gaf hem gelijk,
en u zult dat woord hier dan ook niet afgedrukt zien.
Ik vind het moeilijk uit te maken wat vluchtiger, toevalliger, en onbelangrijker is: de
fluctuaties in bepaalde taalconstructies, of
de kritische aandacht voor die modieuze
taalconstructies. Zo is de laatste maanden

veel te doen over het gebruik van 'van'
achter werkwoorden zoals in: ik • dacht
van' en `hij zei van .. In het Nederlands
bestond dat allang, getuige: `ik zei d'r van
Jan, ik zei d'r van Jan, ik zei d'r van Jan sta
stil'. (ik citeer uit mijn kinderhoofd, en
weet niet of het woord `d'r' staat voor `er'
of voor ‘haar'. Twee jaar geleden trof ik
voor het eerst, in Het Parool van de hand
van Jeanne Roos, de spelling `er' voor
`haar' aan, die misschien in 2031 zal zegevieren). Ik geef direct toe dat het overbodige 'van' mij ook irriteert, maar er is geen
rationele grond te bedenken waarom,
naast al de andere overbodige woordjes die
wij in goed Nederlands toch verplicht stellen, dit er niet bij zou kunnen.
Radio vultaal
-

Wezenlijke taalverandering wordt veroorzaakt door de radio. De radiospreker zonder tekst is bang dat er stilte zal vallen; hij
kent de luisteraar niet, en deze kan de spreker niet zien. Vandaar de betekenisloze
aanloopjes dacht te kunnen stellen dat
het antwoord op deze vraag dit zou kunnen
zijn'. Deze vultaal kan soms tot ware poezie leiden. Hoogtepunt is de taal van radioamateurs, die niet weten wie naar ze luistert, en waar de inhoud van de boodschap
van geen enkel belang is, als zij maar
en klaar' ontvangen wordt. In korte tijd
heeft zich daar een geheel eigen taal ontwikkeld met herhalingen, duistere termen,
en vooral intonaties en opmerkelijke melodievormen. Zal dit een taal worden die helemaal buiten het Nederlands komt te
staan, zoals het kerklatijn, of zal het Nederlands er zelf van veranderen?
Als ik gedwongen zou worden een voorspelling te doen waar de grootste veranderingen komen, dan zou ik aan de klemtOnen
denken. Dat gaat de laatste tijd razend
vlug, en echt niet alleen door de nieuwslezers. Twee woorden die ik de afgelopen
weken veel heb gehoord: Amelisweerd en
Ik ken het bos van Amullisweerd al
sinds 1939 en had het nog nooit horen uitspreken als Amelisweerd. Ik heb nog nooit
sifilis gehad, maar hoor het nu ineens door
iedereen uitspreken als sifilis. Hoe komt
men ineens zo gek?
Nu kom ik tot de omstandigheid die mijns
inziens het Nederlands in de komende vijftig jaar meer zal doen veranderen dan in de
afgelopen vijftig jaar.
De spraakmachine
In de komende vijftig jaar zal er naast de
mens van vlees en bloed nog een tweede
organisme Nederlands gaan spreken: de
machine, de computer, de chip, of hoe de
rekenautomaat tegen die tijd ook zal heten.
Op zichzelf ben ik ervan overtuigd dat het
bouwen van een spraakmachine, een ver-

stamachine en een vertaalmachine de logi
sche culminatiepunten zijn van de studie
van talen. Ik ben ervan overtuigd dat onze
taalbeheersing een rationeel proces is, dat
wij nu nog niet doorzien, maar dat wij eens
wel zullen doorzien. Op dat moment kunnen we een levenloze machine ook taalbeheersing schenken.
Ik vrees echter dat de maatschappelijke
behoefte aan dergelijke machines niet het
geduld heeft om te wachten op de goede
afloop van de taalkunde. De Europese Gemeenschap heeft miljoenen rekeneenheden (een veel exacter, maar ook veel bloedelozer woord dan 'guldens') uitgetrokken
voor een machine die teksten in de talen
van de Gemeenschap zonder menselijke
tussenkomst zal moeten gaan vertalen.
Het vervelende is alleen dat de principiele
problemen die vijftien jaar geleden leidden
tot het stoppen van de research in de mechanische vertaling nog precies zo op tafel
liggen. De vertalingen zullen, de plannenmakers geven dat toe, niet volmaakt zijn.
Maar ze zijn, zo zeggen dezelfde plannenmakers, ook alleen bestemd voor ambtelijk
gebruik. Ik geloof er niets van. Die vertaalde stukken zullen in de kranten komen. Na
de ambtenaren zullen ook de politici en de
burgers in het Machinees gaan praten. In
de economie kent men de wet `Slecht geld
verdrijft goed geld'. In de taalkunde is de
wet: `slechte taal verdrijft goede taal'.
Veel Onze-Talers vrezen dat buitenlandse
televisiesatellieten met hun buitenlandse
programma's het Nederlands zullen uitdrijven. Ik ben bang voor iets heel anders:
het in onze televisietoestellen inbouwen
van een chip die buitenlands gepraat omzet
in Nederlandse spraak.
Een goede spraakmachine zal belangrijke
consequenties hebben voor het gesproken
Nederlands. Zo zullen allerlei vrijheden in
het spraakgebruik, zoals bijvoorbeeld de
plaats van het hulpwerkwoord in de bijzin,
genormaliseerd worden. Daar is eigenlijk
geen bezwaar tegen te maken. Een grachtenhuis is mooier dan een kantoor van beton en glas, maar de economie en de vooruitgang hebben bepaald dat kantoren beter
in beton en glas dan in grachtenpanden
gevestigd kunnen zijn. Ik ben bang dat de
commerciele pressie de spraakmachine al
gaat invoeren voordat hij goed is. En dan
krijgen we grachtenhuizen van beton en
glas: stokkerige, syntaxis-arme, monotone, tegen je verstand instrijkende taal.
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn
geworden dat ik geloof dat in 2031 het Nederlands nog zal bestaan, en dat er in dat
jaar irritatie zal bestaan over `sommig Nederlands'. Uit deze twee feiten volgt dat ik
geloof dat er een honderdste jaargang van
Onze Taal zal verschijnen.

BATTUS
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Reacties
-tsie/-sie
In het vorige nummer stond ter gelegenheid van onze vijftigste jaargang, een herdruk uit Onze Taal van februari 1948 over
de uitspraak 'politsie' of 'polisie'. Uit de
reacties blijkt dat deze uitspraakkwestie
nu, drieendertig jaar later, nog steeds actueel is. De redactie ontving brieven van:
J. deBruijn, Hengelo; H-.J. Cramer, Rolde;
mevr. J. Daan, Barchem; mevr. P. Dijkhuizen-Middendorp, Overveen; L. Elzinga,
Hilversum; G.D. Enzlin, Amsterdam;
mevr. L.G. de, Graaf, Leiden; P.C. Paardekooper, Leuven; O. Vandeputte, Kortrijk-Marke en A. Veenhoff, Eelde.
Hieronder een keuze uitde reacties.

noorden gebruikt een minderheid -sie en
-tsie volkomen inkonsekwent door mekaar, omdat veel mensen denken dat 'het'
voorschrift zo luidt. Ten onrechte natuurlijk.
Standaardisering ligt voor de hand. Net als
in 1948 moeten we de mensen van de -tsiedwang verlossen. (Z'n afkomst lijkt een
minderbelangrijke zaak: via het Italiaansen het Kerklatijn? - is die ongetwijfeld
Duits: zie de Nazi uit de titel.)
In elk opzicht ligt de -sie-uitspraak voor de
hand: het is die van de meerderheid en voor
een groot deel zelfs van de minderheid.
Bovenal: het is de eenvoudigste.
Waarom zou je in honderden Nederlandse
woorden een overbodige t gebruiken die je
van je oostelijke buurman afgeluisterd
hebt?
P.C. Paardekooper
hoogleraar taalkunde
Leuven

Nasie, naatsie enNazi Demokrasie of
demokratie

De herdruk van het stukje uit Onze Taal
van febr. '48 laat zien hoe langzaam het
denken in Nederland gaat, - althans dat
over, sommige taalkwesties. Nog altijd
kunnen we de uitspraakfeiten ongeveer als
voIgt samenvatten.
De grote meerderheid van de 20 miljoen
Nederlands-taligen spreekt konsekwent
nasie enz. Vooral in het westen en het

Winkeltaal
Huldeaan G.R. Visser te Amsterdam voor
stukje Winkeltaal in a.T. van juli/augustus
1980! Moet er telkens aan denken als ik
boodschappen doe, me tevens afvragend:
Bestaat er nog een onderwijzer in Nederland die blokletters goed kan schrijven en
goed les geeft in blokschrift?
Winkels zitten vol dingen die te koop zijn.
Zo worden die er nu eenmaal aangeboden;
aanbiedingen, allemaal aanbiedingen,
denk ik dus, maar dat is niet juist. Ware
AaNBieDiNgeN gaan maar over een deel
van wat er op voorraad is. Dat deel is apart
uitgestald, meestal in prijs verlaagd, en
wat de rest betreft: 'Geen aanbieding' , zegt
de verkoopster, maar u mag 't weI kopen.'
Ja, zo gaat dat, ook in Twente. Men mag.
'Goed', antwoord ik, 'dan wil ik uw barbekspullen zien, juffrouw.' Ze snapt er
niets van. Dus staan we al gauw op de stoep
te kijken naar haar etalage. Wijs naar een
bord waarop geschreven staat: OP9ELEt!
VOOR UW bARbEQUE AllES VOORRADi9!!!

We kennen de uitdrukking: 'Haast-je, repje' en lekker slordig zeggen we: 'Haasje,
repje'; niemand weet wat een repje is, maar
een haasje tot reppen zetten, is een gehaaste conclusie.
Vereenvoudiging blijft niet eenvoudig
(leesbaar met beide klemtoonvormen), zie
maar:

'V las 't niet goed', zegt die juffrouw en
begint over braadpennetjes, spiritusblokjes, sausjes enzovoort. Zonder succes. Dat
OP9ELEt! heeft me al te kribbig gemaakt.
Denk nu dat barbeque de niet erkende, niet
uit te vlakken spelling van barbecue in Nederland wordt, zoais pyama volgens de
Dikke Van Dale al evenmin een erkende
spelling is en naar mij dunkt nooit zaI verdwijnen. Kennelijk zijn pyjama en piama
wel erkend. Winkeliers (m/v) geloven 't
weI. Ben er niet een tegengekomen die erkende piama's schrijft of laat drukken.
Schat dat 999 van de 1000 zakenmensen die
erkende pyjama's verkopen, beweren dat
't niet erkende pyama's zijn - lekkertjes
zonder j! Wanneer wordt eindelijk deze 0
zo populaire pyama erkend, die zeldzame
pyjama als overjarig beschouwd en de piarna, die vrijwel niemand aanstaat, uit de
collectie gehaald? Houd intussen die barbeque in de gaten. Hij heeft de barbecue
nog niet uit alle winkels verdreven. Mis.schien komt er nog een woord als barbe-·
kjoe bij, dat vlot erkend wordt.
Kan zo wel doorgaan. Want ik lees nijlons
voor nylons en byou-meervoud byou's
(zo'n apostrof is 'in'!) voor bijou-meer-

competitie ~ competisie ~ compesisie
compositie ~ composisie ~ compesisie
~ petisie
~ pesisie
petitie
positie
~ posisie
~ pesisie
repetitie _~ repetisie
~ repesisie
dus een repetitie is een herhaalde petitie of
een terugkeer naar de oorspronkelijke
plaats, naar keuze.
En toch . . .: komt er een p, c of een k voor
de -tie uitgang, dan kunnen we niet anders.
Productie, reductie, actie, scriptie, optie.
Maar ja, maar ja, komt een militair uit de
milisie? Mersie wijst niet terug naar mertie
en omdat spasie wordt uit spatie, hoeft
spesie nog niet uit spetie te komen.
Hoewel .. . evacuatie zou overgaan in
evacuasie en laten we daar het -cua- uit weg
dan komen we op evasie en dat is zeer
correct.
Ais een nieuwslezer spreekt over 'erosie'
en ik veronderstel een afkomst uit 'erotie' ,
dan spits ik vergeefs de oren, zoook als ik
'discresie' hoor en denk dat iemand dubbeldik gek is. Oh, het wordt moeilijk: lokasie - het modewoord van het ogenblik - is
samengesteld uit de starn van het werkwoord lokken en het Rotterdamse verkleinwoord voor aas.
Ik ben er nog niet aan toe en houd het op
tsie.
L. Elzinga
electronicus
Hilversum

voud bijoux. 'Omdat je in vreemde woorden natuurlijk geen Nederlandse .lange ij
magschrijven', legt een winkelier me uit.
'En hoe zit 't dan met uw nijlons?' wil ik
weten. Hij wendt zich van mij af en hangt
een schildje aan zijn deur. Er staat op:
's-MAAnDAGs GesLOtEn! 'Doet me
denken aan 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch', merk ik op. Hij snapt er niets
van. Hij komt daar niet zo vaak, zegt hij.
Ben dol op een winkel die in elektra doet.
Daar ligt een zaklantaarntje, waarbij wordt
verklaard: Nooit GeeN BAtteRytjeS NoDiG! Ken dat. Zo'n lampje had ik in een
wandcontactdoos gestoken om het op te
laden. Midden in de nacht sprong het met
een knalletje, dat me wekte, uit elkaar en
begon een brandje in mijn slaapkamer te
stichten. 'Nooit geen cent meer aan uitgeven', zeg ik van de weeromstuit tegen mezelf.
Dan stopt er achter mij plotseling met veel
geramrnel een vrachtauto vol ijzer. Er staat
op: IJzer- & Metaalhandel. 'Welja!' roep ik
geschrokken uit, 'Kabaalmaker! Alsof
ijzer nooit geen metaal is!' Een loodgieter,
die de wagen voor zijn bedrijf stond op te
wachten, kalmeert me: "k Heb in 'n ijzer-
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werkt op elektriciteit of batterijen.' Vaktaal.

gieterij gewerkt, meneer, en dat was echt
Oen metaa/gieterij. En die truuks maken
nu eenmaal veel lawaai.' Vaktaal.
Na enig nadenken dringt dit tot me door:
Zeggen tukkers hier `truuks', dan bedoelen
ze geen trucs maar trucks. Onlangs heeft
immers een winkeldame haar `pusels' aan
mij laten zien, toen ik een legpuzzel - voorkeurspelling! - zocht. Heb toen geen puzzel gekocht maar, volgens het opschrift,
een puzzle. Gedachtig aan de collectie pyjama, pyama en piama meen ik dat pusel
ook erkend moet worden, al ware 't slechts
om Twentse middenstanders te gerieven.
Hier spreekt, schrijft en drukt men vaak
heel zuiver in de geest van het Groene
Boekje, want men maakt lukraak buitenlandse woorden kapot. Rauhfaser voor je
interieur is zo goed als nergens te krijgen,
w61 raufaser, want die h irriteert toch

maar. Iedereen is wel z6 vertrouwd met de
spencer als kledingstuk, dat winkeliers
(m/v) er een hekel aan krijgen om een dispenser, b.v. plakband, te verkopen. Erkend of niet erkend, zulke dingen heten
voortaan dispencers met een c!
Wor' u al geholpen?' vragen ze je in winkels. Klanten moeten ze helpen, zelfs als 't
gaat om de uitspraak van vreemde woorden. Daarom staat er op een lichtbak: . . .
Parisienne. Mooie bak. Drie puntjes keurig
op een rij. Geen enkel buitenlands verschijnsel ontkomt aan onze bemoeizucht.
Om op die elektrazaak terug te komen: de
pocketradio die ik wil hebben, vind ik er
niet. De deskundige eigenaar demonstreert tevergeefs een onwelluidend ding;
dat is - ik citeer hem - `zo'n transistor die

Spelfoutenrisico
Onze taal kent meer klanken (fonemen)
dan lettertekens en het is dus logisch, dat
we soms een klank weergeven door een
combinatie van twee letters (ng, oe, au,
enz.).

Het is allerminst logisch en bovendien verwarrend, dat we daarnaast een klank op
meerdere manieren met letters kunnen
weergeven. Men is daarmee zo ver gegaan,
dat er nu slechts een vijftal klanken is waarvan men zeggen kan: een klank, een letter.
Het zijn de: a, 6, e w, en h, die dan ook
nooit spelfouten veroorzaken.
Vooral de goede letter k zijn we heel ontrouw geworden door de concurrentie van
veel buitenlandse invloeden. Zo zal het
voor de gewone burger altijd wel een raadsel blijven, waarom we bijvoorbeeld typiste moeten schrijven met een Griekse letter.
Vooral voor de 10% woordblinde kinderen
is onze spelling een ware kwelling geworden. Zelfs het woordje fout ziet men in hun
,

Met ingang van 1 juli
heeft Onze Taal
een ander postadres:
Postbus 140, 2678 ZJ
De Lien

Heb een quartzklok laten repareren. Ga die
ophalen. In de bewuste winkel zijn we weliswaar erg tegen accenttekens, maar des te
meer verzot op de apostrof. (Zo zie je maar
weer dat die hiertelande 'in' is.) Deze zaak,
zo lees ik, is ZateRda9's tot 17 UUR 9e0PeNd! En RePaRatie's dien je er a KONtaNt te betalen. Daar ligt nog wat afgeprijsd
tafelzilver als een zogeheten AaNbiediN9
Cassette's te koop.
In dat milieu wordt mijn verontwaardiging
gewekt door een lettergreep met een accent aigu. (Frans! Moet nodig toegetakeld
worden!) De reparatienota bevat namelijk
een postje voor de- en montage . . . a (zoveel gulden, zoveel cent). Kan me gelukkig
beheersen. Had willen schreeuwen:
`Nooit van m'n leven heb ik nergens niet
een cent voor de_ tage gedokt en, nu mag u 's
goed luisteren, ik vertik 't! Dat gedeteer
moet maar 's uit zijn!' In een warenhuisje
koop ik een zeephouder. Hij werkt notabene MachNetiSch. Men wil daar offertes
alleen S'MiDDagS. De plaats van die apostrof boeit me. Zou de chef(fin) soms
O'Neill heten of D'Silva?
De rest is vlug verteld. Koop voor een
jarige een bosje niet erkende gRYSAntEn
en een fluitketel. Dan afscheid van het
winkelcentrum: 'Anders nog iets . . .?
Daaag!'
Thuis vind ik een folder van een winkel die
ermee te kennen geeft dat ik bepaalde kleding van corduroy o.a. om de modischer
kleuren moet kopen.
0 ja, nog dit: heb bijzonder geboft met de
fluitketel. Hij is namelijk Voor ELeCtriCe
of Gas!
H.E.W. Kielich
vertaler, Hengelo

dictee's verkeerd gespeld en het wordt dan
soms: vaud.
Wie alle variaties opzoekt, zal merken, dat
er van dit kleine woordje acht schrijfwijzen
naar de klank mogelijk zijn.
Veel erger wordt het met een wat langer
woord als b.v. risico. Op een krantenfoto
zag ik het fout gespeld en men had er riziko
van gemaakt.
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Bij nadere beschouwing blijkt, dat in dit
woord slechts de letter r niet vervangbaar
is.
Maar de overige vijf letters bieden de volgende mogelijkheden voor een spelling
naar de klank:
R
I
S
I
C
0
IE Z IE K 00
Y C Y
Het gevolg hiervan is, dat men `risico' op
128 manieren naar de klank kan spellen.
Wie dus toevallig dit woord nooit geschreYen zag staan, heeft maar weinig kans, om
het goede woordbeeld te raden.
Zelfs, het Latijn is een dode taal geworden.
Hoe zal het Nederlands met zijn kleine
taalgebied zich in de komende eeuwen
kunnen handhaven, als we nu niet minstens zorgen, dat het een uiterst handzame
en practisch bruikbare taal wordt? We
moeten dan wel bereiken, dat iedereen ook
de spelling probleemloos kan leren.
Die zal dan wel eenvoudiger en vooral logischer moeten worden. Nu noemt men onze
taal nog 'het Chinees van Europa'.
B. P. Visser, arts
Noorden (Z.H.)

Maximeren Miniseren
Het streven naar een zo groot (zo klein, zo
gunstig) mogelijk resultaat: winst, risico en
dergelijke, plegen we in het Nederlands
aan te duiden met een werkwoord dat is
afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord:
maximaliseren, minimaliseren, optimaliseren. Vreemd genoeg kent Van Dale niet
`maximaliseren', maar wel `maximalist'
(een term die, naar ik meen, opduikt in de
voorgeschiedenis van de Russische
Comm. Partij).
Deze afleiding sluit ook niet aan bij het als
omschrijving gebruikelijke tepalen van
het maximum' en dergelijke, in het wiskunde-onderwijs ben ik eigenlijk de werkwoordelijke omschrijving in vraagstukken, ook examenopgaven, nauwelijks tegengekomen. Des te meer echter worden
deze vormen gebruikt bij allerlei toepassingen, vooral in de economie, speltheorie en
dergelijke.
Het Frans en het Engels kennen dergelijke
werkwoorden, daar worden ze echter afgeleid van het zelfstandig naamwoord:
`maximise(r)'. En zodoende ziet men in het
Nederlands ook wel `minimiseren', 'maximiseren', al komen ze niet in Van Dale
voor. De term `maximeren', respectieve-

lijk `minimeren' vinden we onder andere
bij Theil-Boot-Kloek, Noorspellen en beslissen' , Marko-boek 9, Utrecht 1964. Ik
vermoed dat deze vorm beinvloed is door
het in het Amerikaans gebruikelijke streven naar kortere vormen, daar kent men
by. ook 'geographic', 'geomorphic' in
plaats van de gewone vorm met uitgang
`al'.
`miniseren' is volgens Van Dale een minder juiste vorm van `minimaliseren', hetgeen ik waag te betwijfelen. Het woord
hoort namelijk in mijn ervaring thuis in
klein-burgerlijk, vooral Zuidhollands (Leiden, Den Haag, Delft) taalgebruik en wel in
twee betekenissen. Enerzijds in de zin van
tezuinigen, bekrimpen' (op tabak, met
suiker en dergelijke), anderzijds in de zin
van `kleineren': je moet iemand niet zo
miniseren'. Ik vraag me of of we bier niet te
doen hebben met een afleiding van het
Franse `menuiser' , dat onder andere volgens Larousse ook `amincie kan betekenen, een bij de meubelmaker (pen-en-gatverbinding) gebruikelijke techniek.
Vreemd genoeg kent Van Dale ook `menageren' in deze betekenis (s.v. 3). Dit heeft
overigens in het algemeen een dergelijke
betekenis als `miniseren': bezuinigen.

Juist in Leiden en omstreken kende men
nogal wat enigszins verbasterde Franse
termen: begrijpelijk gezien de toevloed van
Zuidnederlandse textielarbeiders in de 16e
en 17e eeuw. En bij deze woorden is de
verschuiving van 'e' naar niet ongewoon: vinijn, sicuur, pinarie. Zodat de
afleiding: `Menuiseren-meniseren-miniseren' mijns inziens meer voor de hand ligt
dan die van `menageren', laat staan 'minimaliseren'. Overigens liggen naar de betekenis de woorden 'menage en `menuiser'
dicht bij elkaar, ook de huishouding is van
oudsher het terrein van spaarzaam omgaan
met schaarse goederen, van 'economiseren'
Ik noteerde in 1975 in de Nieuwe Rotterdamse Courant (8 mei) in een oproep van de
`stroomgroep Stop Kalkar':
`Ook het miniseren van eigen privd-elektriciteitsgebruik kan bijdragen tot dit protest'. Of de term afkomstig is van de ondertekenaars, dr. B. v. d. Lek en Roel van
Duyn of van de redactie was niet duidelijk.
Maar ook daarna ben ik het woord `miniseren' in de kolommen van de Nieuwe Rotterdamse Courant tegengekomen, ik meen
een keer bij Kousbroek. Ik kende het
woord uit mijn eigen jeugdomgeving in Leiden en Den Haag, het bleek me onlangs ook
bekend te zijn bij collega's uit de omgeving
van Delft. Zou na de Amsterdamse yolkstaal ook het taaleigen van de Zuidhollandse
`kleine luyden' in de media doordringen?
W. J. Jong, Heemstede
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Spelling en Dyslectici
In een boeiend en leerzaam artikel (Onze
Taal , december 1980) over 'woordblindheid ' schrijft mijn collega B.P . Visser 'Verreweg de meeste volwassenen, die denken
dat ze de spelling beheersen , schrijven rustig 'pyama' zonder te weten dat het fout is.'
Ik vermoed eerlijk gezegd dat iemand die
regelmatig schrijft op volwassen leeftijd
langzamerhand weI geleerd heeft dat het
onmogelijk is, onze moderne spelling te

Maximaal
optimaal
Mijn woordenboek zegt dat 'maximaal' betekent : grootst mogelijk , het maximum bereikend , en dat 'minimaal' betekent: zeer
klein, zo klein mogelijk, het minimum uitmakend. Ik heb (dan ook) nognooit iemand
horen praten over 'het meest maximaal,
het meest minimaal , of zo maximaal mogelijk , zo minimaal mogelijk' . Blijkbaar voelt
men goed aan dat er na het maximum niets
meer komt en dat je niet dieper kunt zakken
dan het minimum . Verwonderlijk is het dat
men nogal eens hoort 'zo optimaal mogelijk' of 'het meest optimaal'.
Optimaal , zegt mijn woordenboek, is: uiterst , hoogst, gunstigst. Ik zou daaraan willen toevoegen, om het begrip nog duidelijker te' onderscheiden van maximaal: uiterst , hoogst , gunstigst bereikbaar met inachtneming van een aantal voorwaarden.
Bet gevoel dat optimaal vrijwel altijd beneden maximaal zal blijven en dat gestreefd
moet worden naar het maximale, verleidt
sommigen ertoe, denk ik , om 'het meest
optimale' te willen bereiken. Dat er in de
gegeven omstandigheden , rekening houdend met aanvaarde (beperkende) condities maar een optimum is, ligt blijkbaar niet
altijd in het taalgevoel , of men weet niet
wat een optimum is. Zoals de voetbaltrainer (toch al uit een wereld waar het taalgebruik arm en gebrekkig is) zei: 'Ik neem er
geen genoegen mee als mijn spelers maximaal presteren ; neen, ik eis de meest optimale prestatie. Daar heeft het publiek recht
op!' En hij keek dreigend .
A. Mudde
hoofd Personeelsdienst Philips
Geldrop

beheersen zonder het groene boekje (de
woordenlijst Nederlandse taal) onder
handbereik te hebben .
Sinds de laatste spellingwijziging hebben naar ik weet - velen net als ik, na op school
5 (sic) maal van spelling te hebben moeten
wisselen , in boeken , tijdschriften , overheidsmededelingen enz . nog slechts een
zeer chaotische spelling voor ogen gekregen . Ieder vogeltje zingt zeals het gebekt is
en iedere progressi ef schrijft zoals hij geluimd is, liefst met een geheel vrije en zelfs
in een stuk wisselende spelling . Vooral
woorden van buiten ons taalgebied zijn een
prooi voor spellingvr ijbuiters: sosjaal ,
adekwaad , kalsiurn , sjofeur, sjokola , konsiensieus, konsert , ekstra, keu en sirkel
zijn enkele voorbeelden , die ik overnam uit
univer sitaire geschriften. Even leuke dingen voor de mensen vindt men overigens
ook in het groene boekje zelf: spellingwijziging naast wetswijziging , eega naast ego,
of , als tweede toegelaten spelling : koncert
naast konklusie; kontradiktie mag weI
maar kontrabande is niet toegestaan ; kor pus is voorkeurspelling maar korps mag
niet eens . Quadraat mag maar quitantie
niet , terwijl quantum voorkeurspelling is.

Kortom, de spelling is moeilijker dan ooit
voor hen die van het woordbeeld afhankelijk zijn ; en dat zijn we allernaal altijd. Een
verstandige, redelijke , verantwoorde spelling bestaat niet, maar een goed vastgelegde spelling is weI mogelijk . Door de grote
wisseling van allerlei woordbeelden die de
Nederlander voor ogen krijgt , is de moeilijkheid van (Ieren) schrijven voor hem een
heel klein beetje te vergel ijken met die van
de dyslecticus .
En als conclusie van dit betoog: de spellingvrijheid van tegenwoordig veroorzaakt
onnodige moeilijkheden bij het (Jeren)
schrijven van de Nederlandse taal , bovenal voor kinderen , vreemdelingen en gehandicapten . Wij hebben een officiele spelling .
Waarom schrijven we die niet ? Spellingeenheid en -orde geven ons de zo broodnodige woo rdbeeldrust .
De gedachte dat 'rnoeilijke' spelling meer
problemen zou geven bij de schrijflessen,
wordt niet gesteund door de ervaringen in
Engeland. Dyslect ische kinderen in dat
land met al heel lang de zelfde, onveranderde spelling - die overigens naar de smaak
van onze 'speldeskundigen' een wanproduct en onmogelijk moeilijk moet zijn -,
hebben het niet moeilijker dan Nederlandse dyslectische kinderen hier, integendeel.
L.B.W. Jongkees
Amsterdam

Het Iijmschap
Bijen zoemen
De hei is paars
Overal bloemen
En toeringkaars

Joech hei . Iedereen glundert. Bet kwik
staat hoog . De hemel is geheel blauw, de
zon duidelijk waarneembaar. Kortorn , de
zomer is in het land. Welk land, dat moet u
maar op de weerkaart nakijken . In elk geval ondergaat Ivo de Iyrische dronkenschap van licht en warmte, geuren en kleuren, uitbundig leven en dromerige avond stilte; en zo te zien heb ik het nu ook te
pakken . Want.
Dit is de laatste Onze Taal van het seizoen ,
en u leest dit met een been in uw tent,
zeilboot of onvergetelijke vliegreis. Geen
tijd voor didactiek. In plaats van harde
(maar noodzakelijke) informatie dist mijn
medeguru een allegaartje van letterkundige snipsnaarderijen op , het soort altenarigheden en polaridiculisaties waarvan ik ook
zo kokhals . Met verstechniek heeft het ei-

genlijk niets te maken - anders dan zijn
gerechtvaardigd salvo op de limerick, onlangs - maar 1° het is vacantietijd en 2° het
moest maar eens ferm gezegd worden . Net
gisteren kreeg ik een drukwerk met voordelige (of beter gezegd, sterk afgeprijsde)
boeken onder ogen . Een paar titels:Wad
nu . . . wat later. Corte metten. Schierbeekomstigheden . En laat ik in een moeite
door even wijzen op het lollig allitereren .
Krentenbollen, kogels en klatergoud. De
moorddadige motormaniak. Kampioenen
en krukken in kniebroek. Herman van
Veen, een voorstelling.
En nu weer eens even serieus , he ? am
tijdens ons reces uw greep op de stof niet te
verliezen , mag u een tweeledige opgave
vervullen : de stommiteiten in onderstaande zangtekst opsporen , en ons de twee regels opsturen waarmee u de tweede = laat ste strofe heeft gecompleteerd. Mooie prijzen? Dat hangt van de Redactie at Een
eervolle vermelding zit er altijd wei in, mits
uw inzending interessant , en taalkundig
zowel als stilistisch foutloos is.
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Hij zakte voor het ijndexamen
En aangesteld als landbouwknecht
Maar geen plezier in 't buitenleven
Kwam bij een supermarkt terecht
Hij sjouwde met de schoonmaakmiddels
De fruiters en de pindakaas
En at hij dus tussen de middag
Een boterham met snelle haast

Een dame eens kwam in de winkel
Met mooie kkding maar discreet
Zij had twee donkerblauwe ogen
En slaakt een akelige kreet
Het was haar in het hart geschown
En daarom stierf zij aan zijn borst

Over de fouten hoeft u ons niet in te lichten,
we weten er alles van. De termijn sluit 20
augustus. Veel plezier, ook namens Ivo,
toegewenst – en een prettige vacantie.
Joech hei.
H. H. Polzer

We zagen bij het water
Een mooie reiger swan
Toen vroeg ik aan de juffrouw:
‘Wanneer rijgt hij iets aan?'
Het bovenstaande vers tekende ik op uit de
mond van mijn vierjarige zoon. Vol trots
wijs ik u op het perfecte rijm en op de treffende pointe 'die je eigenlijk moet horen'.
Pardon, wat zegt u? U vindt het een zouteloos geheel? Ai! (Snel schiet ik mijn huisjasje uit en hul mij in de zwarte toga die mij

door Onze Taal ter beschikking werd gesteld.) U heeft groot gelijk. Het is zouteloos. Het maken van zulke verzen wordt,
wat mij betreft, alleen nog toegestaan aan
leerlingen van het lager en nog lager onderwijs, mits zij in het bezit zijn van een vader.
Voor mij ligt de kolderbundel Van Beest en
Boel tot Zwijn en Pan. De inhoud is nog
schrikwekkender dan de titel.

Een uil lief zich in zijn na-dagen
toch'maar eens naar Athene dragen
De rest laat zich raden: de uil knapt een
uiltje, gedraagt zich als een uilskuiken,
waant zich een valk etc. Er zijn veel van die
bundels (`Beest'-achtigheden heten ze, of
De Drommehieris) en nog meer van die
gedichten. Het procede is dan ook eenvoudig. Eigenschappen en uiterlijkheden van
het dier doen er niet toe, het gaat om de
naam van het beestje. Uit die naam vloeien

alle woordspelige verwikkelingeri, alsmede de pointe voort. Ik ken eigenlijk maar
een scribent die het genre met vrijwel constante originaliteit beoefende. Toen hij ermee stopte, werd het knoeien. Tevelen
dachten: `dat kan ik ook'. Ze konden het
niet. De manklopende uil uit het citaat bewijst het: voorspelbaarheid is dodelijk
voor kolder. Snel bleek bovendien dat de
Arke Noachs geen onbeperkt assortiment
bood. Humoristische hybriden als De
Kaaimandril en nonsensbeesten als Het
Kokootje brachten geen herleving. Au-

teurs herhaalden zich, het epigonenleger
groeide. Het groeit, helaas, nog steeds.

Haarlemmer olifanten. Een oude koe uit
Holysloot. De kameelworm. De Jan van
Brugge. Twee Deventer roeken. De rechtdoor-zeehond. Het gelijmde sijsje. De ooien en de vaars. De Steunbeer. Ad nauseam. Het is genoeg! Geen nieuwe meer bijmaken a.u.b. Gaat u liever eens naar Artis
met de kinderen.
No de Wijs

Taalonderwijs
etnische minder heden
Een kind dat taalarm opgroeit krijgt een
achterstand in zijn ontwikkeling, die hij in
zijn verdere leven niet of nauwelijks meer
kan inhalen. Op de Amsterdamse Scholengemeenschap W. V. Bontekoe kunnen ze
hierover meepraten. Daar proberen docenten ruim duizend kinderen van niet
minder dan vijftien nationaliteiten en van
verschillende leeftijden Nederlands te leren lezen en schrijven.
Die leraren hebben dringend behoefte aan
een op dit specifieke doel gerichte bibliotheek, aan informatie en dokumentatiemateriaal, want ons onderwijs is niet berekend op de grote problemen van de tweede
generatie etnische minderheden.

Dankzij een gift van f 500,— van Shell
Nederland BV en een gift van f 500,— van
het jubilerende Genootschap Onze Taal
kan die bibliotheek er nu zeer binnenkort
komen.
Wij zijn de directie van Shell Nederland
BV zeer erkentelijk voor de gift en verwachten dat deze gelden op een nuttige
wijze zullen warden aangewend. Aan de
taalproblemen van etnische minderheden
zullen wij als Genootschap Onze Taal in de
toekomst ongetwijfeld aandacht moeten
besteden!
Het bestuur

Nederlands in den vreemde
3. De Oost
Er zijn maar weinig voormalige kolonien
die door de Nederlanders als eerste betreden zijn. Meestal waren anderen ons voorgeweest, in het bijzonder de Portugezen.
Dat geldt voor de streek rondom Pernambuco in Brazilie, voor Ceylon, voor het
Caraibische gebied en voor het vroegere
Oost-Indie. Ook voor de ontwikkeling van
de taal heeft dat belangrijke gevolgen gehad, het meest nog in Oost-Indie, waar het
Nederlands geen bijdrage heeft kunnen leveren aan het ontstaan en de groei van een
mengtaal zoals bijv. in Suriname met het
Sranan-tongo wel gebeurd is. In Indie was
al zo'n mengtaal ontstaan, het Maleis-Por-

tugees, die volledig aan de behoeften vol-

deed en op grote schaal gebruikt werd. Het
Nederlands kwam daar dus eigenlijk te laat
en bovendien hebben onze bestuurderen

daar zich nooit zo erg voor kulturele politiek geinteresseerd.
Dit alles wil niet zeggen dat het Nederlands
in de Oost helemaal geen rol gespeeld
heeft. Dat is zeker wel het geval en al vanaf
het begin van de kolonisatie daar. Aanvankelijk was er alleen het Algemene Nederlands, de taal van de steeds wisselende
bestuurders, maar toen gaandeweg steeds
meer Nederlanders voorgoed in Indie bleven, ging de taal van deze blijvers vanaf het
midden van de vorige eeuw ongeveer, een
eigen weg, verschillend van die van de taal
in het moederland. Daarnaast waren er de
gegoede Indonesiers die op Nederlandse
scholen gingen en daar onze taal leerden.
Met het onafhankelijk worden van Indonesie is de positie van het Nederlands wel
drastisch gewijzigd, maar niet ondermijnd.
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Vlak na de 2e Wereldoorlog konden er nog
altijd minstens twee groepen bewoners onderscheiden worden die zich van het Nederlands bedienden, de Nederlanders die
daar al generaties lang woonachtig waren
en de gestudeerde Indonesiers die Nederlands bleven spreken, ook to en dat geen
officiele taal meer was. Behalve dat 't een
goede indruk maakte, was het ook gemakkelijk om Nederlands te kennen want vooral in de eerste tijd van de Republiek waren
veel wetboeken en leerboeken nog aIleen
in het Nederlands voorhanden.
De taal van de Indische Nederlanders laat
op het gebied van de klankvorming, de
aksentuatie en de zinsbouw zien dat het
kontakt met het Algemene Nederlands in
feite steeds ontbroken heeft. Want ook de
Nederlanders die maar tijdelijk in Indonesie waren, hielden zich meestal van
deze groep afzijdig, waardoor ook een normerende invloed van die zijde uit moest
blijven. Ret Indische Nederlands is wel
genoemd Nederlands in Javaanse of Maleise mond en dat is een goede karakteristiek.
Klanken die in deze beide Indonesische talen niet voorkomen, ontbreken ook in het
Indische Nederlands zodat een zoen een
soen wordt, en zeggen, seggen. Huis

wordt guis en een hond een gont. Opvallend is ook de rollende r, zoals in brrruine
boone. Veel vraagzinnen eindigen met
JA?; 'Jij komt oak, JA?' Bekend is ook de
van het Algemene Nederlands afwijkende
volgorde in de zin; 'Je weet, ik zeg maar de
waarheid' (Couperus, Van oude mensen).
Een heel nieuwe rol was voor het Nederlands weggelegd bij .de vorming van de tegenwoordige officiele Indonesische taal,
het Bahasa Indonesia. Bij de totstandkoming daarvan heeft het Nederlands een
belangrijke bijdrage geleverd, eerst in de
vorm van een groot aantal leenwoorden,
die trouwens ook al v66r het Bahasa volop
voorkwamen. Veel merkwaardiger is het
Nederlandse aandeel op het gebied van de
zinsbouw en andere grammaticale elementen. Dit Bahasa Indonesia heeft ongetwijfeld een grote toekomst voor zich. Dat kan
niet meer gezegd worden van het Indisch
Nederlands, want de mensen die dat spreken-zijn voor het grootste deel naar Nederland gekomen, waar hun taal zich meer en
meer aan het Nederlands gaat aanpassen.
J. Stroop
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam

VAKTALEN (3)*
'Terminologie die eigen is.aan een bepaald
yak of beroep', zo omschrijft Van Dale de
bctekcnis van het woord vaktaal. Een te
nauwe definitie, want vaktaal houdt meer
in dan aIleen het gebruik van vaktermen.
Maar dat neemt niet weg dat die termen het
opvallendste kenmerk van vaktaalgebruik
vormen.
In ieder vakgebied gebruikt men eigen begrippen en maakt men onderscheidingen
waarmee buiten het vakgebied vrijwel
nooit rekening gehouden wordt. Voor een
veeteler kan het verschil tussen kalveren,
pinken, vaarzen en andere soorten runderen heel belangrijk zijn, voor 'stadse lui'
zijn het allemaal koeien. En in de chemie is
olie een verzamelnaam voor een groot aantal vloeistoffen die voor de niet-chemicus
'een pot nat' zijn. Ret wooid olie heeft in de
vaktaal van de chemie (en in enkele andere
vaktalen) dan ook een meervoud alien, dat
in de gewone omgangstaal niet voorkomt
(vergelijk ook: vetten, plastics, bieren).
De meeste vaktermen ontstaan doordat
woorden uit de gewone taal binnen een
bepaald vakgebied een speciale betekenis
krijgen. In deze aflevering 'van onze serie
over vaktalen willen wij iets laten zien van
de processen van betekenisverandering
die zich dan kunnenvoordoen.

Betekenisverandering
Waarschijnlijk de meest voorkomende
vorm van betekenisverandering bij vaktermen is de betekenisvernauwing. Van de meestal vele - betekenisaspecten die het
woord in de gewone taal heeft, wordt een
aspect in de vaktaal gebruikt. Het woord
verbinding wordt bijvoorbeeld in de chemie aIleen gebruikt voor verbindingen tussen twee chemische stoffen, en niet voor
verbindingen tussen twee punten, twee
plaatsen of twee planken (om maar enkele
andere gebruiksmogelijkheden te noemen). In de transformationeel-generatieve
taalkunde verstaat men onder taal 'een
verzameling zinnen' - wat natuurlijk een
sterke vernauwing is, vergeleken met het
brede scala van betekenissen dat taal kan
hebben. In bepaalde vakgebieden of wetenschappen houdt men zich nu eenmaal
bezig met een bepaald aspect van de werkelijkheid dat vanuit een bepaalde invalshoek wordt bestudeerd. Men gebruikt dus
ook maar een bepaald betekenisaspect van
het woord.
Verruiming van de betekenis komt ook
VOOL Het woord lichaam heeft in de natuurkunde bijvoorbeeld een veel ruimere
betekenis dan in de gewone taal, waarin het
aIleen voor het menselijk lichaam gebruikt

wordt. Zo'n verruiming ontstaat door het
wetenschappelijke streven naar abstractie. Dat streven leidt ook tot het veelvuldig
gebruik van woorden met een zeer ruime
betekenis. Medici en biologen gebruiken in
plaats van lichaam het veel algemenere
organisme. En de technicus met wie we
ons artikel Vaktalen (1) in het juninummer
1980 van Onze Taal openden, gebruikte de
zeer algemene term drukverhogend mechanisme in plaats van het gewone woord
pomp.
-Een andere vorm van betekenisverandering die bij vaktalen veel voorkomt, is gebaseerd op vergelijking. Bekende voorbe elden zijn de benamingen uit deanatomie: zwaardbeen, gehoorgang, oorschelp.
De indruk bestaat dat deze vorm van betekenisverandering bij de vaktermen uit de
moderne technische wetenschappen minder voorkomt dan vroeger.
Namen van uitvinders en ontdekkers vinden we terug in vaktermen als dieselmotor,
rontgenstraling en dergelijke. Er is natuurlijk geen groter genoegen voor een wetenschapper dan zijn of haar naam verbonden
te zien met een uitvinding, een theorie of
een wetenschappelijke 'school'. Toch
heeft deze manier van vaktermen vormen
een nadeel. De vorm van het woord geeft
de gebruiker namelijk geen aanwijzing
over wat het woord (ongeveer) betekent.
De term gelijkstroomweerstand is daarom
bijvoorbeeld 'doorzichtiger' dan ohmweerstand, behalve misschien voor mensen die het werk van Ohm kennen. Vaktaal
wordt door zulke namen heel sterk een taal
van 'het wereldje'. Alleen voor mensen die
weten welke operatoren Hamilton heeft
bestudeerd (de H amilton-operatoren) ,
welke aanhechting Chomsky heeft bedacht (de Chomsky-adjunctie) of welke

Er zal naar worden gestreefd
om vóór 1 augustus definitief
een sluitende overeenkomst
tussen beide genoemde partijen
tot stand te brengen:

i

'Vóór 1 augustus
willen ze het met elkaar eens zijn:

'Zegdat
dan meteen
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.
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wet Tichenor heeft geformuleerd (de wet
van Tichenor), zijn de termen te begrijpen.

Omwegen
In de vorige voorbeelden was er nog een
tamelijk rechtstreeks verband tussen de
vakterm en de algemene woordbetekenis.
Maar vaak zijn vaktermen langs allerlei
omwegen uit de gewone taal ontstaan. Een
aardig voorbeeld daarvan is de term korrel
uit de fotografie. Een afdruk van een foto
heeft een grove korrel als hij onscherp is, en
eenfijne korrel als hij scherp is. De termen
zijn afgeleid van de zilverbromidekristallen (korrels) op het negatief waarvan de
foto afkomstig is. Een negatief met grote
kristallen (grove korrel) geeft een onscherpe afdruk, een negatief met kleine kristallen (jijne korrel) geeft een scherpe afdruk.

Voorbeelden van zulke omwegen zijn er
vele. In veel takken van wetenschap vinden we bijvoorbeeld namen voor verschijnselen die afgeleid zijn uit de grafische
voorstelling ervan. Men spreekt van een
lineair verband tussen twee grootheden als
de grafiek waarin dat verband wordt weergegeven, een rechte lijn laat zien. Ook de
knopen en buiken van (geluids- of andere)
golfbewegingen danken hun naam aan de
grafische voorstelling ervan. Deze vorm
van betekenisverandering komt overigens
ook in de gewone taal voor, al is zij daar
waarschijnlijk wel via een bepaald vakgebied terechtgekomen. We zeggen bijvoorbeeld dat het aantal werklozen een stijgende lijn vertoont of dat Amsterdam boven
Utrecht ligt.
Soms is de omweg van de gewone betekenis van een woord naar de speciale beteke-

nis van een vakterm verrassend. Neem bijvoorbeeld het begrippenpaar sterke en
zwakke werkwoorden. Die terminologie
blijkt afkomstig van Jacob Grimm. De achterliggende gedachte: sterke werkwoorden (bijv. eten, komen, dragen) heten
'sterk' omdat ze geen achtervoegsel nodig
hebben om de verleden tijd te vormen;
werkwoorden als praten en bladeren kunnen dat niet op eigen kracht, en heten dus
'zwak'. Of Grimm deze redenering serieus
meende, weten we niet maar fantasierijk is
zij wel.
Michael Steehouder en Egbert Woudstra
Vakgroep Toegepaste Taalkunde
THTwente

* Vaktalen (1) verscheen juni 1980 en Vaktalen
(2) november 1980.

Variëteit en Variété
Sommige van de in dit blad aangeroerde
onderwerpen leiden een lang en vaak wat
moeizaam bestaan. Maar bij een maandelijkse publikatie is dat niet zo vreemd. In
het nummer van november '80 heb ik geschreven, dat het 'hiervoormaals' voor het
tegenwoordige leven een onlogische term
is, als het tegenover het hiernamaals in de
gewone zin gesteld wordt. In het nummer
van februari/maart '81 stelde ik duidelijkef, naar aanleiding van een opmerking
van de heer Vrijhoef in Den Haag, dat er in
dit en vergelijkbare woordparen een tussenschakel is als er tijdsbegrippen in het
geding zijn. Als voorbeelden noemde ik:
tussen voor- en nabehandeling ligt de behandeling, tussen voor- en nazomer ligt de
midzomer, tusen voor- en namiddag de
middag.
Dat laatste was een discutabel voorbeeld,
omdat middag ook de betekenis heeft van
'de tijd tussen 12 en 18 uur'. Het is dan ook
geen wonder, dat de heer H. D. Vos in
Amsterdam zijn aanval op mijn betoog in
de eerste plaats rieht op dit voorbeeld. Tussen de voormiddag en de namiddag bestaat
geen middag, zegt hij, en evenmin is er een
'hierrnimaals' tussen het hiervoormaals en
het hiernumaals, Middag is de tijd overdag
tussen twaalf uur en zonsondergang. Er is
toch geen 'middenarrn' tussen bovenarm
en onderarm? Mijn redenering noemt hij
een non-sequitur, waarmee hij stelt dat
mijn conclusies niet volgen uit mijn argumentatie.
Tegen zijn betoog heb ik heel wat in te
brengen. De middag als het tijdstip van 12
uur bestaat nog steeds; als de heer Vos een
tuin heeft en bovendien een zonnewi jzer,
zal hij dat zelf kunnen eonstateren. Maar
zelfs als ik, zoals boven gezegd, demiddag

als tussenschakel een discutabel voorbeeld acht, zie ik niet in wat voor consequenties dat voor de andere begrippen
heeft. Er is geen middenarm tussen bovenarm en onderarm zegt mijn opponent. Nee,
evenmin als een tussenkamer tussen vooren achterkamer noodzakelijk is. Maar dat
zijn 'plaatsbegrippen' en niet de tijdsbegrippen waarover ik heb geschreven.
Bestaat het 'hiermimaals', dus het heden,
niet als men het over het hiervoormaals en
het hiernamaals heeft? De heer Vos vreest
dat ik moeite heb met die laatste twee begrippen. Zijn vrees is ongegrond: ik heb er
geen moeite mee, maar men tracht mij die
moeite weI aan te praten. Ret hiernamaals,
aldus de heer Vos, is het bestaan na dat
waarin de spreker zich bevindt in werkelijkheid of in verbeelding. 'Voor de ongeboren zielen van zijn toekomstige afstammelingen, die Aeneas in de onderwereld
ontmoet, is het aardse leven na de geboorte
het hiernamaals. Twee geesten komen elkaar tegen in wat wij van ons aardse bestaan uit het hiernamaals noemen. Zegt de
ene geest tegen de andere geest: geloof jij in
een hiervoormaaIs?'
Mooie voorbeelden van de heer Vos; ik kan
me niet herinneren iets geschreven te hebben dat daarin niet zou passen. Maar waar
is hier de tussenschakel waarom het gaat?
Een tussenschakel die er zonder enige twijfel is als de woorddelen hier, daar en er
gecombineerd zijn met voor en na. Want.
dat hier, daar of er verwijst naar een periode waarin een gebeurtenis plaatsvindt of
een situatie bestaat, en hiervoor, hierna
enz. naar een voorafgaande of volgende
periode. De bewering, dat een 'hiernumaals' (heden) tussen hiervoormaals en
hiernamaals niet bestaat, begri jp ik dan

ook niet, en derhalve gaat het non-sequitur
retour afzender.
Ons bescheiden uitstapje door het gebied
der dialecten besluiten we met de opmerking van de heer W. Eijsberg in Cappelle
aid IJssel, dat men in de Betuwe als voIgt
vervoegt: kruien, krooi, gekrooien en treden, trooi, getrooien. Voor Randstedelijke
oren zeker verrassend. En de periode 'onder/op judo' eindigt met wat de heer H. L.
C. Hermans in Wageningen ons meedeelt.
Zijn vrouw heeft daar gehoord: 'Ik ben
onder de groep uit.' En in zijn jeugd heeft
hij geleerd dat de uitdrukking 'op school'
moet worden vermeden, blijkbaar in combinatie met 'zitten'. Hij vindt die raadgeving overdreven voor de uitdrukkingen
zonder 'zitten', en ik ook. Op school zijn en
gaan zijn volkomen normaal. Met 'op judo', 'op zang' heeft de heer Hermans nog
wat moeite, maar een andere korte forrnulering is moeili j k te vinden. Zo is het; niet te
lang zoeken.
De heer W.C.A. Riem Vis in Den Haag
heeft in de pedante Ieutertaal van politiei
e.d. iets nieuws ontdekt. Een wethouder in
een onzer grote steden merkte wijsgerig
op: 'Ik ben geneigd te zeggen dat de achter-

standssituatie zich doorvertaalt naar het
onderwijs.' Ja, dergelijke onzin kan tegenwoordig verkocht worden. De man bedoelde natuurlijk: 'De achterstand bij die groepen wordt (of is) ook merkbaar in het onderwijs.' Dit soort vertalen, ook vaak 'naar
de mensen toe', is niet zo nieuw. Maar tot
dusverre kwamen er nog mensen aan te
pas. In de geciteerde zin vertaalt iets zichzeit. Daar zal de computer wei weer achter
zitten.
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Nieuw is ook, zegt de heer Riem Vis, het
woord aroberen, en hij verwijst naar een
beschouwing in Het Vaderland van 12-2'81. Aroberen is afgeleid van het instituut
AROB: administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen. Burgers die zich door
zo'n beschikking benadeeld voelen, kunnen in beroep gaan bij de Raad van State, en
dat is `aroberen'. Als vakjargon niet eens
zo gek en wel speels, vind ik. Maar dat in
een ambtelijke nota wordt gezegd dat een
bepaald geval niet arobabel is, bewijst dat
het andere Babel, dat van de spraakverwarring, nog altijd voortleeft.
M. C. Godschalk

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt nog steeds het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau doen. Een
briefkaartje naar Postbus I in Den Haag
is voldoende. U vermeldt dan 1. Onze
Taal verjaardaggeschenk; 2. adres van
de jarige; 3. datum waarop Onze Taal
bezorgd moet warden; 4. adres van de
gever.
U krijgt dan de acceptgirokaart en de
jarige ontvangt vanaf de verjaardag tot
het einde van dit kalenderjaar uw cadeau: Onze Taal.

Dr. Redacteur
Op woensdag 17 juni 1981 promoveerde
onze redacteur tot doctor in de Letteren
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op
het proefschrift De taal van 'Den Haag'.
Een kwantitatief-stilistisch onderzoek
naar aanleiding van oordelen over taalgebruik.
De taal van 'Den Haag' ook wel genoemd
officialees, burokraats, ambtoe of referendarissenproza staat diet zo goed bekend,
zoals u ook in menig artikel in dit blad hebt
kunnen lezen. Naar aanleiding van de talrijke kritieken op de ambtelijke stip heeft
Renkema in zijn proefschrift een paging
ondernomen de volgende vraag te beantwoorden: Onderscheidt het taalgebruik in
teksten van de overheid zich van het taalgebruik in andere teksten, en zo ja, waarin?
Voor het beantwoorden van deze vraag
zijn grate aantallen fragmenten uit de correspondentie tussen regering en StatenGeneraal vergeleken met steekproeven uit
dagbladen, opiniebladen en populair-wetenschappelijk proza. Hierbij is achter elk
woord in de te onderzoeken fragmenten
een code genet van Brie cijfers met informatie over eventuele vormkenmerken en de
woordsoort waartoe het behoort.
Op basis hiervan zijn zoveel mogelijk oordelen over de taal van 'Den Haag' getoetst.
Die oordelen bleken overigens alle te kunnen worden herleid tot de trefwoorden:
onpersoonlijk, ingewikkeld, wijdlopig en
traditioneel.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat de
gangbare oordelen over de taal van 'Den
Haag' slechts ten dele worden bevestigd.
Enkele voorbeelden: Ambtenaren maken
wel meer gebruik van zelfstandige naamwoorden en voorzetsels (de zogenaamde
naamwoordstin, maar ze schrijven juist
minder 'men' en meer `u' dan journalisten
of wetenschapsmensen. Nog een ander
voorbeeld: In teksten van de overheid zijn

in kranten of populair-wetenschappelijk
proza. Dit ligt echter niet zozeer aan het
aantal hoofd- of bijzinnen, maar aan de
bepalingen via zelfstandige naamwoorden
en voorzetsels.
Voor andere voorbeelden verwijs ik u naar
het proefschrift zelf, waarin Renkema onder andere ook aandacht besteedt aan stiptheorie en computertaalkunde. De Staatsuitgeverij heeft een handelseditie uitgegeyen; het bock kost f 35,- (verzendkosten
I 5,-) en is ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Tot besluit citeer ik nog enkele van zijn
stellingen die voor Onze-Taal-lezers interessant zijn.
- De vraag of politiek taalgebruik immorele aspecten vertoont, is open zolang er niet
meer bekend is over het onderscheid tussen sprekers- en hoordersbetekenis in taaldaden. Onderzoek in deze ricking is overigens al aan het begin van deze eeuw bepleit
door de `Signifische Kring' van L.E.J.
Brouwer. F. van Eeden, J. van Ginneken
en G. Mannoury.
- Bestrijders (m/v) van seksistisch taalgebruik wekken soms helaas - de indruk de
merrie achter de wagen te spannen. In dit
verband is onderzoek gewenst om na te
gaan of bepaalde taalvormen in het algemeen als seksistisch worden ervaren.
- Taalvarianten als 'Hun hebben dat gedaan' warden vaak ten onrechte aangehaald als voorbeelden van taalverval. Van
taalverval is pas sprake wanneer het bereik
en het aantal domeinen van een taal verminderen.
Het verheugt het bestuur van het Genootschap bijzonder dat onze redacteur zijn
wetenschappelijke studie heeft kunnen afsluiten met dit proefschrift. Een woord van
hartelijke gelukwens is hier nicer op zijn
plaats.

de zinnen, gemiddeld genomen, Langer dan

mr. J. Jolles, voorzitter
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Jan liep
uit de tuin uit
Wanneer u bij het lezen van de titel van dit
stukje heeft gedacht dat het eerste uit een
vergissing van de zetter zal zijn, is de kans
groot dat u Nederlands heeft geleerd in het
gebied van de grote rivieren. Denkt u daarentegen dat het zetduiveltje voor het laatste uit verantwoordelijk is, dan zou u wel
eens uit Vlaanderen kunnen komen. Misschien lijkt het erg gewaagd om aan de hand
van de positie van zo'n klein ogenschijnlijk
onbeduidend woordje uitspraken te doen
over de streek waar iemand vandaan komt.
Natuurlijk is het dat ook, maar toch niet zo
erg als op het eerste gezicht mag liken,
want de plaats van uit in zinnen met een
werkwoord van beweging als bij voorbeeld
lopen varieert per regio. In sommige streken van het Nederlandse taalgebied zet
men uit bij voorkeur voor het zelfstandig
naamwoord, in andere het liefst erachter.
Hoe de regionale verdeling ligt, kunt u zien
op de taalkaart bij dit artikeltje. Hierop zijn
de antwoorden in beeld gebracht die de
zegslieden van de afdeling dialectologie
van het P.J. Meertens-Instituut op de volgende twee vragen gaven van een in 1977
gehouden schriftelijke enquéte.
a. Jan liep de tuin uit.
b. Jan liep uit de tuin.
I Welke van de twee zinnetjes is het
meest gewoon in uw dialect?
II Wilt u de meest gewone zin in uw dialect
vertalen? Het is heel goed mogelijk dat
men in uw dialect toch nog een heel
andere manier van uitdrukken heeft dan
de hier aangegeven mogelijkheden.
Wilt u dat dan in de vertaling laten uitkomen?
Wellicht vraagt u zich of of er geen makkelijker methodes zijn om uit te vinden waar
een dialectspreker het woordje uit het liefst
plaatst in zinnen als de genoemde. Het
spreekt vanzelf dat die er best zijn. Je kan
iemand bij voorbeeld een van de twee zinnetjes ter vertaling geven en afwachten
waar uit terecht komt. De ervaring leert
echter dat dit vrij onbetrouwbare resultaten oplevert. De meeste zegslieden zullen
het namelijk op dezelfde plaats zetten als in
de voorbeeldzin. Dit komt omdat dialectsprekers zich zelden bewust zijn van de
constructie-eigenaardigheden van hun dialect. Vraag je bij voorbeeld aan een Westfries wat de kenmerken van zijn of haar
dialect zijn, dan word je steevast overdonderd met een overvloed van karakteristieke klanken en woorden. Maar weinigen
zullen vertellen dat ze Wt j gaan te kaarten
.
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Jan liep de tuin uit
Jan tiep uit de tuin
Jan liep de tuin
Jan liep uit detuin
Jan liepito tuin uit
tou

heen

Jan tiep uit de tuin vie9
enz.

vragenlijst nr. 52 (1977), vraag 12,2

en Had je wel laten kunnen zeggen voor het
in de standaardtaal gebruikelijke Wij gaan
kaarten en Had je wel kunnen laten.
Het feit dat dialectsprekers meestal
nauwelijks beseffen dat hun dialect heel
eigen constructies heeft, stelt specifieke
eisen aan de methode van onderzoek naar
de regionale spreiding van syntactische
verschijnselen. Dialectologen die dat willen doen, moeten wel op de zonet beschreven, vrij omslachtig e, manier te werk gaan.
-

Uit de kaart blijkt dat er slechts een vrij

klein gebied is waar de voorkeur gegeven
wordt aan een andere constructie dan de
twee die in de vraag zijn voorgesteld. Tal
van zegslieden voor Groningen en het
noorden van Drente merkten op dat het in
hun dialect weliswaar gebruikelijk was om
uit achter het zelfstandig naamwoord te
plaatsen, maar dat er dan te of tou voor
moet: Jan luip tou toene uut. In hetzelfde
gebied is er ook nog een drietal dialecten
waar uit als voorzetsel geprefereerd wordt,
maar waar een toevoeging als weg of heen
achter het zelfstandig naamwoord noodzakelijk is: Jan leup uut de tuun hen. Jan toun
ut 'e tan wei. De voorliefde voor — wat ik
maar zal noemen — de `circumpositie' in
deze streek vinden we trouwens niet alleen
bij uit, maar ook bij andere voor/achterzetsels. Uit de taalkaarten bij de dialectgeografische studie 'Naar' , `naast', en
`in' van Heestermans (1979) blijkt dat circumposities als naar . . . toe, naar . . .
heen en bij ... langs voor naar en langs

hoofdzakelijk in dit gebied voorkomen. Nu
rijst natuurlijk de vraag waarom de circumpositie juist in het noorden van ons land zo
populair is. Daarop is niet makkelijk een
antwoord te geven. Heestermans brengt
het gebruik van circumposities in verband
met het feit dat `volkstaal nu eenmaal rijk is
aan verzwaringen, dynamisch en affectiefmotorisch als ze is'. Dat zal best waar zijn,
maar het is nog geen verklaring voor de
regionale spreiding. Daarvoor zouden we
immers moeten weten waarom dat kenmerk van de volkstaal zich dan alleën in
Groningen en Drente manifesteert.
In de rest van het Nederlandse taalgebied
zet men uit Of voor het substantief Of erachter Of gebruikt men het als voor- en achterzetsel door elkaar, zonder enig verschil in
betekenis te voelen. Dit laatste is ook het
geval in de standaardtaal. Voorzover ik
heb kunnen nagaan zijn er nOch in de desbetreffende dialecten n6ch in de standaardtaal talige factoren aan te wijzen die
het gebruik van uit als voor- of achterzetsel
bevorderen. Het ziet er naar uit dat beide
mogelijkheden bier in vrije variatie staan.
Vrije variatie is er meestal niet zomaar.
Vaak zien we dat in een dialect waar twee
vormen naast elkaar voorkomen, zonder
aanwijsbaar verschil, de ene vorm oud is en
de andere van jongere datum. Dat blijkt
ook zo te zijn bij de plaatsing van uit. Het
gebruik van uit als achterzetsel is een tamelijk recente ontwikkeling. In het Middelnederlands staat het bij voorbeeld vrijwel al-

leen voor het zelfstandig naamwoord.
Met de geschiedenis van de plaatsing van
uit in het achterhoofd kunnen we ten slotte
ook wat licht werpen op de vraag waarom
er in sommige dialecten van het Nederlands een voorkeur is voor het voorzetsel
en in andere voor het achterzetsel. De dialecten die het eerste prefereren zijn waarschijnlijk conservatief vergeleken met de
`achterzetsel-dialecten'. Het spreekt vanzelf dat ik dat niet zo een, twee, drie in dit
stukje kan beargumenteren, laat staan uitleggen waarom die `voorzetsel-dialecten'
dan minder snel veranderen dan andere.
Maar misschien kan ik u een beetje overtuigen met de mededeling dat de bier gevolgde
gedachtengang gesteund wordt door andere syntactische veranderingen in de desbetreffende dialecten: de `voorzetsel-dialecten' op de kaart blijken zich bij veel meer
syntactische veranderingen conservatief
te gedragen. Zo ziet u maar weer tot welk
een grote uitspraken de plaats van een klein
woordje als uit al niet kan leiden.
UIT
M. Gerritsen
P.J. Meertens-Instituut
Amsterdam
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HetGezegde & Co
— Er, zijn nu al lezers van deze rubriek die
iets wat ik afraad, meteen gaan kopen. Opgelet. Veranderend taalgebruik heet een
van de nieuwste AO-boekjes. Niet kopen;
het is heel oppervlakkig, bevat vele fouten
en getuigt van weinig begrip voor taalverandering. Het bekende modieuze verhaal
over sexismen ontbreekt er niet (Meisje wil
autohandelaarster worden. Kijkt in Van
Dale wat dat woord betekent. Staat er niet
in. Meisje, ten einde raad, wordt dan maar
verpleegster of vroedvrouw. Zo zie je maar
weer eens hoe gevaarlijk woordenboeken
kunnen zijn: wil het lieve kind een eerbaar
beroep kiezen, wordt het door dr. Kruyskamp ertoe gebracht af te dalen tot zoiets
als verpleegster of vroedvrouw.) . Aangezien de Stichting IVIO menig heel goed
AO-boekje heeft uitgegeven, moet hier uitsluitend de auteur verantwoordelijk geacht
worden: Robert-Henk Zuidinga. (Niet) bestellen bij Stichting IVIO, postbus 37, 8200
AA Lelystad; tel. 03200-26514. Het kost
(c.q. u bespaart) f 2,25.
— Zoals u elders in dit blad kunt lezen is op
woensdag 17 juni jongstleden de onvolprezen redacteur van dit blad, de heer J. Ren
gepromoveerd aan de Vrije Univer--kema,
siteit op een proefschrift met de titel De
taal van `Den Haag'. Een kwantitatiefstilistisch onderzoek naar aanleiding van
oordelen over taalgebruik. Een felicitatie
mag hier niet ontbreken.
— De tiende stelling bij het proefschrift van
dr. Renkema wil ik hier graag citeren: `Uit
de memorie van toelichting op de Wet inzake het Taalunieverdrag blijkt dat partijen
een verbintenis zijn aangegaan die zij niet
kunnen nakomen, namelijk ' ... de
spraakkunst van de Nederlandse taal gemeenschappelijk te bepalen.' Zulk overheidsdirigisme is te vergelijken met een
K. B . betreffende de maximum hoogte van
bomen. (Kamerstuk 16622, nrs. 1-3, pag.
11)'. Ik heb in Onze Taal al meer dan eens
precies hetzelfde beweerd, maar nu hoort u
het dan eens van een meer vertrouwen
persoon. Alleen: is een KB be--weknd
treffende de maximumhoogte van bomen
echt onmogelijk? Akelige gedachte voor
wie de taalunie met enige zorg gadeslaat.
— In het november-nummer van vorig jaar
werd aangekondigd: B.C. Donaldson,
Dutch Reference Grammar, een boek van

uitgeverij Martinus Nijhoff in Den Haag.
Nu is het er dan; het kost f 45,—.
— Op 28 en 29 april werd er een colloquium
gehouden over woordenboeken, georganiseerd door het Maison Descartes. Daarbij
ging het voornamelijk om tweetalige woordenboeken (Nederlands/Frans, Frans/Nederlands, enz.); een zaak van het grootste
belang, zeker in een land als het onze. Naar
aanleiding van een verslag van dit colloquium in de/het NRC/Handelsblad van Ieme
van der Poel (8 mei jl.) schreef de heer J.
Knijpstra over zijn vele en grote bezwaren
tegen de bestaande tweetalige woordenboeken (NRC 5 j uni j l .) . zijn stuk was uiteraard nogal algemeen, voor een ruim publiek geschreven. De kwestie lijkt me belangwekkend genoeg om te hopen dat de
heer Knijpstra zijn opvattingen nog eens
preciezer in Onze Taal zal willen uiteenzetten.
— In Friesland is de kwestie rondom de
heer Spithost nog steeds niet opgelost (Zie
`Ter Informatie' mei 1981). De Friese gedeputeerden houden staande dat ze terecht
een gratis vertaling van een bepaald Friestalig document hebben geweigerd. Ze negeren hiermee een uitspraak van minister
Wiegel, dat alle overheidsstukken in het
Nederlands behoren te verschijnen met
eventueel een Friese vertaling erbij. Aldus
Trouw van 17 juni. De heer Spithost wil nu
in beroep gaan bij de Raad van State.
— Op initiatief van het Nederlands Cultureel Centrum in Jakarta, het Erasmushuis,
werd in juni in samenwerking met de Vereniging van Leraren in de Nederlandse taal
in Indonesië een congres gehouden met als
thema `Het Nederlands als vreemde taal in
het Indonesië van nu'. Aldus NRC van 13
juni. In Indonesië wordt namelijk nog heel
wat Nederlands geleerd. De universiteit
van Jakarta heeft een speciale hoogleraar
voor het Nederlands. Verder zijn er in vele
steden mogelijkheden Nederlands te leren.
— Onlangs heeft professor Paardekooper,
die ook elders in dit blad aan het woord is,
een artikel gepubliceerd met de titel: `Dia
slotfase van onze kul -lekt/ABNs:d
(Studies voor Damsteegt, Leiden-tural'
1981). Toen ik die titel las, ging er een schok
door mij heen: al jaren loop ik met het plan
rond een artikel te schrijven over `De slot-

fase van onze cultuurtaal'. Bij lezing bleek
dat prof. Paardekooper over iets heel anders handelt dan ik mij voorgenomen had,
maar mooi dat ik die titel nu niet meer
gebruiken kan. Vandaar dan nu een samenvatting van mijn plan. Ik zou willen betogen, dat het ABN, de standaardspreektaal
in Nederland en België, zijn langste tijd
gehad heeft. Het loopt op een end. Zouden
we de geschiedenis van het Algemeen Beschaafd Nederlands moeten beschrijven,
dan moesten we het begin ervan plaatsen
aan het einde van de vorige eeuw. Het
ideaal dat je aan iemand niet kan horen
waar hij/zij vandaan komt, ontstond omstreeks 1880/1890. Vóór die tijd kon je tot in
de hoogste regionen je eigen dialekt onbeschroomd gebruiken. Er bestond wel een
standaard-schrijftaal, maar nog geen
standaard-spreektaal. Na die tijd, na ±
1890, was het niet meer comme it faut als er
nog wat van je dialekt hoorbaar was. De
term `Algemeen Beschaafd Nederlands' is
dan ook uit die tijd. Dat ABN, met z'n soms
pijnlijk strenge norm voor de uitspraak,
werd het ideaal van de betere kringen en
van al wie ooit nog eens daartoe hoopte te
gaan behoren. Tot aan de jaren zestig van
onze eeuw. Dan loopt het weer af. Eerst
wat onwennig, met boer Koekoek in de
Tweede Kamer. Bewindslieden kwamen
in het kabinet die hun eenvoudige komaf
geenszins, althans niet in hun spraakgebruik, verloochenden. De tolerantie ten
aanzien van afwijkingen van de spreeknorm neemt nu snel toe. Van een nieuwe
hoogleraar is het geen onoverkomelijk bezwaar als hij tamelijk plat-amsterdams
spreekt. Het ABN, het spreekideaal van de
betere kringen en wie daar graag bijhoort,
het wordt een hoofdstuk uit de geschiedenis : 1890 —1970.
J.M. van der Horst
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Spijkers op laag water
In Intrada, concertprogrammablad van het
P. Ph. O . , lees ik in een beschouwing over
de muziek van Johann Strauss: Wanneer in

wing aan. Daarin komt deze zin voor:

Parijs de Bastille, worden in Wenen de
lommerds bestormd om geld in te halen dat
men wil besteden aan het vieren van het
carnaval.

er geen vuiltje aan de lucht, maar wie het
boek niet kent, denkt misschien een ogenblik dat Heathcliff als een soort slaaf verhuurd wordt. Nogmaals: wie het boek niet
kent, wordt noch ligt er wakker van, maar
als zo'n grammatikaal hoogstandje alom
bekende figuren betreft, ligt de zaak net
even anders. In een artikeltje over de aflossing van de wacht in Washington geeft
H.F. van Loon (De Telegraaf) de mening
daarover weer van prof. Ernst van den
Beugel. Hij — Van Loon — zegt daarin: De

Nu wil ik over de carnaval niet (carna)vallen en ook dat inhalige gedoe bij de lommerds laat ik onbesproken, want het begin
van de zin had me al in alle staten van
verrukking gebracht. Wat een trouvaille!
Een gewoon mens ziet alleen maar kans om
twee zg. nevengeschikte zinnen samen te
trekken (In Parijs wordt de Bastille bestormd en in Wenen de lommerd; de werkwoordsvormen mogen in beide zinnen in
persoon en getal verschillen), maar hier
weet de schrijver een bestorming uit te
sparen en geniet hij bovendien nog de voldoening dat de muziekminnende lezer
even met de ogen knippert (Of gaan bij zo
iemand de oren tuiten?) . Evenzeer als dit

vermelding verdient, deze vondst navolging.
In ditzelfde nummer van Intrada wordt van
Willem Pijper verteld: Opleiding: tot 14e

jaar huisonderwijs wegens zwakke ge
daarna in 3 jaar gymnasium we--zondhei,
gens hyperintelligentie.
Je schrikt even, maar het is waar: reeds
gewone intelligentie schijnt tegenwoordig
bij sommige vormen van onderwijs als een
gevaarlijke afwijking te worden beschouwd.
Wie de prachtige roman Wuthering
Heights kent, weet dat deze deels op
Wuthering Heights, deels op Thrushcross
Grange speelt. Maarten 't Hart wijdt er in
V.N. van 22-11-80 een uitvoerige beschou-

Thrushcross Grange verhuurt Heathcliff
aan ene Mr. Lockwood. Grammatikaal is

nieuwe minister van Buitenlandse Zaken
noemt Van den Beugel `uiterst intelligent,
heel ambitieus, een man die zeker zelf president van de V. S. wil worden'. Misschien
wil Van den Beugel in zijn diepste binnenste inderdaad wel president van de V.S.
worden, maar hij zal die geheime wens toch
zeker niet aan de grote klok van De Telegraaf hangen.
Eigenlijk zou iedereen die zich verstout dat
moeilijke Nederlands te schrijven zich
moeten voornemen nooit een lijdend voorwerp vooraan te plaatsen als er kans bestaat op misverstand.
In datzelfde stukje van Van Loon staat nog
een zin waarbij het voor een momentje
goed toeven is. Die zin luidt zo: De wereld-

vrede is gediend met een sterk Amerika,
dat bezig is zijn zelfvertrouwen te hervinden, maar de komende jaren zullen niet
zonder spanning zijn.
De verbinding van beide zinnen ter weerszijden van maar met dit woord verdient
geen schoonheidsprijs, maar daar wil ik het
niet over hebben; het is mij om de komma
na Amerika te doen. Mèt komma betekent
het stuk dat volgt ongeveer: Amerika is

daar inderdaad mee bezig. Zonder komma
wordt het stuk dat onmiddellijk volgt bijna
tot een voorwaarde die vervuld moet worden, wil gebeuren wat in de eerste zin gezegd wordt. Ik vermoed dat v.L. dat laatste
bedoeld heeft. Dan hoort die komma er dus
niet te staan. Er worden wat komma's vergeten! Maar het aantal ten onrechte geplaatste moet je ook niet uitvlakken. Dat is
trouwens onbegonnen werk.
Met opzet heb ik hier de termen uitbreidende bijv. bijzin (met komma) en beperkende
bijv. bijzin (zonder komma) niet gebruikt,
omdat zij nauwelijks verhelderend werken.
Om het autoverkeer daar te beperken heeft
men in mijn woonplaats een buurt tot
`woonerf' gepromoveerd. Bij de ingangen
heeft men fraaie borden geplaatst met daarop een op Mondriaan geïnspireerd huis en
daaronder VERKEER GESTREMD WEGENS WOONERF. Meestal zie je in verkeersberichten gestremd gebruiken in de
betekenis van tot stilstand gebracht. Hier
wordt het nog in de oude (?) betekenis gebruikt van moeilijk gemaakt. Want auto's
kunnen en mogen er wel door, maar het
gaat met moeite.
Het restaurant van het Paleispark in Apeldoorn maakt op een grote affiche reclame
voor zijn pannekoeken of voor pannekoeken in het algemeen, dat valt er niet uit op te
maken. Nauwkeurig worden in percenten
de bestanddelen opgenoemd (vetten, eiwitten, mineralen, enz.). Als afsluiting
volgt dan het bevel of de aanmoediging:
EET ZE WARM. Nu, het Paleispark biedt
ruimte genoeg om te trimmen.
D. de Vries
Wageningen

VanWoord tot Woord
Een valse vriend in Brugge

bro, een woord dat eveneens etymologisch
verwant is. De gewone betekenis van brygga is 'aanlegsteiger'.

Ook ik heb me wel eens door een valse
vriend laten beetnemen. Dat gebeurde
overigens niet in Brugge, maar in Amsterdam. Wat valse vrienden zijn weet iedereen die blz. 73-74 van de vorige en 65-66
van deze jaargang van Onze Taal heeft gelezen: twee woorden van dezelfde oorsprong en met ongeveer gelijke spelling,
die in verschillende talen een andere betekenis hebben. Het was in april van het jaar
1967. Ik voer met een groep Zweden mee

De oude vorm van brygga in de Skandinavische talen van de vroege middeleeuwen
was bryggia of bryggja. Dit woord nu zou
volgens een hypothese van Gysseling uit
1944 de Vlaamse stad Brugge in de Vikingtijd aan haar naam hebben geholpen. In
vroege oorkonden en op oude . munten
wordt de naam al steeds met een -u- gespeld
(b.v. Bruggas, Bruccia in de negende

op een rondvaartboot in Amsterdam en
speelde voor tolk. Ik moest een simultaan vertaling geven van alles wat de gids over
de bezienswaardigheden van onze hoofdstad te vertellen had. Vele malen kwam het
woord brug voor en zeker tot halverwege
de tocht — toen ik mijn fout ontdekte —
vertaalde ik dit woord met brygga. Brygga
+ brug: een vals vriendenpaar van categorie B: in b.v. tandbrygga is een brug wel
een brygga, maar meestal is een brug een
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eeuw), terwijl een brug in het Westvlaams
tot ongeveer 1200 een brigge met een -iwas. Er kan dus geen verband zijn tussen
Brugge en een brug. Brugge lag tot in de
negende eeuw aan het zuideinde van een
wijde kreek die te Zeebrugge in de Noordzee kwam. Het is bekend dat er scheepvaartverbindingen waren tussen Brugge en
de Skandinavische landen. Ontlening van
het Oudskandinavische woord met de betekenis landingsbrug, kaai' is dus zeer wel
mogelijk. De stadsnaam zou dan identiek
zijn met Bryggen, de haven te Bergen in
Noorwegen.
In 1971 voegde de Vlaamse taalgeleerde
Gysseling nog iets aan zijn oude hypothese
toe. Er zijn aanwijzingen dat de stad als
nederzetting al lang bestond voor er contacten met de Skandinaviers waren. Er
moet toen bij Brugge een waterloop zijn
geweest die mogelijk Rogja (later Reie)
heeft geheten. De nederzetting kan naar
die naam zijn vernoemd en de naam Rugja
hebben gekregen. In de Vikingtijd zou er
dan contaminatie met het inmiddels bekende en qua betekenis toepasselijke Skandinavische bryggja zijn opgetreden. Deze
volksetymologische vervorming zou
Brugja tot resultaat hebben gehad.
Aan de rand van het middeleeuwse Brugge
ligt de Boeveriestraat. En ook hier treffen
we volksetymologie aan. De straat is bekend door haar Kapucijnenklooster dat
werd opgericht in het vroeger slecht befaamde `Galgenkwartier'. De Boeveriestraat was een verzamelplaats van boeven.
Toch had de boeverie oorspronkelijk niets
met boeven te maken. Het was een tamelijk
groot terrein, dat zich uitstrekte van
't Zand tot aan de gemeente St. Michiels.
Het woord boeverie had zich ontwikkeld
uit het Middeleeuw-Latijnse boveria dat
`weide' betekende. De klankverandering
ging gepaard met een betekeniswijziging.
Volksetymologie dus.
Brugge, ik kan het u aanraden. Een erg
aardige vakantiebestemming, buitenlands
van sfeer terwijl je er toch geen buitenlands
hoeft te praten!
Marlies Philippa

In het vorige nummer hebt u al kunnen
lezen over deze opleving van een Middeleeuwse gewoonte. Een toernooi waarin
Haagse scholieren gaan wedijveren in
schriftelijk taalgebruik (poezie, schrijfopdracht en brief) en mondeling taalgebruik
(Spraakwaterval, improvisatie en declamatie). Ook klassen kunnen meedoen met
een scenario voor een video-opname. Bo
vendien wordt er een prijs uitgeloofd voor

het beste schoolkrantverslag. Precieze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de
redactie.
Het toernooi wordt besloten met een feestelijke avond op 18 november 1981 in het
Congresgebouw in Den Haag met een cabaretprogramma van Paul van Vliet. Op
die avond zal ook de jury de uitslag bekend
maken. Hieronder vindt u een overzicht
van de taakverdeling binnen de jury.

SCHRIFTELIJKE GEDEELTE:
— Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Hoogleraar in de
Brief
Taalkunde van het hedendaagse Nederlands
- K.J. de Bruijn, Hoofdredacteur Haagsche Courant
Tineke Beishuizen, Journaliste
Schrijfopdracht
- Marga Minco, Schriffster
— Cees Buddingle , Dichter
Poezie
—Jos Vandeloo, Schrijver
MONDELINGE GEDEELTE:
— H. Vonhoff, Commissaris der Koningin in de ProDeclamatie
vincie Groningen
—Albert Vogel, Kleinkunstenaar
— Simon Carmiggelt, Schrijver
Improvisatie
- Henk van Ulsen, Acteur
— Martine Bijl, Kleinkunstenares
Spraakwaterval
—Dick Passchier, Presentator
GROEPSMANIFESTATIE:
- Aad van den Heuvel, Journalist/Presentator
—Albert Maurits, Acteur
SCHOOLKRANTEN:
—Jim Keulemans, Hoofdredacteur 'Shell Venster'
—Jan Renkema, Medewerker Letterenfaculteit Tilburg, Redacteur 'Onze Taal'
De winnaars van het schriftelijk gedeelte leert u nog kennen in Onze Taal. De
winnaars van het mondeling gedeelte zullen optreden op het congres Taal en
Samenleving op 21 november in het Circustheater in Scheveningen.
In het september-nummer leest u meer over ons congres. Houdt u 21 november

•

alvast vrij!

J.R.
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50 jaar Onze Taal
Een Gallicisme:
Metro
Hoe noemen we nu een ondergrondse electrische spoorweg door een grate stad? Metro. Een woord afkomstig uit het Frans.
Aan het eind van de jaren vijftig sprak men
er in Rotterdam veel over. Is daar nu geen
Nederlands woord voor te verzinnen vroeg
Onze Taal (apri11960). Hier enkele reacties
van Onze-Taallezers.

De Havenloods van 3 september 1959 publiceerde de uitslag van een prijsvraag die
dit blad had uitgeschreven om aan een godde naam te komen. De eerste prijs ging naar
duikspoor 'de meest typerende naam die
zich zeker nationaal en om zijn eenvoud
ook enigszins voor internationaal gebruik
leent.' De tweede prijs ging naar Roton `een
typisch technische klank en uitstekend op
zijn Engels, Frans en Duits en zelfs Spans
uit te spreken.' Verder waren er fantastische namen als de trechter, de kielhaler, de
slurf, de riooltram, de rover, de maasnimf.
Voor ondergang' bestaat een goed, oud
Nederlands woord: duiker. Wat is er voor
bezwaar om de verkeersstroom te Rotterdam door een duiker te leiden? Het woord
is zelfs veel beter dan tunnel. Een tunnel
kan namelijk ook ter hoogte van de begane
grond (spoorwegtunnel) of hoog in de lucht
(luchttunnel tussen gebouwen) voorkomen. Met duiker kan men alles vormen:
Maasduiker, duikertrap, duikerpolitie,
duikerverkeer, duikeruitgang enz.
(P.v.D.) De voormalige Berlijnse correspondent van de NRC placht in zijn artikelen de U-Bahn te verdietsen tot tunnelspoor. Het woord is wel niet eenlettergrepig, maar leent zich toch zeer goed voor het
dagelijks spraakgebruik.
U somt een aantal namen van Europese
metro's op, waarmee u blijkbaar wilt suggereren dat iedere stad zijn eigen naam
voor zo'n ding heeft. U vergeet echter (opzettelijk?) die van Moskou. De Russen zijn
in de verste verte niet zulke vreemdewoordenaanbidders als de Nederlanders. Toch
heet hun podzjemnaja zjelesnaja doroga
(ondergrondse spoorweg) officieel metro.
Zij spreken bijvoorbeeld van een stanitsa
metro (metrostation). Overigens wens ik u
heel veel succes in uw streven, want het is
mij sympathiek: zou onderweg mogelijk
zijn? (Red. Heel goed mogelijk. Woordenspel ligt voor de hand: onderweg met de
onderweg)
1k vind de mol een aardige Nederlandse
benaming. Dit nuttige beest beweegt zich
namelijk onder de grond voort en komt zo
of en toe eens boven, zoals ook de ondergrondse treinen doen.
De tram zal gaan heten Gemeentelijke Rotterdamse Ondergrondse Tram: de
G.R.O.T., dus de grot!
Mijn voorstel: de pijp, de enot (eerste nederlandse ondergrondse tram), de mol
(maatschappij ondergrondse lijnen).
(Red. ) De verantwoordelijke persoon die
de keuze moet doen tussen metro en een
Nederlandse naam, kan in elk geval niet
klagen over een gebrek aan Nederlandse
namen.
4

Het getuigt m.i. weinig van zin voor de
werkelijkheid wanneer u zoekt naar een
Nederlands woord voor metro. Laat de
Rotterdammers hun metro, als ze dat zo
graag willen. Het argument dat het woord
een verkorting is van het Franse mdtropolitain en daarom niet past in Rotterdam, is
bespottelijk.
Natuurlijk weet ik dat, taalkundig gezien,
metro een even goed (of slecht) woord is
voor het begrip `ondergrondse als welk
ander klankbouwsel ook. Het woord is
kort, makkelijk uitspreekbaar, past in samenstellingen en is bekend bij vrijwel
iedereen, ook bij degenen die nooit in Parijs
zijn geweest. Toch moet ik met nadruk
verklaren dat het me, voor de Rotterdamse
ondergrondse, tegen de borst stuit. Gewoon om het ouderwetse gevoel voor eigenwaarde, dat men heden ten dage nog
maar met enige schroom schijnt te mogen
uiten als het om nationale taken gaat. Europa wordt eentonig . Het staat er
slecht met ons taalscheppend vermogen
voor als we er niet in slagen in Rotterdam
de metro van een Nederlandse naam te
voorzien. (Red. Waar is uw voorstel?)
Met u ben ik van mening dat het onzin is een
Frans woord te gebruiken voor de Rotterdamse ondergrondse. Even heb ik gedacht
aan rot, als afkorting van Rotterdamse Ondergrondse Trein, maar dat zou tot kwalijke verwarring aanleiding kunnen geven.
Men zou kunnen komen tot: rotstation,
rottrein.
Naar mijn mening dient in dit geval een
kunstwoord te komen. Bijvoorbeeld tin;
het past uitstekend naast trein en tram. Het
heeft bovendien het voordeel dat samenstellingen heel makkelijk gevormd kunnen
worden: trinpassagier, trinkaartje.
Bruikbaar is aardlijn. Het woord wordt
minder vreemd, als we aan een luchtlijn
denken. De luchtlijn gaat door de lucht; de
aardlijn gaat in en door de aarde, sneller en
rechter dan de aardworm. Aardlijn zal wel
aarden. Men kan ervan maken aardstation
enz. Zelfs: aardmannetjes.

n Toeval of niet — de laatste tijd bespeur ik
een toenemende neiging om typen in plaats
van types, secretaressen in plaats van secretaresses te schrijven — vormen die mij
wat gekunsteld en archaisch aandoen.
Zelfs heb ik ergens blousen aangetroffen
op een bordje boven een vitrine in een warenhuis. Nog bonter maakt het een winkelbedrijf in Baarle-Nassau, dat afwisselend
damen- en damensondergoed tentoonstelt. n De tentoonstelling Kitsch in de
Kunst wordt door een ochtendblad in een
vette kop als ongein gekarakteriseerd. n 1k
heb het bewuste artikel niet gelezen, de
tentoonstelling trouwens ook niet gezien,
zodat ik mij , ongehinderd door nadere irrelevante informatie, kan wijden aan de
vraag: wat is eigenlijk ongein? n Ziehier
het resultaat van mijn bevindingen. We
moeten drie soorten ongein onderscheiden: nuldegraads ongein, eerstegraads ongein en tweedegraads ongein. Nuldegraads
ongein is alles wat niet leuk is. Eerstegraads ongein is datgene wat leuk bedoeld
is, maar het niet is. Tweedegraads ongein is
datgene wat niet leuk bedoeld is, ook niet
leuk is, maar waarvan de hanteerder van
het woord ongein wit suggereren dat het
juist wel leuk bedoeld is; dit om aan te
geven dat het als ongein bestempelde niet
serieus te nemen valt, dus wel leuk bedoeld
zal zijn, en het dan ook weer niet is. n Opdracht: klassificeer naar ongeingraad: het
leesplankje Aap Noot Mies, ayatollah
Khomeiny, Andr6 van Duin, de abortuswetgeving en het voorafgaande vierkantje.
n Overigens zou je, denk ik, ook het begrip
kitsch in drie of vier niveaus moeten onderscheiden: superkitsch heeft iets van twee-

degraadsongein. Achteraf kunnen we dus
constateren flat de kunstcriticus van het
bewuste ochtendblad bewust of onbewust
een zeer diepe gedachte in zijn vette kop
heeft neergelegd. n Voor het NOS-journaal
werd laatst de geboorte van een nieuw
woord gemeld: afconcluderen, dat volgens
het journaal zeer frequent wordt gebruikt
in de formatiebesprekingen. Uit doorgaans
welingelichte politieke kringen heb ik vernomen dat het woord al van voor de formatieperiode dateert. Het schijnt iets te betekenen in de geest van: tot een afronding of
conclusie komen na systematisch nog eens
alle punten nagegaan te zijn die aan de orde
gesteld zijn. n Als die boven vermelde trend
van secretaressen in plaats van secretaresses een beetje doorzet , dan kunnen we
straks niet meer zien of typisten mannen of
vrouwen zijn. Een aantal uwer heeft gereageerd op mijn verzoek om een vertaling van
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de zinnen No one can accuse me of acting

dan is er Niemand kan zeggen dat ik opzet-

betekent: dat is een Spaans woord voor

muddled and confused. Believe me, it's no
act! De aardigheid van deze zin ligt in twee

telt' jk een troep van mijn leven maak. Heus,
dat doe ik per ongeluk. J. Dijkstra schrijft

lende en kan dus biefstuk zijn of varkenshaasje. Volgens andere briefschrijvers is

`grappen' die tegelijk optreden en elkaar
versterken. De eerste `grap' is de woordspeling met act(ing) die in de eerste zin
doen, handelen en in de tweede doen alsof
betekent. De tweede grap wordt door de
eerste mogelijk gemaakt: in de eerste zin
wil de ik-figuur naar het schijnt zeggen dat
hij ordelijk is; de tweede zin maakt duidelijk dat hij dat juist allerminst is. n Grappen
uitleggen is altijd vervelend, maar ik moet
duidelijk maken wat mijn criteria zijn bij de
beoordeling van de vertaling. De volgende
drie voldoen min of meer aan de maatstaf
dat beide grappen erin verwerkt zijn: Nie-

dit. R.J. Kat heeft twee voorstellen: als
alternatief voorstel poneert hij : Niemand

het gerecht lomo iets Mexicaans. Weer een
mysterie de wereld uit. n En dan ga ik toch
nog even in op datgene wat Dr. C.A. van
den Bosch schrijft: 'De gehele zin kan zeer
wel betekenen: het eerlijk toegeven van het
tegenovergestelde van wat er gezegd
schijnt te worden. Moest ik ooit uw werkkamer betreden en op uw schrijftafel die
Engelse zin zien, dan zou ik u eens extra
bekijken, op mijn hoede zijn en op mijn
woorden passen!' Maar mijnheer Van den
Bosch, dacht u werkelijk dat het bordje
tussen alle paperassen te vinden was? Als
dat zo was, dan had het er niet hoeven
staan.

mand kan mij ervan beschuldigen dat ik
een warhoofd lijk — geloof me, ik lifk het niet
van Rob W. de Bouter, die trouwens het
volste recht heeft om beste P. te schrijven;

kan me verwijten dat ik doe alsof ik verward
ben. Echt, ik doe niet alsof! Het andere zal
ik wellicht te zijner tijd behandelen. n Verder werd mij mondeling nog ingefluisterd:

Laat niemand zeggen dat ik de boel altijd in
de war stuur. Geloof me, ik kan helemaal
niet sturen. n Voor het overige, dank aan J.
Perdijk en zijn zegsvrouwe Mevr. M. de
Boer, aan Dirk L. Broeder, G.A. van der
Valk, J. Prins, dr. C.A. van den Bosch,
mevr. H.A. van Lier en aan Irene DikkersBrugmans. Al heb ik hun suggesties niet
vermeld, ze waren dikwijls nuttig en de
moeite van het overwegen waard. n Irene
Dikkers noem ik nog eens apart om haar te
bedanken voor de mededeling wat lomo
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Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H. K. H. Prinses Juliana

Onze Taal en Samenleving
Vijftig jaar geleden werd het Genootschap
Onze Taal opgericht en wij mogen ons gelukkig prijzen dat in de huidige tijd waarin
van ons allen zoveel aandacht wordt geeist
voor nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving, de belangstelling voor het werk
van ons Genootschap niet tanende is, maar
juist van dag tot dag toeneemt. Moge deze
belangstelling ook blijken uit een groat
aantal bezoekers op ons aanstaande lustrurncongres, waaraan wij gepoogd hebben een zo feestelijk mogelijk karakter te
geven. Oat behoeft niet tot uiting te komen
in een zaal met veel bloernen , slingers en
lampions, maar wei door de keuze van het
programma en van degenen die de programma onderdelen zullen verzorgen. Het
bestuur koos voor dit congres de titel:
Taal en Samenleving. Het is uiteraard onbegonnen werk om op een congresdag de
relatie van taal met de zo veelsoortige sectoren binnen onze samenleving te belichten. Een keuze moest worden gernaakt, tot
uiting komende in de titels van de vier inleidingen.
Wij zijn de voorzitter van de Tweede Kamer dr. D. Dolman dankbaar dat hij als
vooraanstaand politicus ons van Scheveningen wil meevoeren naar het hartje van
Den Haag. Een uitvloeisel van onze steeds
meer ingewikkeld wordende samenleving
is de problematiek van het specialisme in
onze taal: is het vakjargon onvermijdelijk
of moeten ook de specialisten in voor ieder
begrijpelijke taal zich uitdrukken? Prof.
mr. Ch. J. Enschede die als vermaard jurist
zich op zoveel terreinen in onze samenleving heeft bewogen, zal met ons deze vraag
bespreken. Een sector in onze samenleving waarmede wij allen van minuut tot
minuut worden geconfronteerd, is de mediawereld. Krant, radio en televisie zal het
thema zijn van de eerste spreker na de
lunchpauze. De verbondenheid in de taalgemeenschap met onze zuidelijke buren

komt tot uitdrukking, doordat de directeur-generaal van het Belgische nieuwsagentschap Belga uit Brussel, de heer W.
Vaerewijck , zich bereid heeft verklaard
over dit onderwerp een inleiding te houden. De laatste sector uit onze samenleving
waarvoor wij een spreker hebben uitgenodigd, zouden wij kunnen noemen de microsamenleving. De taal thuis, de taal van de
jeugd, de taal op straat, op school, in het
cafe of op het sportterrein, een onderwerp
waarover de heer J. A. Noordmans zijn
ongetwijfeld originele visie zal geven. Ais
jurist en theoloog, als bedrijfsadviseur en
leider van een studentencabaret in de jaren
vijftig zal hij er wei voor zorgen dat inhoud
en vorm van zijn betoog het slaapduiveltje
buiten het Circustheater houden.
Het bijzondere karakter van dit lustrumcongres wordt nog geaccentueerd door de
plaats ingeruimd voor de jeugd: drie prijswinnaars van het in samenwerking met
Shell Nederland BV georganiseerde taaltoernooi zullen met hun werkstuk voor u
optreden. Enige leden van de Haagse Cornedie , onder regie van Pierre Saroche , zullen u een bloemlezing aanbieden van Stijloefeningen (Excercices de Style van Raymond Queneau).
Oat onze oud-voorzitter mr. J. Klaasesz
bereid is om als laatste spreker zijn eigen
visie over het gesprokene te geven, zal
ongetwijfeld iedere congresganger die in
het verleden genoten heeft van hetgeen de
heer Klaasesz te zeggen had, verheugen.
Wij hopen dat het programma voldoende
aantrekkingskracht heeft om met een
stampvol Circustheater op 21 november
a.s. het feest van het Genootschap te viereno Een aanmeldingskaart vindt u in dit
nummer.
mr. J. J olles
voorzitter Onze Taal

13e Congresvan het
Genootschap Onze Taal
Clrcustheater in Scheveningen,
zaterdag 21 november 1981
Taal en Samenleving

Programma
10.30 Opening door de voorzitter, mr.
J. JoBes.
dr. D. Dolman, Voorzitter Tweede
Kamer der Staten-Generaal:
Taal in de politiek.
Ons Taaltoernooi.
Prijswinnaar declamatie.
prof. mr. Ch. J. Enschede, oud-lid
Hoge Raad:
Lekepraat over vaktaal.
Pri jswinnaar improvisatie.
Stijloefeningen door enige leden van
de Haagse Comedie.
12.30 Lopende broodjesmaaltijd.
13.30 W. Vaerewijck, Directeur-Generaal Belgisch Persbureau Belga:
De taal in de media, raakvlakken en
parallellen met creatie.
Pri jswinnaar spraakwaterval.
ds. J. A. Noordmans, Bedrijfsadviseur:
Van fa-fa-fa tot taal.
Een beroepsspraakwaterval.
mr. J. Klaasesz, oud-voorzitter Genootschap Onze Taal.
15.30 Sluiting.
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• Reacties op de tuin uit lopen, in Onze
Tweede Taal (het Fries) ; uw mening over
'kunnen doorgaan' of 'door kunnen gaan';
'afconcluderen' is een al lang bestaande
vakterm.
• Vaktalen (4)91 , over het verloren verband tussen de 'vak'-betekenis en de 'gewone ' betekenis van een woord , met als
voorbeeld de terminologische discussie
over het 'Algemeen Beschaafd'.
• In dit nummer nog meer terminologie .
Een bespreking van de Woordenlijst voor
bedrijf en techniek (NEN 5050) van het
normalisatie-instituut, 95.
• Nogmaals de spelling van aardrijkskundige namen . Kritiek op de Commissie voor
de spelling van Buitenlandse Aardrijkskundige namen, 92 en een student kartografie over toponiemen , 94.
• Kades/kaden ,
methodes/methoden .
Hoe zit het met het staartje van de stomme
e ,98.
• Krijgt de spraakmakende gemeente van
de media nog tijd om spraak te maken 94.
• In het buitenland 'vertellen ' en 'zien' ze
veel door vertaalfouten in de media, 95.
Een goed voorbeeld is ook 'het voordeel
van de twijfel', 97.
• Dit laatste is niet van toepassing op fabriekant tegen, 97, en de 'realiseer-taal' ,
93.
• Slaaptaal kan u slapeloze nachten be-

zorgen .vl ,
• De vaste rubrieken :
Het Rijmschap over ABN, 93. Het Gezegde en Co over Belgenhoon , 96. In Spijkers
op laag water wordt een zin opgeknapt, 97.
Van Woord tot Woord telt door, 98 en geen
taalverloedering in •••

Ter gelegenheid van ons gouden ju
verschijnt in november een-bileum
bloemlezing uit Onze Taal

Taalschat
Onze Taal 1931-1981: Een keur van
artikelen voor deze bundel heeft de
redactie uit vijftig jaargangen artikelen verzameld die nu nog steeds het
lezen waard zijn en een overzicht
geven van de activiteiten van ons
genootschap.
Voor abonnees bedraagt de voorin-

tekenprijs f 12,50

(winkelprijs

16,50). In het volgende nummer
leest u hoe u Taalschat kunt bestellen.

Reacties
Niets is minder waar
De heer Nijveld schrijft in het juni-nummer
dat de uitdrukking `Niets is minder waar'
met de klemtoon op `minder' het tegenovergestelde kan betekenen van de gangbare betekenis `het is heel erg onwaar',
namelijk `het is erg waar'. Dit begrijp ik
niet. De uitdrukking wordt altijd met klem
gebruikt: `De geachte afgevaardigde beweert dat ... Niets is minder waar.' Of in
een samengestelde zin: `Niets is minder
waar dan (de bewering van de heer P)
dat . . . ' Minder parlementair gesproken:
Hij liegt dat hij barst. Ik kan niet inzien dat
een extra sterke klemtoon op minder iets
aan de betekenis verandert.
De heer Nijveld schrijft: `Men zou begrijpen: het is erg waar, en het is niet denkbaar
dat er nog iets bestaat dat minder waar is'.
Ik zou denken: als iets zeer waar is dan is er
vast veel dat minder waar is. Of zit er een
fout in mijn redenering?
H. D. Vos
bibliothecaris
Amsterdam

Italiaan?
In `Aangenaam' (juni-nummer Onze Taal)
plakt G. L. van Lennep de zanger Tino
Rossi het etiket Italiaan op. ('Autochtone
zangers en zangeressen proberen het vaak
te vinden in het accent van Tino Rossi,
gebaseerd op de gedachte dat Italianen altijd goed kunnen zingen').
Tino Rossi is in 1907 geboren in de Rue
Fesch te Ajaccio (Corsica), Frankrijk dus.
Hij staat bij de burgerlijke stand ingeschreven onder de naam Constantin Rossi; in het
Corsicaans wordt Constantin Co(n)stantino, bij afkorting Tino (Bij ons: Tijn).
Men kan Corsicanen goed kwaad maken
door te zeggen dat ze Italianen zijn; ik ken
Nederlanders die even kwaad worden als
ze voor Duitsers worden versleten (vaak
op grond van het feit dat in onze conversatie nogal eens het woord `ja' wordt gehoord) .
Het kenmerkende van hetgeen Van Lennep `het accent van Tino Rossi' noemt is de
(rollende) tongpunt-r, tijdens het zingen.
Ik heb Tino Rossi echter een aantal keren
ontmoet en daarbij gemerkt dat hij al sprekende de huig-r gebruikt, zoals de meeste
Fransen. De `R' (hier kapitaal weergegeven om de tongpunt-r aan te duiden) wordt
in de gesproken taal door Franse komieken
wel gebruikt om een provinciaal `typetje te
maken'. Succes verzekerd.
Ik heb de gezagvoerder van een vliegtuig,
kort voor de landing op Corsica, eens ho-

ren aankondigen dat we over enkele minuten zouden landen op ` ... Campo dell'ORo, le champ d'aviation d'Ajaccio. Et
pouR les paslagers qui Bont assis a gauche:
nous suRvolons maantenant la pRopRiété
de Monsieur Tino Rrrrossi .' Een duidelijke
grol. Een Randsteedse gezagvoerder die
kort voor het einde van een vlucht naar het
Noorden de lolbroek zou willen uithangen
zou dat naar analogie hiervan als volgt kunnen doen: 'Daemes en heer'n, wij gaen
over enkele minuut'n land'n op Eelde, het
vliegveld van Groning'n. Will'n de passagiers de riem'n vastmaek'n en niet meer
rook'n? Dank u wel hoor!' Maar hij zou er
natuurlijk niet aan moeten toevoegen dat
de passagiers aan bakboord het (eventueel
bestaande) landgoed van de Duitse cabaretier Seth Gaaikema kunnen zien.
G. van Wageningen
journalist
Baarn

Jan town ut 'e tun wei
Is het bovenstaande onzin? Ja, inderdaad,
ook al is het te vinden in 't juli/augustusnummer van dit blad (pagina 83, eerste
kolom, regel 10 van beneden).
Vooralsnog neem ik aan, dat het ene lettertje dat dit zinnetje onleesbaar maakt daar
niet is terechtgekomen door toedoen van
de auteur van het artikel `Jan liep uit de tuin
uit', maar dat er sprake is van een drukfout.
Voor degene die er nog niet achter is wáár
de fout schuilt: het gaat hier om de eerste
letter van het tweede woord, waar geen t
dient te staan, maar een r. Dan hebben we
echter geen zin in gronings of drents dialect, maar een zin in de friese taal (Onze
tweede Taal!). Het betekent dus: Jan liep
uit de tuin (weg). Dat 'roun', spreekt uit
`roen', wordt sinds kort trouwens officieel
als `run' geschreven, want ook Friesland
heeft zijn spellingswee. Maar dit terzijde.
Naast het hier genoemde geval van `circumpositie' kent ook het Fries nog verschillende andere combinaties die een dergelijk beeld opleveren, zoals het door mevrouw Gerritsen genoemde bij ... langs.
Voorbeeld: Hjir waekset in protte unrant
by de dyk lans: Hier groeit veel onkruid
langs de weg.
Een voor niet-Friezen enigszins komisch

werkende circumpositie vindt men in een
frisisme als `Hij viel bij de trap neer'. Een
Fries wil hiermee niet zeggén dat iemand,
toen hij bij de trap was aangekomen, neerviel, maar dat hij van de trap viel. In het
Fries: Hy foel by de treppen del.
M.M. Duintjer Tebbens
Leeuwarden
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Afconcluderen
In de Vierkantjesrubriek van het juli/augustus-nummer werd `afconcluderen' als
nieuw woord gemeld. Maar deze term is in
het jargon van rechters en advocaten-procureurs een alledaags woord. Het heeft
daar echter niet de betekenis, die doorgaans welingelichte politieke kringen er
blijkbaar aan geven.
Wanneer in een civiele procedure de laatste schriftelijke conclusie is `genomen'
(evenzeer vaktaal), dan zegt men (alom in
dat wereldje): 'de zaak is afgeconcludeerd' . `Af' dus hier in de normale betekenis van `voltooid'.

(door) kunnen
(door) gaan
In het artikel Asieleren (2) in het juni-nummer begint de schrijver zijn laatste alinea
met de zin: Ik zou nog wel wat door kunnen
gaan. Mij is altijd geleerd dat het splitsen
van infinitieven lelijk is en ik stoot mij daaraan ook altijd. Kunnen doorgaan klinkt
mijns inziens fraaier. Toch komt men het
vaak tegen. Onlangs hoorde ik op de radio:
Dit plan moet door worden gezet !! Wat is
de mening van lezers van Onze Taal?
A. R. W. Flentge, gepens. leraar Engels
Amsterdam

H.G. Stibbe, Amsterdam

VAKTALEN (4)
In onze vorige bijdrage hebben we laten
zien dat het verband tussen de `vak'-betekenis en de `gewone' betekenis van een
woord lang niet altijd eenvoudig te vonden
is. Een van de redenen daarvoor is dat het
verband verloren kan gaan door nieuwe
ontwikkelingen in het vakgebied. Daar willen we hier nog eens verder op doorgaan.
De motieven voor de keus van een bepaalde vakterm kunnen achterhaald worden
door de ontwikkelingen in het vakgebied.
Een veel gebruikt voorbeeld daarvan is de
term atoom die letterlijk `ondeelbaar' betekent en dus sinds de ontdekking van de
atoomsplitsing (een contradictio-in-terminis dus!) eigenlijk verouderd is. Iets soortgelijks geldt voor de termen organische en
anorganische chemie, die dateren uit een
tijd dat men een `organische' verbinding
alleen in de levende natuur kon aantreffen
en niet in het laboratorium kon samenstellen. Maar sinds de 19e eeuw kan men dat
wel. Daarmee zijn de vaktermen strikt genomen verouderd. Ze worden echter niet
overboord gegooid, maar men verandert
de definitie: de organische chemie wordt
de chemie van de gecompliceerde koolstofverbindingen. De naam blijft bestaan,
de betekenis verandert.

Soms probeert men een nieuwe term te
introduceren als de bestaande term niet
meer past. Zo gingen er wel eens stemmen
op om de term computer te vervangen door
sorteermachine, omdat de werking van
zo'n apparaat beter met sorteren aangeduid kan worden dan met optellen (`compute'). Deze voorstellen hebben geen ingang gevonden, enerzijds omdat computer
al helemaal ingeburgerd is, anderzijds om-

dat het Engelse woord computer voor de
meeste Nederlanders niet onmiddellijk de
associatie met optellen oproept. De aanbeveling in het ontwerp van NEN-norm 5050
(1978) om in plaats van computer liever
rekenmachine te gebruiken, is dan ook in
twee opzichten wereldvreemd te noemen.
Discussies over benamingen in vakgebieden lijken in alfa- en gamma-wetenschappen vaker voor te komen dan in beta-wetenschappen. Nieuwe theoretische stromingen geven vaak niet alleen nieuwe definities aan bestaande termen, maar introduceren ook nieuwe woorden.
Een voorbeeld van zo'n terminologische
discussie hebben de lezers van Onze Taal
kunnen volgen in het artikel ‘ABN en dialekt' van P. C. Paardekooper (mei 1980).
Het ging over de term Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN), een taal waarvan taalkundigen vaststellen dat die minder algemeen is dan de term doet vermoeden, terwijl men ook bezwaar heeft tegen
de normatieve tendens die in beschaafd ligt
opgesloten. Men pleit daarom voor andere
termen; Paardekooper noemt: AB, AN, Algemeen Bruikbaar Nederlands, Algemeen
Verzorgd Nederlands, Standaard-Nederlands en Standaardtaal. In Verdenius'
In de Nederlandse taaltuin vonden wij
nog: cultuurtaal, verkeerstaal, omgangstaal
en verzorgde taal, al dan niet voorafge
gaan door algemene. (Misschien wil
P.C.U.d.B. wel weer een wedstrijd uitschrijven: wie bedenkt of vindt de meeste
en de aardigste aanvullingen op dit rijtje?).
`Onpraktisch' is het oordeel van Paardekooper over een dergelijke termendiscussie. Meningsverschil over de betekenis van
een term is nuttig, discussies over de benaming niet. Zakelijk gezien heeft hij gelijk.
Maar taal is ook een communicatiemiddel,
en in de communicatie tussen mensen (ook
in de wetenschap) spelen benamingsver-

schillen wel degelijk een rol. `Uw spraak
verraadt u': uit de termen die iemand gebruikt, weten vakgenoten onder andere op
te maken uit welke 'school' of richting hij
komt. En dat kan bij de praktische communicatie van groot belang zijn.
Een recente poging tot introductie van een
nieuwe vakterm willen wij u tenslotte niet
onthouden. De laatste jaren wordt in het
middelbaar onderwijs een nieuwe vorm
van schrijfonderwijs ontwikkeld, Gericht
schrijven genaamd, die in verschillende
opzichten afwijkt van het traditionele opstelonderwijs. Nu merkten we onlangs dat
het `produke dat de Gericht schrijven-leerlingen moeten maken, niet langer een opstel wordt genoemd, maar een schrijfsel.
Een duidelijke poging om een verandering
in het vakgebied uit te drukken in een nieuwe vakterm. Waarbij het overigens de
vraag is of deze vakterm uiteindelijk een
`blijfser zal blijken!
Michael Steehouder en Egbert Woudstra
Vakgroep Toegepaste Taalkunde
Technische Hogeschool Twente
Enschede

Slaaptaal
Daar Onze Taal een gevarieerde inhoud
heeft, die meestal zeer op de dagelijkse
praktijk is ingesteld, kan de volgende suggestie mogelijk nuttig zijn:

Wat helpt u bij het slapen
het alfabet of telt u schapen?
Wie niet kan slapen en het tellen van schapen een oninteressante bezigheid vindt,
wil ik graag een suggestie aan de hand
doen, die — bij mij althans — de slaap snel
doet komen.
Zoek eens woorden die met een A beginnen
en waarvan de derde letter ook een A is,
vervolgens een B, om zo het hele alfabet of
te werken. Als u halverwege nog niet in
slaap bent gevallen.
Om een voorbeeld te geven: Arabier, Analist, Abattoir, Baby, Bibliotheek, Cacao,
Cachot, Cocon enz.
Een variant op dit thema: de eerste en vierde letter moeten dezelfde zijn:
Alfabet, Afgang.
Een aardige variant is het gebruik van
opeenvolgende letters: a — b, b — c, c — d,
zoals: Album, Afbraak, Cadeau, Cederen,
Deernis, Drevel, Erfenis enz.
En natuurlijk zijn er legio variaties op dit
thema te bedenken. Ik heb het nog nooit tot
vivisectie en zijzak gebracht. Meestal had
de slaap mij al veel eerder te pakken.

R.M. Wijdeveld
Bilthoven
reclame-consulent

92 Onze Taal 50ste jaargang nummer 9 — september 1981

Een lijst van Landennamen
De Spellingwet van 1947 bepaalde in `regel
9' van Artikel 1 het volgende aangaande
buitenlandse aardrijkskundige benamingen. `Namen van landen, zeeen, rivieren,
steden, enz. buiten Nederland en Belgie,
waarvoor het Nederlandsch een eigen
vorm heeft, alsmede hun samenstellingen
en afleidingen, volgen de regels 1 tot en met
3' (van dit Artikel). Die `regels' betroffen
het schrijven van een e en een o in z.g.
`open lettergrepen', en het laten vervallen
van de ch in de combinatie sch, waar die
niet gehoord werden. Uitzondering was
het achtervoegsel -isch. Dat de wet zelf nog
`het Nederlandsch' schreef, was natuurlijk
correct. Toen haar tekst werd opgesteld,
was zij nog niet van kracht.
Deze regel bepaalde iets over de `schrijfwijze' van bedoelde namen. We mochten
dus voortaan Wenen, Grote Belt, en Middellandse Zee schrijven. Maar hiermee
was alleen de spelling van dergelijke benamingen geregeld. Hoe stond het met de
namen zelf? En met hun afleidingen (aanduidingen van bewoners, adjectief, taal)?
Was het `Engeland' of 'Groot Brittannie'?
Of `Verenigd Koninkrijk'? En hoe heette
een inwoner van El Salvador? Salvadorees? Salvodoraan? Of Salvadoriaan? En
moest daar nu wel of niet nog 'El' voor?
Was het Kenyaas of Kenyaans? Op deze
en dergelijke vragen gaf de wet geen antwoord.
Het belangrijkste deel van dit probleem is
thans opgelost. Dat deel betreft de landennamen. Want kort geleden verscheen er
een officiele publikatie, uitgaande van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarvan de titel boven dit stukje staat.
De Lijst is samengesteld door de 'Commissie voor de Spelling van Buitenlandse
Aardrijkskundige Namen' (CBAN). Een
vriendenhand legde de Lijst op mijn tafel,
met het verzoek er een beschouwing aan te
wijden. Vandaar dit stukje. Die vriend was
er een die `mij mijn feilen toont'. Want de
lijst raadplegend, kom ik tot de conclusie,
dat ik het tot nu toe niet altijd goed heb
gedaan. Maar daarin zal nu verbetering
komen. De hand die mij hiertoe gereikt
werd, was die van Prof. Dr. F.J. Ormeling,
voorzitter van de CBAN. Prof. Ormeling

eerst een lijst van landennamen te moeten
samenstellen, aangezien deze categorie
van namen verreweg het meest gebruikt
wordt, en derhalve een richtlijn voor de
spelling hiervan het meest dringend is'. De
namen van de in de wet ook genoemde
(buitenlandse) zeeen, rivieren, enz. zullen
dus door de CBAN nog moeten worden
vastgesteld.
Verder lezen we in de Inleiding: 'De Lijst
bevat in beginsel de namen van alle landen
die genoemd worden in de volgende bronnen: het Terminology Bulletin 248 van de
Verenigde Naties, New York 1968, het Demographic Yearbook van de Verenigde
Naties, New York 1972 (en nog twee andere publikaties)'. Dit resulteerde in een lijst
van 228 landennamen. Zij is alfabetisch
ingericht. En wel op de in Nederland gangbare namen van die landen. Zij is verdeeld
in drie kolommen. De eerste kolom bevat
de zoeven bedoelde namen (gangbare benamingen). De tweede kolom vermeldt de
officiele benaming van het betrokken land.
Frankrijk heet officieel 'de Franse Republiek' , Israel 'de Staat Israel'. China is 'de
Volksrepubliek China', en Taiwan 'de Republiek China'.
Dubbelvormen' zijn ook opgenomen. Iran
mag ook Perzie worden genoemd. Wel
moet men de (gangbare) officiele naam weten, om het betrokken land op zijn juiste
plaats in de alfabetische lijst te kunnen vinden. Iran staat daar wel in, Perzie niet.
Duitsland evenmin, want Duitsland' bestaat officieel niet (meer).
In de derde kolom staan de namen van de
bewoners der bewuste landen, alsmede de
bij de landennamen behorende adjectieven. Men kan daaruit bijv. leren dat een
inwoner van El Salvador een Salvadoraan
heet, en een burger van Israel, een Israelier. Niet een Israeli, zoals thans mode is.
Evenmin een Pakistani, maar een Pakistaan. En een bewoner van Mongolie is een
Mongolier, niet een Mongool. Trouwens,
de officiele benaming van dat land is 'de
Mongolische Volksrepubliek', niet 'de
Mongoolse, enz.'
De Commissie beveelt aan, om afleidingen
van landennamen, dus ook de naam van de
inwoners, het adjectief, de taal e.d. conse-

zal voor de meeste lezers geen onbekende
zijn. Hij was jarenlang redacteur van de

quent met een kleine letter te schrijven.
Dus zwitserse kaas, de franse taal. Ook:

bekende Bosatlassen.
U merkt aan haar benaming, dat de taak
van de CBAN meer omvat dan alleen het
vaststellen van landennamen. De Commissie is zich hiervan natuurlijk bewust.
Zij zegt dan ook in haar Inleiding tot de
Lijst: 'De Commissie heeft gemeend aller-

het frans, een fransman, e.d. `Afleidingen
worden, buiten het gebruik in een landennaam, met een kleine letter geschreven',
lezen we op blz. 9 van de Inleiding (cursiveringen van mij!). Of iedereen zich daaraan
houden zal, betwijfel ik. De Commissie
zelf is in dit opzicht natuurlijk consequent.

De derde kolom van de Lijst bevat uitsluitend `onderkast'. In dit opzicht wijkt de
Lijst of van het `Groene Boekje'. Ik prefereer de praktijk van het laatste. Ik heb mij
dan ook in dit stukje aan de aanbeveling
van de Commissie (nog) niet gehouden. Ik
denk trouwens dat het laatste woord in
deze kwestie nog niet is gesproken.
Ik vind het een beetje jammer, dat `dubbelvormen', en ook `varianten' (Holland voor
Nederland bijv.) niet in de alfabetische lijst
voorkomen (onder verwijzing naar de juiste vorm natuurlijk!). Ik denk dat er een
drietal redenen was, waarom de Commissie dit bewust niet heeft gedaan. Ten eerste
wordt de lijst daardoor langer, en derhalve
omvangrijker en duurder. Ten tweede zal
men hebben willen voorkomen, dat dergelijke niet-officiele en verouderde (vervallen) benamingen, door opnerning in de (alfabetische) lijst, toch weer een zeker burgerrecht zouden krijgen. En ten derde zal
men gezegd hebben, dat, als men &armee
begint, 'het eind zoek is'. Bij Sri Lanka
vermeldt de Lijst wel (in de `Noten1): 'Het
vroegere Ceylon', bij Taiwan staat: `Vroeger ook Formosa genoemd'. Moet men dan
bij Etiopie (zonder h!) ook zetten: `Vroeger
(of: ook wel?) `Abessynie'? Daar is inderdaad `geen beginnen aan'. De CBAN heeft
het in elk geval niet gedaan.
De Lijst ziet er typografisch voortreffelijk
verzorgd uit. Zij is een uitgave van de
Staatsuitgeverij (ISBN 90 12 03247 4). Ik
vind eigenlijk dat elke lezer van `Onze
Taal' een exemplaar ervan moet bezitten.
Zij is, vertelde Prof. Ormeling mij , vanwege het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, aan alle scholen in Nederland
gezonden. Onze Minister van 0. en W.,
Dr. Pais, voorzag haar trouwens van een
`Ten Geleide'. Het is een boekje van 34
pagina's geworden (formaat 17 x 24 cm). U
kunt het bestellen bij de Staatsuitgeverij ,
Christoffel Plantijnstraat 1-9, 2515 TZ Den
Haag. Prijs: Fl 7,50 plus Fl 1,95 porto.
H. L. Rogge
ingenieur
Enschede
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Het Rij mschap
Hoe moet dat nu met Algemeen Be- Aan mondelinge discussies over ABN mag
ik niet deelnemen. Ik beheers het ABN
schaafd?
De Amsterdammer zegt: `Het is verwaafd' niet, zegt men, een Chinees zou men ook
De Rotterdammer: `Niemand zal beletten niet raadplegen, zegt men, dat ik de zoutjes
mag ronddelen, zegt men. Zeer nijdig word
Dat ik mij aan mijn eigen tongval laaft'
ik dan.
De volkstaal heb haar schoonheid en haar Ik sleet de eerste helft van mijn leven in
wetten
Tilburg. Al op jeugdige leeftijd vatte ik een
Men gaat zich tegen schoolse spraak ver grote belangstelling op voor de Nederland-zetn se taal. In mijn drang naar kennis bezocht
Daarbij wordt wel behoorli jk doorgedraafd ik zelfs meerdere middelbare scholen en
Ten gunste van de Jannen met de petten
wanneer een docent in een bepaalde klas
een bijzonder leerzaam programma behan`Het ABN beleeft zijn laatste fase'
delde, aarzelde ik doorgaans niet om het
Maar Regionaal Beschaafd, zoals u weet
betreffende leerjaar nog eens over te doen.
Is ander Nederlands dan Primitief
Op negentienjarige leeftijd stak ik de grote
rivieren over en ging naar Amsterdam. Ik
Zorgvuldig taalgebruik, dat is ons lief
woon daar nu al zeventien jaar samen met
Verouderd en kunstmatig als het heet
een boekenkast. Praten mag ik, meepraten
Of is het woord `cultuurtaal' slechts een
niet. Het bezit van een zachte g is voor
frase?
talloze Noordnederlanders een eeuwige
aanleiding voor vrolijkheid. Kleurrijke
Deze breedvoerige uitroep ontsnapte me zuidelijke woorden en markante zinswenna lezing van het betoog in Onze Taal 50ste dingen worden in Holland en omstreken
Jaargang No 7/8, p. 84, 2e en 3e kolom.
weggehoond. Wie zijn de honers? Domme
Het idee dat mijn Nederlands — een andere personen, die het pleit beslissen door een
versie heb ik noch thuis noch in de klas karikaturale imitatie te geven van mijn uitgeleerd — in zijn slotfase verkeert, al ruim spraak en woordkeus en die vervolgens in
tien jaar lang, maakt me balsturig. Niet triomf de kamer rondblikken. Etters!
ongerust: er is voldoende reden om de Met de pen in de hand mag ik meedoen. Wie
juistheid te betwijfelen. Maar het is een bedreigen het ABN? Naast de hierboven
ergerlijk idee, niet zelden ingegeven door geschetste kortzichtigen zijn dat de aaneen ergerlijke mentaliteit.
hangers van het gewóón doen. Wie enige
Er heerst een ressentiment tegen de B van aandacht aan zijn taal besteedt hoort om de
ABN, alsof de gebruikers een uitzonde- haverklap: `Doe maar gewoon!', `Stel je
ringspositie opeisen, terwijl hun taal `ook niet aan', 'Kejje dat ook normaal zeggen?'
maar een dialect is' volgens sommigen. Nu en `Hallo, hoebedoelu?' De omgekeerde
wil ik J. M. van der Horst geen kwaadaardig wereld! Het gewone, waar men om verpopulisme aanwrijven, maar in het alge- zoekt , is immers in wezen ongewoon: het is
meen wordt de `ondergang' van het ABN plat, het is modieus, het is ruis, het is diawaargenomen met de optiek van gieren die lect. Vanzelfsprekend heeft de dichter het
boven een langzame wandelaar zweven.
het hardst te verduren. Hij wikt en weegt,
ABN is wat het heet — algemeen beschaafd. neemt de tijd, roept beelden op, zegt veel
Een spreektaal die structuur en functie van met weinig woorden, rijmt misschien. Als
het Nederlands zo goed mogelijk in acht bij klaar is, roept de meute: `Doe toch geneemt en algemeen verstaanbaar is.
woon, joh.' De algemeen beschaafde ver
Die plat Amsterdamse colleges maken het
vangt, hoe bescheiden zijn-zenmakr
nodeloos moeilijk om het gesproken woord hoogstandjes ook mogen zijn, de eerste
te volgen. Als men hoffelijk is, maakt men klappen op.
zich optimaal verstaanbaar. Ook dat is cul- Begrijpt u nu hoezeer ik lijd? Arme ik, die
tuur. De tegenwerping Er zit al zat kultuur bij mijn schrijven/Niet van de versvorm af
op zich/In zo'n gewoon maar mooi gedich kan blijven. Als ik ABN spreek wordt mij
snijdt geen hout. Zo zijn we dan toch weer gebrek aan verfijning aangewreven, als ik
bij het rijm aangeland. U vroeg zich al af ABN schrijf moet ik gewóón doen. Daar zit
wat Het Rijmschap mët ABN te maken ik dan: de maniak uit Tilburg.
had. Dialectrijm — prima, voor wie het kan
lezen. Onbeschaafd rijm — nooit.
Ivo de Wijs
H. H. Polzer

Realiseer-Taal
Tot mijn grote vreugde neemt de Voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Dolman, de
strijd op tegen het gebruik van de uitdrukking `zich realiseren', die zich hoe langer
hoe meer in ons taalgebruik dreigt in te
dringen. (O.T. nr. 5, mei 1981).
Eindelijk iemand die beseft dat wij, zonder
het door te hebben, bezig zijn met dit
`gerealiseer' onze taal danig te verarmen!
Men is zich er kennelijk niet van bewust dat
er een hele reeks goed-Nederlandse woorden bestaat, waarmee men veel genuanceerder uit kan drukken wat men voelt of
zich voorstelt, snapt of bevat, dan met dit
gewichtig-doende gallicisme. Ja, zelfs de
NRC bemerkt blijkbaar niet dat het dagelijks één van zijn `Taalkundige Wenken'
(uitgave 1956, blz. 34) met de voeten
treedt. `Schrijf niet: realiseren (zich) —
Maar wel: beseffen, zich bewust zijn',
raadde de redactie van mijn lijfblad toen
zijn lezers aan. `Dat heb ik nooit geweten!',
zullen de redacteuren van vandaag waarschijnlijk zeggen.
In `realiseer-taal' wordt het bovenstaande
als volgt:
Eindelijk iemand die zich realiseert dat wij,
zonder het ons te realiseren, bezig zijn met
dit 'gerealiseer' onze taal danig te verarmen! Men realiseert zich kennelijk niet dat
er een hele reeks goed-Nederlandse woorden bestaat, waarmee men veel genuanceerder uit kan drukken wat men zich realiseert of zich realiseert, zich realiseert of
zich realiseert, dan met dit gewichtigdoende gallicisme. Ja, zelfs de NRC realiseert . zich blijkbaar niet dat het dagelijks
één van zijn `Taalkundige Wenken' (uitgave 1956, blz. 34) met de voeten treedt.
`Schrijf niet: realiseren (zich) — Maar wel:
beseffen, zich bewust zijn', raadde de redactie van mijn lijfblad toen zijn lezers aan.
`Dat heb ik mij nooit gerealiseerd' zullen de
redacteuren van vandaag waarschijnlijk
zeggen.
C.S. Telders
Cannes
ONZE TAAL 1931-1981
Iedere maand kijkt u uit naar ons
maandblad. Iedere dag kijkt uw Bestuur uit naar uw bericht: een nieuw
lid van het Genootschap Onze Taal.
Om de prijs kan niemand uw ver
weigeren. Help mee in dit jubi--zoek
leumjaar ons ledental te vergroten.
De afgelopen maand kregen wij 500
nieuwe leden. Hebt u ook meegedaan?
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Oude en nieuwe clichés
`teen enkele grote stijl kan het stellen zonder clichés', heeft de bekende dichter
Geerten Gossaert eens gezegd. Als dit voor
`grote stijl' geldt, is het uiteraard nog veel
meer van toepassing op de alledaagse gesproken of geschreven taal. Iedereen kan
zonder bezwaar gebruik maken van beelden die generaties voor hem ook al gebruikt
hebben, mits hij — maar dat spreekt vanzelf
— gedachtig blijft aan de wijsheid dat overdaad schaadt. Als ik zeg of schrijf dat de
Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw een hoge vlucht genomen
heeft, zal stellig niemand vallen over de
onoorspronkelijke beeldspraak, zoals ook
geen van de lezers dat nu zal doen over het
woord `vallen', waarmee eveneens een clichebeeld wordt opgericht.
Anders wordt het echter wanneer ik zeg dat
voor bepaalde afwijkingen van de taalvorm
tegenwoordig gemakkelijker het groene
licht wordt gegeven dan vroeger, of dat wij
in ons energiegebruik flunk wat gas moeten
terugnemen, en dat bisschoppen met al te
progressieve ideeen door het Vaticaan
worden teruggefloten. Leerlingen hebben
mij wel eens verweten dat ik conservatief
ben: beeldspraak uit het verleden aanvaard
ik zonder meer, maar als ze in hun opstellen
schrijven dat ze iets niet meer zien mitten,
komt er een streep onder te staan met de
opmerking: mode-uitdrukking. Is 'op de
hoogte brengen van' alleen aanvaardbaar
omdat het oud is en `handen en voeten
geven' verwerpelijk omdat het in de vooroorlogse woordenboeken nog niet voorkwam?
Nu wil ik niet beweren dat de zonde der
behoudzucht mij vreemd is, maar ik geloof

toch niet dat het alleen deze beheptheid is
die mij bij de moderne beelden een onplezierig gevoel geeft. leder die een beetje
taalgevoelig is, zal het gebruik van dit soort
overdrachtelijke taal als een verbale luchtverontreiniging ervaren, en de gronden
daarvoor liggen dieper dan een blijven hangen aan wat oud is. Ik wilde eerst schrijven:
oud en beproefd, maar dat laatste woord
heb ik laten vallen omdat dat nu juist past
bij mijn bewering dat het gebruik van oude
beelden aanvaardbaar is, terwijl het bezigen van de vele moderne beelden al heel
gauw het verzadigingspunt bereikt. De
overgeleverde uitdrukkingen hebben een
lange weg in de taal afgelegd en een natuurlijk schiftingsproces heeft er voor gezorgd
dat alleen het meest levenskrachtige overbleef. Ze hebben, om het zo maar eens te
zeggen, zichzelf bewezen.
De moderne beeldspraak, vooral ontleend
aan de techniek, het verkeer, de economie
en de sport van onze tijd krijgt niet meer de
gelegenheid zich te bewijzen. De moderne
media dringen iedere taalvondst, die in het
begin 'best wel' aardig klinkt, ogenblikkelijk op aan de spraakmakende gemeente,
die overigens de tijd niet meer krijgt spraak
te maken. De directe, kritiekloze opname
en het om de haverklap bezigen van deze
uitdrukkingen maken een rustig bezinken
in de taal onmogelijk. De nieuwe lappen
worden haastig en slordig op het oude taalkleed genaaid, en waar dat toe leidt, moet
men maar eens nalezen op de plaats waar
dit beeld wordt gebruikt.
Het geldt trouwens niet alleen voor de
beeldspraak. Het woord `gezag' heeft van-

ouds geen meervoud. Wie toch aan een
meervoud behoefte had, sprak van gezagsorganen of gezagsinstanties. Een jaar of
acht geleden kwam iemand op de aardige
gedachte bij dit woord toch eens een meervoud te maken: gezagen, naar het voorbeeld van dagen en drinkgelagen. Een leuk
taalgrapje, maar de vinder daarvan moet
wel verbijsterd zijn als hij ziet dat de combinatie tevoegde gezagen' nu in dodelijke
ernst wekelijks vier of vijf keer voorkomt
in het Weekblad voor leraren en in andere
onderwijsbladen. Zo is er geen aardigheid
meer aan nog eens iets leuks met de taal uit
te halen. Het is met deze `taalvernieuwingen' als met de moderne liedcultuur. Liedjes van meer dan een eeuw geleden kunnen
nog uit voile borst gezongen worden, maar
de `schlagers' van deze tijd komen in hitparades, top-veertig, top-twintig, top-tien terecht en worden daar zo vaak afgedraaid
dat ze je na een paar weken 'de strot uitkomen' .
Ik ben met Geerten Gossaert begonnen, ik
wil ook met hem eindigen. Reeds in 1911
schreef hij in zijn bekende essay over Swinburne dat hij `een welbegrepen en zuiver
gebruik der klassieke beelden verre te verkiezen (vindt) boven het thans in zwang
zijnde tot elken prijs opjagen van nieuwe
beelden, waardoor men uit vrees voor het
schon-dagewesene allicht in een andere
valschheid, eene valsche originaliteit vervalt'. Waarvan zeventig jaar later akte!
Sj. van den Berg
leraar Nederlands, Emmen

Aardrijkskundige namen
Naar aanleiding van twee reacties over de
schrijfwijze van aardrijkskundige namen
in het januari-nummer (toponiemen) wil ik
nog enkele kanttekeningen maken. De problemen, die er in de geografische/kartografische wereld bestaan met betrekking tot
de schrijfwijze van toponiemen, zijn zees
groot. Onzekerheid omtrent de juiste
schrijfwijze van een plaatsnaam leidt tot
tijdverlies en verwarring.
De verschillen in schrijfwijze, die bij het
raadplegen van geografische bronnen naar
voren komen, worden meestal veroorzaakt door de historische ontwikkeling van
de toponiemen. Ook een verandering in
uitspraak of spellingsvorm ligt vaak ten
grondslag aan een verandering van schrijfwijze. Zo veranderde Hondsbossche Zeewering in Hondsbosse Zeewering.

Om aan deze verwarring een eind te maken, zijn er in de loop der jaren een aantal
lijsten opgesteld, waarin de juiste spelling
van de toponiemen in Nederland en het
buitenland wordt gegeven. De meest recente lijst werd opgesteld door de Commissie voor Buitenlandse Aardrijkskundige
Namen (CBAN).
Zoals ook uit de reacties bleek, geeft de
schrijfwijze van de buitenlandse toponiemen de grootste problemen. Buiten de letters van het latijnse alfabet, worden in sommige talen nieuwe letters gevormd door
diakritische tekens toe te voegen aan bestaande letters (bijv. e of 1). In verschillende talen vinden we verschillende uitspraken van dezelfde letter.
Naast deze problemen binnen het latijnse
alfabet, bestaat het probleem van de trans-

litteratie, dit is het omzetten van woorden
van het ene alfabet in het andere. Meestal
gaat het om de translitteratie van een
vreemd schrift (chinees, arabisch, cyrillisch etc.) in het latijnse schrift.
Door de VN is de 'Group of Experts on
Geographical Names' in het leven geroepen. In een drietal conferenties heeft deze
commissie een aantal beleidspunten opgesteld met betrekking tot de schrijfwijze
van voor een land vreemde plaatsnamen:
— Overal in de wereld moet een plaatsnaam geschreven worden, zoals deze gespeld wordt in de officiele namenlijst van
het land van herkomst (donorland).
Het gebruik van exoniemen, dit zijn plaatselijke versies van een buitenlandse plaatsnaam , zoals Parijs, wordt hierdoor tegengegaan.

50ste jaargang nummer 9 — september 1981

— Diakrtitische tekens mogen worden
`vertaald' in letters volgens de uitspraakregels van het ontvangende land.
— Vooral landen met een niet-latijns alfabet moeten worden aangespoord systemen
of lijsten te leveren, waarin het vreemde
alfabet omgezet wordt in het latijnse alfabet. Dit heeft echter tot vreemde situaties
geleid. De Chinese Volksrepubliek heeft
de Pin-Yin translitteratie opgesteld. Hierdoor hebben plaatsnamen waarmee wij
vertrouwd zijn, nu een geheel vreemde
schrijfwijze gekregen. Peking werd bijvoorbeeld Beijing en Kanton werd

Guangzhou.
— De benaming van de maritieme topografie moet worden gestandaardiseerd.
Groot-Brittannië spreekt bijvoorbeeld van
the English Channel terwijl de Fransen
spreken van La Manche.
Voor Nederland bestaat er een namenlijst
van de Commissie-Damsteegt uit 1961. Deze lijst wacht nog steeds op officiële goed
omdat men het eerst met België-keuring,
eens moet worden over de jongste algemene spellingsvoorstellen. Om een indruk te
krijgen
n dei houd
nvane
deze
z namenlijst
Jg n va
is het bekijken van de eerste oplagen van de
55e druk van De Kleine Bosatlas aan te
bevelen. Hierin wordt gesproken van Herenveen, Hogeveen, Leidsendam en Den
Bos. Archaïsche spellingen verdwijnen:
Acquoi wordt Akkooi, Arcen wordt Arsen,
Texel wordt Tessel en Zutphen wordt Zutfen. Verder zien we Drente en Renen verschijnen als schrijfwijzen van Drenthe en
Rhenen. Deze uitgave deed zoveel stof opwaaien, dat latere oplagen van de 55e druk
weer van oude spellingen voorzien werden.
Naar mijn mening is het aan te raden om in
geschreven tekst (en zoveel mogelijk in het
spraakgebruik) het gebruiken van exoniemen te vermijden. Vaak wordt naast de
officiële schrijfwijze het exoniem er tussen
haakjes achter gezet. We vinden dit onder
andere in de Bosatlas. De toepassing van
de officiële benamingen in het spraakgebruik is volgens mij een kwestie van gewenning. Wanneer men vele malen per
week Gdansk uit de mond van een nieuwslezer hoort, zal men dit vrij snel overnemen. Dit neemt echter niet weg, dat sterk
ingeburgerde exoniemen als Parijs en Lissabon nooit uit het algemeen spraakgebruik zullen verdwijnen. Er moet voor gewaakt worden, dat plaatsnamen, die plotseling veelvuldig in het nieuws komen, niet
met hun exoniem ingeburgerd raken.
Iedereen hoort van Gdansk, velen (jongeren) hadden nog nooit van Dantzig gehoord.
O. Koop
student kartografie
RU Utrecht

Dat vreemde buitenland
In Nederland is een hele discussie aan de
gang over kernwapens. Maar als men berichten uit Frankrijk, de Ver. Staten, de
Bondsrepubliek, de Sowjetunie leest,
krijgt men in de Nederlandse pers en voor
radio of televisie de indruk dat dergelijke
wapens in het buitenland in het geheel niet
bestaan! Maar daar doen ze wel aan nucleaire wapens: Mitterrand kreeg tenminste
bij zijn ambtsaanvaarding de code daarvan.
Opvallend is ook dat ze in het buitenland
zoveel vertellen en zoveel zien. Onze bewindslieden en hun woordvoerders plegen
iets te zeggen of iets mede te delen, maar
die vreemde buitenlanders vertellen als
maar, geloven we ze a priori minder, zijn
het allemaal sprookjes?
Hare Majesteit, bewindslieden, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers: ze ontvangen, bezoeken, spreken,
ontmoeten allerlei personen. Maar in het
buitenland schijnen ze, al weer volgens het

..
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ANP en de verschillende redacties, elkaar
alleen maar te zien.
Zouden ze over de grens het nu heus zo
anders doen? Of lezen en horen onze journalisten zo veel Engels of Amerikaans dat
ze klakkeloos verhaspelen wat ze horen en
dat Nederlands noemen?
De vroegere eindexamenvertalingen
plachten in de leraarskamer nogal eens hilariteit te verwekken, als `de rolladen langs
de straat omlaag rolden', `de keien van de
piano werden aangeraakt', `ze zich zelfs
van onderen waste' ('lavait soi-même ses
bas') en meer dergelijke fraaiigheden. Je
zou zeggen dat de journalisten of de redacties mogelijk wel zouden varen bij een moderne, op de dagbladpers en de andere media toegesneden versie van `Pitfalls' of een
equivalent van de roemruchte 'Schwere
Wörter'.
W.J. Jong, gepens. leraar
Heemstede

hoekbespreking
NEN 5050
Het Nederlands Normalisatie-instituut
(NNI) heeft als `Norm NEN 5050' de
`Woordenlijst voor bedrijf en techniek met
taalkundige aanwijzingen' uitgegeven. De
lijst, die in 1978 in concept gereed was, is
samengesteld door de `Normcommissie
Algemene Bedrijfsterminologie', waarin
Hoogovens, Nederlandse Spoorwegen,
Philips, Shell, Unilever, NNI en de THEindhoven vertegenwoordigd zijn. Drs. A.
Vervoorn van die hogeschool heeft het
voorzitterschap op zich genomen na het
overlijden, in 1977, van dr. J. Veering, de
vorige redacteur van Onze Taal.
De commissie is ervan uitgegaan dat misverstanden vaak zijn te wijten aan slecht en
onverschillig taalgebruik en dat terminologie een opvallend aspect van de taal is.
Haar streven is dan ook, een juist taalgebruik in, bedrijfs- en zakenleven en een zo
groot mogelijke eenheid in de terminologie
te bevorderen.
De woordenlijst bevat naast de ontraden en
aanbevolen termen een toelichting, b.v. de
reden van het ontraden. Beter dan een
greep in de ongeveer 1200 gekozen termen
te doen kan ik een indruk geven van de
overwegingen, die de commissie bij de samenstelling van de lijst (en een deel van de
taalkundige aanwijzingen) hebben geleid.
De ontraden termen, zegt ze, zijn voorna-

melijk barbarismen, leenwoorden en andere buitenlandse insluipsels die in het bedrijfsleven ten onrechte of onnodig worden
gebruikt. Wie dergelijke verschijnselen
systematisch tracht te codificeren, zij het
met een door de overvloed opgelegde beperking, stuit onvermijdelijk op moeilijkheden. Wie bepaalt bij voorbeeld of een
woord een barbarisme is of (al) Nederlands
is geworden? De grenzen zijn vaag en de
marges breed. De commissie is zich van
dergelijke moeilijkheden bewust geweest.
Ze wilde enerzijds geen overdreven purisme, zegt ze, anderzijds geen overdreven
wetenschappelijke voorzichtigheid, maar
heeft gezocht naar praktische oplossingen.
Ze constateert, dat vele vroeger ondernomen pogingen om vreemde insluipsels te
vervangen succes hebben gehad: de chemiker heet nu chemicus of scheikundige;
geëigend materiaal is geschikt materiaal
geworden en de set maker is een apparatenfabrikant. Voor het Duitse stekker werd
indertijd contactstop aanbevolen; dat haalde het niet, maar wel leest en hoort men
veel vaker: steker.
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Maar andere in vroegere publikaties gedane aanbevelingen hadden geen resultaat en
de commissie wil die niet herhalen. Dat
geldt b. v. voor leger in plaats van (kogel )lager, eerste betaling voor aanbetaling, foelie (vanwege de tweede betekenis) voor
folie. Ook termen als alleenvertegenwoordiger en alleenverkoop moeten als maatschappelijk aanvaard worden beschouwd.
De commissie heeft - dat is duidelijk - niet
de illusie dat al haar aanbevelingen zullen
worden opgevolgd. Ik ook niet. Wie kennis
neemt van het pseudo-Nederlands van
veel reclameteksten en technische publikaties, kan die illusie ook moeilijk koesteren. De commissie noemt nog andere oorzaken waardoor, zoals zij betoogt, onjuiste
constructies en termen dreigen in te burgeren of al zodanig zijn ingeburgerd, dat het
soms moeilijk zal zijn ze door de aanbevolen termen te doen vervangen. Voorbeelden: dealer, input, output, spot, longdrink,
manager, print, test.
Vergis ik me, ofweerspiegelt dit beleid een
weifelende houding van vele van onze
neerlandici op het stuk van het aanvaarden
of verwerpen van vreemde woorden en, in
het bijzonder, barbarismen? Want die
wekken wel eens de indruk, dat ze aan de
ene kant bang zijn voor purist te worden
uitgemaakt en aan de andere kant zich toch
verplicht voelen althans een zekere mate
van orde te handhaven in de linguistische
huishouding. Maar ik denk dat die indruk
verkeerd is en dat ik me inderdaad vergis.
Dat de meningen over bepaalde gevallen

van vreemde invloed zo uiteenlopen, zal
eerder te verklaren zijn uit de al genoemde
omstandigheid: de grenzen tussen 'nog
vreemd' en 'al Nederlands', tussen taalverrijking en taalbederf, tussen aanvaardbaar en verwerpelijk zijn zo vaag, nog afgezien van hetfeit, dat men het er soms niet
over eens is of iets als barbarisme beschouwd moet worden. De algemene taal
ondervindt de invloed van het vakjargon
met zijn vele buitenlandse termen en
woordvorrningen. De commissie zegt: 'De
drang naar het vreemde woord in de verschillende vaktalen zal moeilijk te stuiten
zijn. De vele vertalingen uit de lijst kunnen
tot voorbeeld dienen en zullen tot voorzichtigheid kunnen manen bij het toelaten
of bestrijden van barbarismen.'
Intussen, wie - als ondergetekende - heus
niet bang is voor het gebruik van vreemde
woorden, maar weI beroerd wordt van het
inschatten, de voorliggende stukken en de
heikele problemen, zal waardering hebben
voor het werk van deze commissie, die zich
keert tegen het massale en onnodige verdringen van goed Nederlands door een
vaak dom en snobistisch surrogaat, ook al
weet ze dat ze in vele gevallen tegen de
bierkaai vecht. Daarvoor hoeft hij het niet
altijd met haar eens te zijn.

klank in samenstellingen, voor- en achtervoegsels, meervoudsvorming enz. Ik zal
daarop niet diep ingaan, omdat onderwerpen van deze aard geregeld in Onze Taal ter
sprake komen. Vermeldenswaard is weI,
dat wetenschap en techniek ook in deze
aanwijzingen een extra plaatsje krijgen:
niet Briggiaanse logaritmen of Briggse 10garitmen, maar Brigg-Iogaritmen; niet het
Duitse wolfram, maar wolfraam; niet de
Engelse namen silicon en potassium, maar
silicium en kalium, om een paar voorbeelden te noemen. Mij doet het genoegen, dat
de commissie ook de aandacht vestigt op
een van de meest voorkomende ontsieringen van onze schrijftaal: het niet aaneenschrijven van samengestelde zelfstandige
naamwoorden. Men behoeft maar de reclameteksten zelfs van de grootste magazijnen te lezen om die variant van de Engelse
ziekte duidelijk voor ogen te krijgen.
De commissie constateert, dat - onder
meer doordat onder Engelse of Amerikaanse invloed steeds meer nieuwe termen
in onze taal binnendringen - de door haar
samengestelde lijst alweer bijwerking behoeft. Ze is daarmee al bezig.
De woordenlijst plus aanwijzingen kan besteld worden bij het Nederlands Normalisatie-instituut, postbus 5810, 2250 HV
Rijswijk (ZH). De prijs is f 23,52.

De 'taalkundige aanwi jzingen', die aan de
woordenlijst voorafgaan, betreffen de algemene taal: spelling, gebruik van hoofdletters, schrijfwijze van samenstellingen,
gebruik van het koppelteken, de tussen-

M.e. Godschalk

Het Gezegde & Co
- In de reeks Bibliografie van de Taalwetenschap van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam
is als no. 4 verschenen: Morfologie van het
Nederlands door G.E. Booij. Deze bibliografie is een supplement op de systematische bibliografie verschenen in Morfologie
van het Nederlands (Amsterdam: Huis aan
de Drie Grachten, 1979) onder redactie van
G.E. Booij. Dit nummeris te bestellen door
f 2,50 te storten op gemeentegiro B 42579
t.n.v. G.E. Booij, Herengracht 330-336,
Amsterdam, onder vermelding van het
nummer van deze bibliografie.
- Het is tegenwoordig vooral in intellectuelen- en semi-intellectuelenkring dat de
Belgenhoon welig tiert. Aldus J.L. Heldring, in NRC/Handelsblad van 24 juli jl.
En: het ergerlijke is ( ) dat vooral in linkse
kring - en intellectuelen (vooral de semiintellectuelen van onze massamedia) zijn
nu eenmaal hier nog steeds overwegend
links - de minachting jegens de Belgen
openlijk wordt ten to on gespreid. Heldring
heeft gelijk. En het is goed dat zoiets af en

toe duidelijk gezegd wordt. Ook in een blad
als Onze Taal, waar velen denken dat taal
en politiek niets met elkaar te maken hebben. Dat laatste kun je aIleen maar men en
als je helemaal niets over Belgie weet. Een
dag Brussel, en men is voor altijd genezen
van het idee dat de Nederlandse taal niet
met politiek te maken heeft. En niet slechts
in Belgic. Maar wie er hier blind voor is,
moet zich in Brussel dan toch gewonnen
geven.
Hulde voor Heldrings moed. Want wie zo
iets (waars) durft zeggen, staat direkt als
aartsconservatief bekend in Nederland.
Net zoals wie kritiek heeft op de taalunie of
op culturele integratie, direkt te boek staat
als links, belgenhater en incompetent beoordelaar. Geen redelijk belang, in Belgic
noch in Nederland, is gebaat bij zulk zwartwit denken. Niet aIle Belgen-liefde is even
nobel, niet aIle kritiek wordt door minachting gevoed. Maar wie zal dat bepalen? Ik
stel voor: J.K. Heldring en Jeroen Brouwers.
- De Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO) heeft een Praktijkboek Gericht

Aan de hand van
voorgestructureerde enquêteformulieren kunnen eventueel
onder de bevolking levende
ontevredenheden
kenbaar worden gemaakt:

'Wat
bedoelt u?'
'Door vragenlijsten in te vullen
kan men klachten indienen:

Zeg
dan meteen.

r

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.
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Schrijven samengesteld. Nu staatssecretaris De Jong van Onderwijs het eindexamenbesluit heeft veranderd, waardoor gericht schrijven mogelijk is geworden als
onderdeel van het eindexamen havo-vwo,
kan geen enkele leraar Nederlands het zich
veroorloven hierover geen mening te heb
zoals bekend, een warm-ben.DSLOis,
voorstander van gericht schrijven (in
plaats van het gebruikelijke opstel). Er zijn
twee delen van dit Praktijkboek; ze kosten
f 2,50 en f 7,50 en kunnen besteld worden
bij: SLO, Klanderij 204, 7511 HV Enschede. Of idem, postbus 2041, 7500 CA Enschede. Telefonische inlichtingen: 053840840.

– Wie niet horen kan moet maar zien is een
boekje van de Stichting Nederlandse bovenraad. De ondertitel luidt: Een visie op
het communiceren met doven. Vooral een
overzicht van wat er zoal bedacht en onderzocht is op dit gebied. Belangrijk, lijkt
me. Het is een uitgave van Dick Coutinho
BV in Muiderberg. De prijs: f 10,—.
– Tenslotte noem ik nog: A. Hagen, Standaardtaal & dialectsprekende kinderen,
Coutinho, f 27,50; S.M. Vonk, Huur. Enkele wetten leesbaar gemaakt, een uitgave
van Gouda Quint BV, Willemsplein 2, 6811
KA Arnhem, prijs f 24,50; J.F.E. Blasing,
Niederländerd Deutsche
eutsche ^^
er sich and
über
den Nachbarn, in de serie Nachbarn (deel
25) van de Nede
Neder landse
landse amba ssgd e in
Bonn, gratis verkrijgbaar: Strasschensweg
10, 5300 Bonn.
J. M. van der Horst

Faliekant
Het laat zich aanzien dat het woord faliekant op het ogenblik het proces ondergaat

van een wat vreemde betekenisverandering. Om de haverklap lezen we namelijk
tegenwoordig dat iemand ergens `faliekant
tegen' is. Het komt nogal eens voor dat dan
in één moeite door ook nog een spelfout
wordt meegenomen en dat wordt geschreven 'falikant tegen'.
In de tot dusver geldende betekenis van het
woord faliekant is die uitdrukking onzin.
De gangbare betekenis van faliekant kan
wellicht het best worden omschreven als
nadrukkelijk fout. Zo men wil als `op een
noodlottige wijze foutief' . In ieder geval als
heel erg verkeerd. Daarom kan `faliekant
tegen' niet. Je kunt wel ergens `vierkant
tegen' zijn. Wellicht is deze uitdrukking
door de klankverwantschap oorzaak van
dat `faliekant tegen', dat al zoveel wordt
gebruikt dat de stap van `fout' naar `door
inburgering aanvaard' nabij lijkt of misschien al is gezet.
Ik zal niet zeggen dat ik vierkant tegen
dergelijke ontwikkelingen in het taalgebruik ben. Maar een al te gemakkelijke

aanvaarding van wat aanvankelijk fout was
lijkt mij toch niet bevorderlijk voor een
goed taalgebruik. Daarom ben ik daar
voorlopig toch maar liever `vierkant tegen'
– of desnoods `mordicus tegen' – dan `faliekant tegen'!
J.J. van Raalte
journalist
Rotterdam

Het voordeel
van de twijfel
Veel zonden tegen onze schone en zo rijke
taal worden begaan ten gevolge van het
slecht vertalen van buitenlandse, grotendeels Engelstalige persberichten. Iedere
echte vertaler weet dat men idiomatische
uitdrukkingen nooit kan of mag vertalen –
dat men hiervoor een zo gelijkwaardig mogelijke idiomatische uitdrukking in de eigen taal moet zoeken. Dit kost dikwijls veel
tijd, maar in veel gevallen kent het Nederlands zo'n uitdrukking niet en dan moet, en
kan, een goede vertaler het begrip in kwes-

tie toch in zuiver Nederlands weergeven.
Het omgekeerde bestaat ook, vanzelfsprekend: idiomatische uitdrukkingen zijn altijd het product van de eigen denkstijl van
een bepaald volk.
Een onvergeeflijk voorbeeld hiervan, ook
van het altijd foute woord-voor-woord vertalen is de nu, helaas wijd en zijd ingeburgerde uitdrukking het voordeel van de twijfel–in het Nederlands klinkklare onzin. De
meeste mensen die deze uitdrukking gebruiken weten niet eens wat de oorspronkelijke, in (ook niet al te best) idiomatisch
Engels, betekent. Wij kennen in het Nederlands het begrip niet eens. (Van Dale heeft
deze uitdrukking nu opgenomen, ingevolge het principe dat, hetgeen ingeburgerd is,
ook goed Nederlands is) . Fen van de treurige gevolgen van dit speciale geval van taalmisbruik is, dat tal van Nederlanders zijn
overgegaan van het juiste gebruik van het
werkwoord twijfelen – ik twijfel er aan of ik
trek dit in twijfel – tot het onjuiste gebruik
van de meervoudsvorm van het zelfstandige naamwoord twijfel – ik heb twijfels –
afschuwelijk!
Elka Schrijver
Amsterdam

Spijkers op laag water
Net als de andere bezoekers liep hij rond en
bekeek de tentoongestelde foto's.
Dit zinnetje stond in een stukje dat ik juist
geschreven had. Toen ik het overlas, dacht
ik: er is iets mee. Wilt u ook eens kijken?
Vindt u ook niet dat de zin opknapt, als na
bekeek het woord hij herhaald wordt? Mis schien zal niet iedereen onmiddellijk kunnen verklaren, waarom. Verklaren is trouwens niet de eerste taak van de grammatica: zij registreert vooral. Maar hier is het
wèl mogelijk een verklaring te geven; anders had ik dit stukje trouwens niet geschr e ven. De bepaling Net als de andere
bezoekers aan het hoofd van de zin, bewerkt inversie: onderwerp en persoonsvorm wisselen van plaats: liep hij in plaats
van hij liep.
Met deze eerste zin is een tweede verbonden in nevenschikkend aaneenschakelend
zinsverband zoals de oude Den Hertog dat
placht te noemen: tegenwoordig zijn we
met samengekoppelde zinnen al tevreden.
Bij samenkoppeling mag samentrekking
worden toegepast, d.w.z. zinsdelen met
gelijke functie in beide zinnen hoeven niet
steeds in beide zinnen genoemd te worden.
Als de eerste zin geluid had Hij liep net als
de andere bezoekers rond, had die kunnen
worden voortgezet met en bekeek de tentoongestelde foto's. Daarin wordt gezegd

dat iemand de tentoongestelde foto's bekeek, niets meer en niets minder. Of er in
dit geval overeenstemming in gedrag is met
de overige bezoekers, wordt in het midden
gelaten.
In de gegeven zin staat echter Net als de
overige bezoekers voorop. Door die voor
constructie zelfs van de-oplatsingde
tweede zin, bepaald: coming events cast
their shadow before.
En als het nu eens niet de bedoeling was
geweest hem die foto's te laten bekijken,
net als de overige bezoekers? Dan had de
bepaling nog voorop gezet kunnen wor-

den, maar dan had de verbinding tussen
eerste en tweede zin verbroken moeten
worden: Net als de overige bezoekers liep
hij rond; hij bekeek de tentoongestelde foto's. Niet fraai, als u het mij vraagt. Dan
nog maar liever: Hij liep net als de overige
bezoekers rond en bekeek de tentoongestel d e foto's. Mijn voorkeur gaat toch uit
naar vooropplaatsing van Net als etc.,
damn the consequences.
D. de Vries, Wageningen
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Het staartje van die stomme e
De taal der Nederlandse sprekers verandert en `hun redes vullen in de kranten
steeds meer ruimtes', of we dat mooi vinden of niet. Om het in het Middelnederlands te zeggen: Het doet er `geen blat,
geen bast, geen bone' toe, hoe men in het
moderne taalgebruik zijn meervoud
vormt, mits de taal maar verstaanbaar blijft
en een maximale zeggingskracht behoudt.
Maar wat zijn de oorzaken van die verandering? Waarom is bone in het meervoud
`bonen' geworden en geen `bones'? Zit er
systeem in de verandering van het kwispelend staartje van de stomme e, die het Nederlands thans te zien geeft? En zijn er
grenzen voor deze taalverandering aan te
geven?
Dat staartje van de toonloze e is 'uiteraard
de meervouds-s of -n van woorden, die in
het enkelvoud op een -e eindigen: gedachte, moeite, bode, zonde, ziekte. Onze vaderen spraken over de hoofdzonden; ze
hadden zo hun gedachten over de oorzaken
der ziekten, en spaarden zich moeiten noch
offers voor een of ander doel. Maar een
halve pagina krant levert een moderne ver
lezen over ruimtes in het Vatikaan,-sie:w
over ziektes in de derde wereld, over groeiende behoeftes van de bevolking, over interesses die de mensen bezielen, over nieuwe methodes welke worden ingevoerd.
Laten wij, geheel in stijl, eens een blik slaan
op de mechanismes van deze taalverandering.
De meervouds-s verdient zijn plaats in verschillende woorden van Franse herkomst,
in douches, farces, kantines, en vooral ook
bij dames, waarbij wij een levensgroot germanisme omzeilen. Ook bij typetypes,
waarbij echter een differentiatie ontstaat:
in de stad lopen vreemde types rond en:
kranten drukt men in andere lettertypen.
Differentiatie is er ook in typistes, artiestes, assistentes, akrobates en typisten, artiesten etc. met een n. Als patrone bazin
betekent (omdat patronès beschermheilige
beduidt), dan heeft men de drie meervouden : patroons—patrones—patronen, waarbij patrónes bazinnen beduidt en patronen
een heel andere betekenis krijgt. Bij madrone—madrones—madronen is de keuze
ons een bone, want dat zijn met -s of met -n
altijd vrouwen van fors postuur. Marges,
kazernes, barrières hebben terecht een s.
Maar bij methodes lijkt dat een kwestie van
smaak, evenals bij odes, notariële aktes en
bij werk in verschillende fases.
Elke krantenlezer kan echter constateren,
dat — misschien onder invloed van leenwoorde n in het meervoud, zoals hierboven
genoemd — er bij taalgebruikers een neiging
is om zelfstandige naamwoorden op -te ook
maar een meervouds-s te geven. Zo

spreekt en schrijft men thans meer en meer
van ruimtes, gesteentes, dieptes, moeites,
gedachtes, behoeftes, breedtes, luwtes en
hoogtes. Teksten rriet diepten en hoogten
drukken naar onze mening, onze gedachten eleganter, in ieder geval met grotere
nadruk uit, wat stijlvoller misschien. Een
kwestie van gevoel en muzikaal gehoor,
waarschijnlijk. Er is aldus een hele groep
van meervoudsvormingen, die dreigt te
verouderen, bv. kaden, keuzen, klassen,
waarden, oden, zeden, legenden, sagen,
centralen, anekdoten. De s-vormen dringen zich steeds krachtiger op.
Een hele groep blijft bij deze taalverandering echter buiten schot. En dat zijn de
zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden op -e: gewonde, gelovige, afgevaardigde, blinde, zieke, naaste etc. Niemand voelt de neiging de meervouds-n ook
hierbij door een -s te vervangen. Waarom
wel waardes en geen blindes? Anderzijds

bestaat er op historische gronden geen
twijfel aan de onwankelbare -s van de verkleinwoorden: meisjes, bloempjes, huisjes. Ze zijn de kinderkens van een afgesleten verkleinwoord op -ken of -kijn. Op -n
dus, waarbij geen ander meervoudsstaartje dan een -s paste. Die -s is gebleven toen
de -n in het verkleinend achtervoegsel verloren ging, behalve dan in een paar poëtische en religieuze vormen.
En van grenzen bij deze taalverandering
sprekend, moeten wij met een zekere afschuw signaleren de soms opduikende vormen bedes, redes en zeges, die van ouds
een andere meervoudsvorming hebben gehad, t.w. gebeden, redevoeringen en overwinningen. Deze nieuwe woorden zullen
nimmer over onze lippen komen.
Gerard Lutke Meijer
publicist
Amsterdam

Van Woord tot Woord
Tellen tot tien X tien X tien . .
In eerdere afleveringen van deze serie over
onze getallen (op pagina 13-14 en 29 van
deze jaargang) heb ik gesproken over het
nog niet abstracte rekenen: het tellen in/op
vingers en handen. Ik heb gezegd dat vier in
zijn oudste vorm `rij van vier spitsen' kan
hebben betekend. Daarmee worden de vier
vingers van de hand bedoeld. Vier is een
oud grensgetal: aan een hand zitten maar
vier echte vingers en ook bij een handbreedte telt de duim niet mee. Vijf is een
hele hand en vormt dus een ander grensgetal.
De oorsprong van het woord acht sluit aan
bij die van vier. De oervorm van acht moet
oktou geweest zijn. Het Latijnse octo —
waarvan octaaf een afleiding is — zit nog
dicht bij die oervorm. Als uitgang heeft
oktou een zogenaamde `dualis' die aangeeft dat het om een tweetal gaat. De wortel
ok betekent `spits'. Het Duitse woord Ecke
(hoek) en het Nederlandse egge (zelfkant;
scherpe zijde) zijn van deze wortel afgeleid. Oktou/acht wil dus zeggen: twee rijen
van spitsen of twee hoeken van knokkels;
twee groepen van vier vingers.
De namen van de getallen één tot en met vijf
zijn niet erg gemakkelijk te verklaren, maar
er zijn wel wat aannemelijke hypotheses.
Deze heb ik vermeld op de pagina's waarnaar hierboven verwezen wordt. Acht laat
zich, zoals we zojuist hebben gezien, vrij
eenvoudig uitleggen als sprong naar de

tweede groep van vier. Een probleem vormen zes en zeven. Opmerkelijk is dat deze
woorden zoveel lijken op hun pendanten in
de Semitische talen, b.v. Hebreeuws ses
voor `zes' en Heen Assyrisch
breeuws eba, Assyrisch sibi en Arabisch
sabun voor `zeven'. Men vermoedt dan
ook dat de Indogermaanse namen van deze
tussenliggende getallen aan een Semitische taal zijn ontleend..
Het woord negen is verwant met nieuw. In
het Nederlands kun je dat niet zo duidelijk
meer zien, maar in bijvoorbeeld het Duits
(neun—neu) en het Frans (neuf—neuf) wel.
Negen is het nieuwe getal na de tweede
groep van vier, na de tweede hand zonder
duimen. Bij de tien krijgen we de tweede
volledige hand. Het woord tien heb ik al
terloops behandeld en ik heb ook het verband met de tientallen (op itig) aangegeven
(zie pagina 29), maar er is nog veel meer
over te zeggen.

sissa

Een oude vorm van tien is teken en een nog
oudere tehun(t) of techun(t). Deze is in
tweeën te delen: te- en (c)hunt. Men veronderstelt dat te- afkomstig is van twee: de
-w- is verdwenen, zoals dat ook is gebeurd
bij tussen (vergelijk Duits zwischen) en bij
de uitspraak van het Engelse two. Hunt/
hund zou een nevenvorm zijn van hantl
hand. Twee handen: twee grijpers met tien
vingers. Hand is misschien een oude aflei-
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ding van een werkwoord dat `te pakken
krijgen, grijpen' betekende en dat voortleeft in het Engelse (to) hunt en het Zweedse (att) hinna.
Dat in een tientallig stelsel ook de hogere
grensgetallen hun naam van tien zullen afleiden valt te verwachten. Honderd is het
tiende tiental van tien. In het Engels luidt
het hund-red `honderd-tal' Hund is een
onderdeel van te-hund. Red betekent `getal' en is verwant met rede en het Latijnse
ratio.
De volgende mijlpaal is duizend. Dit woord
is ontstaan uit dui-s-hunt met als tweede
gedeelte het zo langzamerhand bekende hunt. Dui- betekent `gezwollen, krachtig,
sterk' en vormt ook een bestanddeel van
dui(m), de krachtige, dikke vinger. Dui(m)
is te vergelijken met het Latijnse tu(mor)
`zwelling'. Duizend is dus een benaming
voor het extra grote honderdtal.
Boven de duizend begint het ons te duizelen. Voor hogere getallen hebben we dan
ook eigenlijk geen naam. Miljoen (met als
uitwassen biljoen en triljoen) en miljard
zijn kunstmatig gevormde woorden. Een
miljoen is een opgeblazen mille! Zoals een
Italiaanse salone een grote sala, een deftige zaal is, en een padrone een machtige padre, een supervader, een beschermheer,
zo ontstond in het Italiaans het woord millione voor het veelvoud van duizend. Het
miljard is een Franse uitvinding uit de zeventiende eeuw. Ook bier is het grondwoord mille: duizend.
Tien maal tien maal tien maal tien maal
tien . . . Alleen met een rekenmachine kun
je alsmaar doorgaan. U interesseert het
waarschijnlijk meer hoe het nu zit met elf
en twaalf, met dozijn, met gros en met
snees. Daarover een volgende keer.

Marlies Philippa

Onze Taal heeft een ander
postadres postbus 140,
2678 ZJ De Lier
Het Genoodschap is nu ook
telefonisch bereikbaar:
01745-7070.
N.B. Dit nummer is voor
secretariaat en
administratie. De
taaladviesdienst werkt
alleen schriftelijk.

50 jaar Onze Taal
Vraag en Antwoord: verOnze Taal is niet alleen een blad waarin
taalgebruikers van gedachten kunnen wisselen over taalkwesties. Onze Taal fungeert ook als vraagbaak en `taaladviesdienst'.
Is er verschil tussen `melden' en `vermelden'? Hoe zit het eigenlijk met dat merkwaardige voorvoegsel ver-? Het antwoord
hieronder werd 25 jaar geleden gegeven
(september 1956). Zijn er sindsdien vorderingen gemaakt in de tak van de taalwetenschap die zich met deze kwesties bezighoudt, de morfologie?

1. weg: verstoten, verbannen, verkopen.
2. vernietiging: verbranden, vergaan, verdoen.
3. verkeerd doel of gevolg: verleiden, verwennen, vergissen.
4. verandering van plaats: verhuizen, verbedden, verpotten.
5. verandering van manier: verbouwen,
vertimmeren, verkleden.
6. ongunstige betekenis: verdenken.

Is er verschil tussen `menen' en `vermenen'? En tussen ‘rneldere en `vermelden'?
Geeft u eens een lijst met de betekenissen
van ver-. In een gewoon woordenboek als
Koenen vind ik al ruim 70 kolommen van
woorden met ver-. Enig systeem erin zie ik
niet.
Tussen menen-vermenen en melden-vermelden is nauwelijks van een merkbaar
betekenisverschil sprake. Bij deze tweelingen zijn de ver-woorden een tikje aan de
officiele kant. TerwijI ‘menen' en ‘rnelden'
in tal van gevallen kunnen voorkomen, blijven ‘vermenen' en `vermelden' meer voor
speciale uitdrukkingen bewaard: naar wij
vermenen, de vermeende eigenaar, vermeende rechten, de kronieken vermelden,
eervolle vermelding enz. Vooral `vermenen' is wat ouderwets gekleurd.
Het systeem van ver-? Als Koenen al 70
kolommen geeft, wat zal dan wel het grote
woordenboek moeten geven. Een vooropgezet systeem moet u ook niet zoeken. Wel
zijn er enige groepen van min of meer samenhangende betekenissen te onderscheiden. De moeilijkheid is dat ver- een verzwakking is van een dertiental verschillende voorvoegsels (o.a. voor).

7. begin: vernemen, verlieven.
8. versterking: verblijven, vertroosten.
9. bedekken: verzilveren, verzegelen.
10. maken of warden van bijv. naamw.:
verflauwen, verrijken.
11. idem van zelfst. naamw.: verafgoden,
verstenen.
12. als overgankelijk w.w. naast onovergankelij k w.w.: verzwijgen-zwijgen, verschrikken-schrikken.
13. 'over': vernachten, verwinteren, verwinnen (denk aan verrassen-iiberraschen!).
De twee door u genoemde woorden, vermenen en vermelden, zijn eigenlijk bij geen
van de bovenstaande groepen onder te
brengen. Er zijn meer van die buitenbeentjes: verwisselen, vereisen, vermissen.
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n Steeds meer, of nog steeds verloederd, ik
weet het niet, maar dat los schrijven van
woorden die aan een geschreven horen te
staan, blijft een bron van vermaak. Wel en
wee van pottenbakkers geslacht las ik
laatst in een krantenkop. n Ik maak me
sterk dat het kabinet de vier jaar niet haalt
is ongeveer dezelfde bewering als het lijkt
me sterk als het kabinet de vier jaar haalt.
Ik maak me dan ook sterk dat u wel eens
minder taalvaardige personen dan u de beide constructies door elkaar hebt horen halen. n U hoort mij niet zeggen dat de taal
steeds meer verarmt of verloedert. n Natuurlijk hoort u mij dat niet zeggen, want u
hoort me niet. n Ik bedoel dus eigenlijk: u
ziet mij niet schrijven dat de taal steeds
meer verarmt of verloedert. n Ook dat
haalt u de koekoek, want u ziet me evenmin
schrijven. n Nog eens: u ziet hier niet door
inij geschreven staan dat de taal steeds
meer verarmt of verloedert. Ik wil dus
geenszins beweren dat een veelvuldig gebruik van de uitdrukking dat hoor je mij
niet beweren wijst op verarming of verloedering van de taal. Ik krijg er alleen soms
wel een sik van. n Wat ons natuurlijk meteen op de vervoeging van het werkwoord

TOnzeTaal
Mastricthlad van het Genootschap Onze Taal

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt zich ten doel
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.500)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
taken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft. Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
Redactie:
dr. J. Renkema

•

scheren brengt. Volgens Van Dale kan dit
in de betekenissen 8 t/m 10 ook vervoegd
worden als scheerdelheeft gescheerd. Ik
zal u niet vermoeien met een uiteenzetting
omtrent de finesses van de betekenissen 8
t/m 10 van scheren, maar daar is in ieder
geval niet in opgenomen het wederkerende
zich wegscheren. Waaruit volgt dat de voltooide tijd van hij scheert zich weg niet is hij
heeft zich weggescheerd, maar hij heeft
zich weggeschoren. Wat mij doet denken
aan een maatschappelijk geengageerd persoon van wie niets is overgebleven nadat
hij de baard bij zichzelf heeft verwijderd.
nNadat ik ruim twee decennia uitsluitend
auditief ben geconfronteerd met Il n'y a pas
d' amour heureux, gezongen door Georges
Brassens, is mij dozer maanden toevallig
de tekst zelf ervan onder de ogen gekomen.
De meest spectacui aire misvatting was dat
ik een van de versregels altijd verstaan had
als vite semant ma vie, wat in werkelijkheid
bleek te luiden dites ces mots 'ma vie'. Snel
mijn leven zaaiend wordt dus zeg die woorden `mijn leven'. Er is geen probleem opgelost , maar alleen een nieuw bij gekomen.
Bedwing uw tranen maar, gaat de tekst
door. Heb ik al ruim twee decennia gedaan,

Bestuur:
voorzitter mr. J. Jolles, Den Haag
vice-voorzitter ir. Th. Quent, Voorschoten
secretaris mr. H.F.M. Hofhuis, Zeist
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mevrouw H. van den Horst-de Both, Amstelveen; mevrouw M. Janse, Schiedam; dr. D.P.
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van Wuyckhuyse, Zwijndrecht.
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en zal ik blijven doen ook. Er is geen gelukkige communicatie. n Ik heb je lief heeft
twee betekenissen. Dat wordt duidelijk als
we deze zin naar de beleefdheidsvorm
transponeren: ik heb u lief, respectievelijk
ik heb uw lief. n Nogmaals, u hoort mij niet
zeggen dat de taal steeds meer verloedert
of verarmt, maar sinds steeds meer fouten
gaan optreden in het gebruik van u danwel
uw, moet het ons niet verbazen dat partnership ook niet meer is wat het was (namelijk
partnerschap en dat heette vroeger weer
een Band, geloof ik — nou j a) en dit beklemtoont weer op schrijnende wijze de toenemende juistheid van boven aangehaald
lied. n Vrij vertaald luidt de derde strofe:
mooie lezer (m/v), lieve lezer (m/v), ik
draag uw beeld in mij als een gewond vogeltje, en hullie-daar zien ons, zonder het te
weten, voorbijgaan, na mij de woorden
herhalend die ik eruit geperst heb en die
heel plotseling stierven voor uw grote
ogen: geen communicatie haalt iets uit.

P.C.U.d.B.

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het
P.J. Meertens•Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
het Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam;
de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit van
Amsterdam;
de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
Technische Hogeschool Eindhoven;
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
Groningen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden;
het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie, Leiden;
het Instituut Nederlands van de Katholieke
Universiteit Nijmegen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Utrecht.
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Een geheim zonder oplossing
• Journalisten spreken en schrijven in geheimtaal, maar 'de grootste krant van Nederland' vormt een gelukkige uitzondering, aldus Evert Werkman (oud-redacteur
bij Het Parool).
• Reacties, 103. Als iets duur kost, betekent dat dan het einde van het ABN?
• In het Journaal legt men klemt6nen en
accenten, 104.
• Waar komt het Vlaamse 'op zolder kopen',105,vandaan?
• Een plaatselijke middenstandsvereniging noteert openingstijden, 105.
• De horeca kakelt op 106.
• Dikdoenerij van artsen en andere vaklui
is uit den boze, 106. Lees ook Wijck voor
Wijk, 110.
• Wat zaait een armoedzaaier? 109.
• De negatieve betekenis van elitair wordt
verklaard op 107.
• De vaste rubrieken:
Het Rijmschap, 103, rijk rijm is aanvaardbaar in slechte poezie;
Varieteit en Variete, 105, montrice, monteuse, of rnontiere;
Het Gezegde & Co, 107, of Friesland een
verdeling als in Belgie wil;
Van Woord tot Woord, 109, 'score' betekende oorspronkelijk twintigtal;
Spijkers op laag water, 110, vul in 'wier' of
'wiens';
'heel' en 'gek' in - - -

Congres
Taal en Samenleving
21 november 1981

Een opgewekte meisjesstem in Hilversum
kondigt aan dat er nu wordt overgeschakeld naar Den Haag, waar de ministerraad
al uren bijeen is om een lastig probleem tot
een goed einde te brengen. In de Haagse
studio zit lan, die er alles van afweet en dan
ook vrolijk van wal steekt. Op het Catshuis
is de sfeer uiterst gespannen, want men kan
het daar maar niet eens worden over een
mogelijke verhoging van de sociale premies. Om uit te leggen hoe dat nou zit trekt
Jan het hele register van het sociaal-economische jargon open: de trendvolgers, de
aftopping, het modale inkomen, de koopkracht, alles buitelt uit de luidspreker. De
toestand is zorgelijk, zegt Jan.
'Ja, maar,' zegt zijn vrouwelijke collega in
Hilversum, 'kun je dat hele verhaal nou
ook in gewoon Nederlands vertellen? Niemand kan dat toch begrijpen!'
1an grinnikt even en verklaart zich dan
onmachtig zijn relaas in begrijpelijke zinnen te herhalen. Of hij het zelf dan wel
begrijpt? 0 zeker , maar voor een duidelijke
uitleg heeft hij meer tijd nodig dan de een
minuut en dertien seconden die Hilversum
voor hem heeft uitgetrokken. Het kabinet
wankelt. Waarom het wankeIt blijft in nevelen gehuld. 'Dank je weI, Jan,' roept
Hilversum en daarmee is de kous af.
Het is een van die talloze voorbeelden van
radioverslaggeving, die zich kenmerken
door hun volstrekte overbodigheid. Jan is
bij voorbaat geexcuseerd, want in dit geval
- het voorbeeld is niet verzonnen - ging het
werkelijk om een bijzonder ingewikkelde
procedure en daarvoor heb je meer tijd
nodig dan de radio doorgaans ter beschikking stelt. Maar wei blijft de luisteraar met
het vervelende gevoel zitten dat de politiek
weer eens ver boven zijn petje uitgaat en
dat zelfs iemand wiens taak het is hem de
problemen uit te leggen in zo'n geval faalt.
Die taak heeft de journalist vanouds. Menigmaal schiet hij tekort.
De schrijvende journalist heeft het vergeleken bij zijn collega's van radio en televisie

iets gemakkelijker, ook al wordt hij eveneens gehinderd door gebrek aan tijd en
ruimte. Maar hij heeft meestal nog weI de
gelegenheid zijn kopij over te lezen en te
corrigeren alvorens de computer er zich
over ontfermt en hij hoeft maar zelden te
improviseren, ofschoon het horloge naast
zijn schrijfmachine hem oak voortdurend
tot spoed maant.

Journalistiek Toen
Het beeld dat dr P .H. Ritter jr een halve
eeuw geleden schetste van de journalist en
zijn werkwijze (in Journalistieke Geheimen, Amsterdam, 1930) heeft eigenlijk niet
eens zo veel verandering ondergaan. 'Zijn
werk', aldus Ritter, 'kent nimmer de weelde der overdenking, en toch is hij verloren
zonder nagedachte. Hij moet koortsig handelen tegen een fond van gemoedelijkheid.
Hij moet kort zijn, hoewel kortheid meer
tijd kost dan omvang. Hij, de verslaggever
met het notitieboekje, doet het best niets te
noteren en aIleen maar zijn aandacht te
spannen en zijn herinnering te stalen, hoe'weI aandacht oefenen moeilijker is dan no..
tities te maken. Hi j moet veel luisteren
onder de schijn veel te spreken. Hij moet
.het gebaar hebben van een handelsreiziger
en de ziel van een Trappist. Hij moet spreken als hij luistert en luisteren als hij
spreekt. '
Ritter kan, toen hij dit schreef, de radioverslaggever nauwelijks gekend hebben.
Hij had het type journalist voor ogen dat nu
eigenlijk niet meer bestaat, de journalist
namelijk die terwille van zijn werk althans
de schijn moest ophouden heer te zijn onder de heren, die hem op zijn best beschouwden als een hinderlijke indringer in
het beperkte wereldje van politici en ambtenaren, waarin niet zelden de openbaarheid nog werd geschuwd en gemeden. Hij
had het, wat dit betreft, vaak moeilijker
dan zijn collega van vandaag die zijn notitieboekje bepaald niet hoeft te verbergen
om zijn werk goed te doen, zeker niet nu dit
boekje in vele gevallen is vervangen door

102 Onze Taal 50ste jaargang nummer 10 — oktober 1981

de microfoon van het bandopnameapparaat.
In een opzicht had de journalist van Ritters
tijd het gemakkelijker: het publiek waarvoor hij werkte was nog zeer beperkt, de
oplagen der dagbladen waren belachelijk
klein vergeleken bij de huidige en er was,
anders dan nu, een opmerkelijk verschil in
kwaliteit tussen de grote, in het hele land
gelezen kranten en de provinciale pers.
Het taalgebruik van de overheid blonk ook
toen niet uit in helderheid en beknoptheid,
maar de noodzakelijkheid uit te leggen wat
er mee werd bedoeld werd minder gevoeld.
Niet alleen waren de aan de orde gestelde
problemen doorgaans niet zo ingewikkeld
maar bovendien zouden de meeste lezers
zo'n uitleg ook niet op prijs hebben gesteld:
zij achtten zich ontwikkeld genoeg om
‘stadhuistaal' te begrijpen.
Zo kon de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van maandag 29 juni 1914 zich veroorloven
op de eerste pagina van het avondblad van
die dag een halve kolom te besteden aan
een ingewikkelde kwestie op het gebied der
gemeentelijke belastingheffing in Den
Haag. De feitelijke berichtgeving over de
moord op kroonprins Frans Ferdinand in
Serajewo vindt men op een binnenpagina
en de telastingquaestie' is geen samenvatting van de zaak in gewoon Nederlands
maar de letterlijke weergave van het ambtelijke stuk dienaangaande met alle verwijzingen naar vroegere raadsbesluiten en koninklijke besluiten die er op betrekking
hebben met nauwkeurige vermelding van
de nummers en data der Staatsbladen en
andere stukken. Ter redactie zal trouwens
niemand op de gedachte zijn gekomen een
en ander samen te vatten in een kort bericht.
Dat dit voorbeeld is ontleend aan de NRC is
geen toeval: deze krant heeft enkele journalistengeneraties tot lichtend voorbeeld
gediend hoe het vak moest worden uitgeoefend. Degelijkheid en betrouwbaarheid
dienden voor alles gewaarborgd te zijn,
ook als die leidden tot saaiheid en onleesbaarheid. Dat niet alle lezers van kleinere,
met name provinciale bladen zich konden
beroemen op dezelfde eruditie als die van
het Rotterdamse blad deed er weinig toe.
Wie naar beknoptheid en duidelijkheid
streefde, wie de taal van de overheid probeerde om te buigen tot begrijpelijk Nederlands, wie met bekwame hand schrappingen toepaste kon al gauw het verwijt te

Ritter de geheimen der journalistiek meenden te kennen.

Journalistiek Nu
Een wezenlijke verandering kwam er pas
na de Tweede Wereldoorlog, ofschoon
minder snel dan men zou veronderstellen.
Ten gevolge van de papierschaarste bleven
de dagbladen aanvankelijk zo klein van
omvang dat samenvatting van de berichten
een dwingende noodzaak werd. Maar de
`doorgaans welingelichte Haagse kringen'
hielden zich staande en wie wilde begrijpen
wat er gaande was als het om overheidszaken ging moest nog altijd van goeden huize
zijn om daarbij het woordenboek te kunnen
missen.
Toen de dagbladpers zich in de jaren vijftig
weer kon ontplooien, ook wat de omvang
betreft, bleek er toch wel wat veranderd te
zijn. Van de grote dagbladen ging met name
De Volkskrant voorop in de journalistieknieuwe-stijl, maar belangrijker misschien
was nog dat de provinciale pers plotseling
een verrassende opbloei vertoonde in kwaliteit. Regionale bladen, tot 1940 vrijwel
geheel steunend op de nationale dagbladen
wat betreft de berichtgeving uit het regeringskwartier — het knippen en plakken
werd op menige redactie met grote vaardigheid beoefend — bleken in staat het tot dusver nogal exclusieve clubje der Haagse
journalisten binnen te dringen en zich daar
een plaats te veroveren, gelijkwaardig aan
die van hun zo lang overschatte collega's.
Deze kwaliteitsverbetering ging echter geleidelijk gepaard met een nieuw verschijnsel: de opmars der doctorandussen.
Journalisten die zich konden beroemen op
een universitaire graad waren voor de oorlog zeldzaam en degenen die zich, eenmaal
afgestudeerd, wel geroepen voelden tot de
redactie van een dag- of weekblad toe te
treden verzuimden niet hun titel(s) steeds
nadrukkelijk te vermelden. Omstreeks
1960 ambieerden echter vele jonge academici een loopbaan bij de pers en zij werden
met open armen ontvangen. Op vermelding van hun titel stelden zij evenwel doorgaans geen prijs. Valse bescheidenheid?
Wilden zij zich niet openlijk onderscheiden
van hun collega's met iets minder geestelijke bagage? Hoe het zij, hun entree heeft het
aanzien van de journalistiek in Nederland
ongetwijfeld verhoogd en de voorlichting
op velerlei gebied aanzienlijk verbeterd.

Is er toch een remedie?
De grootste krant van Nederland komt de
eer toe er althans consequent naar te streven zich in wel begrijpelijke taal tot zijn
lezers te richten of liever: zijn luisteraars
en kijkers. Want die grootste krant is ongetwijfeld het NOS-journaal. In een interview met de Varagids zei Tom Kamlag,
plaatsvervangend hoofdredacteur (7 maart
1981) onder meer: `Wij bereiken een zeer
uiteenlopend publiek. Dat legt ons duidelijk beperkingen op. Een groot deel van
onze kijkers heeft niet meer opleiding gehad dan lagere school of lager beroepsonderwijs. Omdat wij voor die groep vaak de
enige informatiebron zijn moet je meer uitleg geven dan wanneer je je bijvoorbeeld
zou richten op een gemiddelde krantenlezer. Maar je moet er tegelijkertijd voor
zorgen dat je je uitzending niet uitsluitend
voor dit publiek maakt, maar dat je ook nog
een aanvulling geeft voor lezers van bij-

horen krijgen dat hij streefde naar opper-

vlakkigheid. Kranten, die wel van de NRCdoctrine afweken — in de jaren twintig De
Telegraaf, weldra gevolgd door Het Volk —
werden met een zekere minachting beschouwd. Dat hun oplagen spoedig die van
de `deftige' dagbladen verre overtroffen
kon nauwelijks als een compliment worden
beschouwd, oordeelden velen, die evenals

schreef Pauline Sinnema in Het Parool (4
maart 1981): `Terwij1 de maatschappij
steeds ingewikkelder is geworden doet de
door intellectuelen gedomineerde partij
daar nog een schepje bovenop met een volledig ontoegankelijk taalgebruik (. . .) Het
kader is zich meestal niet eens bewust van
de afschrikwekkende werking van het intellectuele taalgebruik.'
De nieuwe geheimtaal maakte zich in korte
tijd meester van niet alleen de kaders der
politieke partijen, maar ook van de departementen, de secretarieen, de griffies,
kortom al die overheidsinstellingen die
zich beijverden om het verlangen naar
meer openheid gestalte te geven, maar
daarbij vaak het tegendeel bereikten, struikelend over moeilijke termen, woorden,
uitdrukkingen uit de handboeken van de
universiteit en, zo nodig, deze aanvulden
met zelfverzonnen termen. De `ouderwetse' journalist, in staat dit alles te vertalen,
was van zijn plaats verdrongen door anderen, die het allemaal wel begrepen maar
niet in staat bleken te zijn voor een passende 'vertaling' te zorgen. Het uiteindelijke
resultaat is droevig en voor de parlementaire democratie op den duur fataal. De dialoog tussen overheid en publiek is een onderonsje geworden van geleerde en kwasigeleerde groepen, die misschien elkaar nog
begrijpen — hoewel ook dat betwijfeld moet
worden — maar die het tegendeel bereiken
van wat zij beogen: voorlichting geven.

Geheimtaal
Maar wat zij eveneens meebrachten was
hun wetenschappelijke jargon en het is
maar de vraag of de voorlichting daarmee
gediend is geweest. In een beschouwing
over de manier waarop de Partij van de
Arbeid de interne voorlichting beoefent

voorbeeld Volkskrant en NRC.'
Hoe het NOS-journaal dat probleem aanpakt is iedere avond te horen en te zien.
Een geinterviewde die, alle vooraf gegeven
instructies ten spijt, toch het woord innovatie laat vallen wordt in de rede gevallen
door de interviewer, die luid corrigeert:
vernieuwing! Zelfs een toch algemeen be-
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kend woord als agenda wordt verduidelijkt
met: werkprogramma. Werkt het? Misschien wel. Het irriteert ook, want niet alle
luisteraars/kijkers zijn er van gediend als
kleuters te worden behandeld, zeker niet
wanneer de nieuwslezer zijn `verklaring'
nog eens onderstreept met een welwillend
handgebaar: meester legt het wel even uit.
Zolang radioverslaggevers ruiterlijk moeten erkennen niet in staat te zijn een probleem dat ons allen aangaat in weinig woorden in korte tijd in begrijpelijk Nederlands
samen te vatten blijft het journalistieke geheim van vijftig jaar geleden onopgelost.
Dank je wel, Jan!
Evert Werkman
oud-redacteur Het Parool
Amsterdam

ogen gebeterd nu de tolerantie ten aanzien
van afwijkingen van de spreeknorm snel
toeneemt.
Het is best wel een sympathieke gedachte
om een ontwikkeling die anderen zien als
een verzwakking van het kritisch vermogen, of ook wel als een toename van de
onverschilligheid ten opzichte van het begrip beschaving, af te schilderen als een
toename van de tolerantie. Tolerantie is
immers per definitie een goede zaak in dit
land. Maar ook al zou men de heer Van der
Horst in deze gedachte volgen dan mist
men een sluitstuk aan zijn betoog. Want het
ter ziele gaan van het ABN als spreekideaal
van de betere kringen zou een vacuum
scheppen dat snel gevuld zou moeten worden, in het bijzonder door degenen die de
kolommen van Onze Taal helpen vullen.

Reacties

H. Maier, Bilthoven

Dat kost duur

(In) de tuin (in)

Met enige schroom werp ik — als `orthodoxe' leek — me in de strijd tegen onjuist
gebruik van onze taal en van `Onze Taal'.
In het juninummer houdt de heer Mars,
zich aandienend als leraar Nederlands, een
nogal rommelig rammelend
r mmelend beton g ten
gunste van het gebruik van de term `Dat
kost duur'. noemt
h 'orthodox' te
mt het
J
eisen dat men zegt en schrijft: `Dat is duur'.
(Naar ik vermoed behoort de heer Mars
dus tot de categorie `progressieve' leraren) . In de bijna twee kolommen die hij
gebruikt ter `ondersteuning' (??) van zijn
betoog, haalt hij er van alles en nog wat bij.
Het zou zonde van de tijd en plaatsruimte
zijn daar op in te gaan.
De kern van 's heren Mars' betoog is:
Waarom drukte maken over het gebruik
`Dat boek kost duur'? Over twintig jaar zal
het wel niet meer afgekeurd worden. Een
merkwaardige opvatting voor een leraar
Nederlands! In plaats van zich te verzetten
tegen onjuist gebruik van het Nederlands
werkt hij het in de hand. Zonde van onze
taal, en onjuist gebruik van `Onze Taal'.

Toen ik het artikel van mevrouw M. Gerritsen in Onze Taal van 7/8-1981 had gelezen,
vroeg ik mij af of een zelfde onderzoek bij

L.L.J. Harmsen, oud-ambtenaar, Zwolle

Einde van het ABN?
In Onze Taal van juli/augustus 1981 jaagt
de heer J.M. van der Horst ons de stuipen
op het lijf met zijn betoog dat onze cultuurtaal, het Algemeen Beschaafde Nederlands, zijn langste tijd heeft gehad. Sterker
nog: dat het ABN, het spreekideaal van de
betere kringen en wie daar graag bijhoort,
omstreeks 1970 de geschiedenis is ingegaan. De betere kringen hebben zich in zijn

(in) de tuin (in) niet heel afwijkende resultaten op zou leveren. Zelf gebruik ik namelijk
— ik ben overigens een `de tuin uit'-man — bij
(in) de tuin (in) consequent het voorzetsel
`in', als het om een plaatsbepaling gaat, en
het achterzetsel `in', wanneer het een richtingbepaling betreft.
Dit lijkt een simpele zaak. Je converseert
dan als volgt: `Waar is Jan?' `Hij loopt in de
tuin.' `Nee, hij liep net de tuin uit.' `O,
wacht, daar komt hij juist weer de tuin in.'
Zo eenvoudig zou de voorzetsel/achterzetsel-kwestie mijns inziens zijn, als de taal
zich aan rekenkundige regels hield. Maar
dat is natuurlijk niet zo.
Ik kan dan ook niet zeggen, dat ik de-zorgen-uit ben. Maar weer wel, dat ik hetland-uit ben geweest. Ik zou nooit zeggen:
`hij was uit het land', maar naast `Piet
kwam net zijn huis uit' verdraag ik `Piet
kwam net uit zijn huis' al beter.
Toch meen ik in zijn-huis-uit meer richting
te voelen en in uit-zijn-huis meer plaats.
Fantasie of werkelijkheid?
Misschien kan een van Onze Taalgenoten
daar meer over vertellen.
Wim Koning, Haarlem

Het Rij mschap
Bewaard

Ter zelfmoord trok ik naar de spoordijk op,
kroonde mijn hoofd met rails, deed bietsen
aan:
de aarde dreunt, de helling een vulkaan;
wat nu volgt, dacht ik, schrijf ik niet meer
op.
Vlak voor mij trekken de rails weg, luchtop
de hemel in (.. )

nen. Men zegt dat rijk rijm een gedicht een
volkse toon geeft, maar een noodzaak lijkt
het me niet — eerder een flauw excuus achteraf. Bovendien zie ik niet reikhalzend uit
naar poëzie met een volkse toon.
Bij vermakelijke en noodlottige opsommingen verleent rijk rijm bijna automatisch
hand- en spandiensten:

Zondags bonen, maandags bonen
Dinsdags bonen, woensdags bonen
bonen, .
gepofte
Donderdags
(1869-4945)

Kijkt u zelf maar even na in de/het NRC/
Handelsblad van 7 augustus ji. hoe dit sonnet (want dat is het) afloopt. Een al eerder
door mij beschreven fenomeen doet zich
voor: ik vind een vers mooi, maar neem
tegelijkertijd de gebreken ervan haarscherp waar.
De auteur van Bewaard (1954 — heden) licht
ons op opvallende wijze. `Rijk rijm is', ik
parafraseer H.J.F.M. Lodewicks Literaire Kunst, `eerder een teken van armoe dan
van rijkdom bij de dichter.'
Rijk rijm of gelijk rijm is een vertrouwd
bestanddeel van volks- en kinderrijmen.
Het treedt verder op in alle haastig vervaardigde poëzie, vooral rond het St. Nicolaasfeest (Een mooi cadeau/Voor tante Do).
Als procédé valt er niet veel mee te begin-

Soms tref ik woorden die geen rijmwoord
kennen. De toe te passen kunstgreep kan in
zo'n geval rijk rijm heten:

ik zoek een boek van H. H. Polzer
Pee Oo EI Zet Ee Er, ja, POLZER!! j!
Zo'n ruk aan de noodrem werkt alleen in
een langer gedicht vol prachtige rijmen, en
zelfs dan zal iedereen na lezing zeggen:
`Spielerei'. Inderdaad, rijk rijm is zelden
meer dan Spielerei. Het is een vingeroefening voor schrijvers van light verse. Rijk
rijmende sonnettisten riskeren de harde
kwalificatie: minvermogend!
Ivo de Wijs
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We kunnen wel aannemen dat de tweede
regel eigenlijk met het woord Biedt had
moeten beginnen, anders zou de term
`rijmpje' al helemaal overdreven zijn. Een
goed voorbeeld dus van rijk rijm, waarover
ik in het algemeen net zo denk als No (en
Lodewick). Zijn betoog is echter wat te
schetsmatig naar mijn zin. Rijk rijm is aanvaardbaar:
—in slechte poezie
—in yolks-, kinder- en gelegenheidsrijmen
(Sinterklaas, jubilea e.d.)
—in popteksten, levensliederen en collectief gezongen werk (carnaval e. a.). Rijm,
metrum, zinsbouw en zo meer doen in bovenstaande gevallen namelijk weinig of
niets terzake
—onder Franssprekenden (die weten niet
beter of het hoort zo) als er een bepaald
effect mee beoogd en bereikt wordt.

Wanneer ik handen van vereerders druk
Gebeurt dat gul, en geenszins onder druk
Maar allemacil dat wordt me veel te druk
U weet het dus; het staat hier nu in druk

Voorzetsels met klemtoon
In zijn kleurrijke schets van onze toekomstige taal besteedt de heer Battus ook aandacht aan de klemtoon. Hij beperkt zich tot
het woordaccent, dat is het geluidseffekt
dat onderscheid maakt tussen kanon `soort
wet, soort muziekstuk' en kanon `stuk geschut', of tussen voorkomen `uiterlijk' en
voorkomen 'beletten'. Elk van zijn beide
voorbeelden zou een heel artikel verdienen. Bij Amelisweerd horen plaatsnamen
als Maasland en Heerhugowaard, die uit
de onbekendheid opgedoken zijn, maar
ook de door nieuwslezers mishandelde
Noordzee en haar Haagse lotgenoten
Noordeinde en Voorhout. Wills lijkt een
grapje zoals de camera van Wim Kan,
maar het blijft een bittere waarheid dat
`geleerde' woorden als diverse, catalogus,
consul, extraneus, linoleum, luitenant, onuitroeibare sjibbolets, in veler oren het
standsverschil beklemtonen. Monseigneur dr. W.H. Nolens verdeelde zijn landgenoten in alinea-mensen en alinea-mensen, en wie vrij is van deze soort hoogmoed, mag het zeggen.
Niet minder belangwekkend dan de
woordklemtonen, de lexikale accenten zoals de taalkundigen zeggen, zijn de zinsaccenten, zoals het nieuwheidsaccent (`Ze
hebben Pampus gebombardeerd') en het
tegenstellingsaccent Mat kun je geen
waaien noemen, het stormy). Ze g etuigen
niet, zoals de eerstgenoemde, van woordkennis, maar van begrip respectievelijk onbegrip. Als iemand voorleest dat een Russische en een Amerikaanse staatsman in
hun overleg tot de slotsom zijn gekomen
`dat tussen b6ide volken betere betrekkingen moeten ontstaan', heeft hij zijn tekst
niet voldoende ingezien eer hij voor de
microfoon kwam. Verder kan slecht leesonderwijs leiden tot 'het hinkende paard',
dat is de ten onrechte beklemtoonde werkwoordsvorm aan het einde van een zin:
versloeg de Engelse kampioen, die (bij zekere marathonloop) drie minuten later het
stadion binnenkwam'; 'Het kabinet staat
op het standpunt, dat de bevrijding voortaan niet om de vijf jaar, maar jaarlijks moet
worden gevierd'.
Op het terrein van de zinsklemtoon is waarschijnlijk iets nieuws waar te nemen. De
volgende voorbeelden komen bijna alle uit
het televisiejournaal en zijn opgetekend in
juli en augustus 1981.
s

Herhaling van een lettercombinatie, telkens met andere betekenis — Baden, baden
(van bidden), aubaden, baden (onbep.
wijs) — of op zijn minst van een klank —
Hugenoot, genood, genoot (van genieten),
disgenoot is avontuurlijker dan herhaling
van een begrip als bonen, al rechtvaardigt
in Ivo's voorbeeld het effect de gelijkheid.
Buiten deze categorie mijdt de vakman rijk
rijm als de pest. Hij is ook huiverig voor
twijfelgevallen. Postuur wordt afgebroken
pos-tuur, mag dus rijmen op bestuur en niet
op montuur. Maar zulke onduidelijke
situaties kunnen beter achterwege blijven.
Spijt-respijt, halfluid-gefluit, dat soort rijm
leunt te dicht tegen rijk aan. Ja, zelfs onderstaand natuurbeeld, hoe lieflijk ook, moet
rijmtechnisch door de mand vallen.

Ei, hoort ge niet een zoet gesuis?
Het is de minneroep eens uis

`De onlusten van de afgelopen dagen in
Londen en in Liverpool' (8 juli).
`lleleegedeeld tIjdens zijn regeringsverkiaring' (8 juli).
`D'r komt een zekere frisheid in . . . het
geheel' (een der informateurs, 9 juli).
`Am het einde van Oranjemarsen' (3
juli).
`Met de uitspraak van de Kroon is de
aanleg van de weg een stuk dichterbij gekomen' (15 juli).
`De taakverdeling tussen de ministeries
van Sociale Zaken en van Ekonomische
Zaken' (25 juli).
`Over de noodzaak van nieuwe onderhandelingen' (29 juli)•
`Of de fraktie nu ja of nee zegt tegen de
voorstellen van de informateurs' (29 juli).
(B.-S. heeft aangekondigd) lerug te keren Om het bewind van A. Kb. ten val te
brengen' (2 aug.).
(De president vertrok) 'van eon militair
vliegveld in Senegal naar Gambia' (2 aug.).
'Gezocht werd near de Ira-aanhangers
die . . (3 aug.).
`Tot de insluiting hadden de piraten besloten, omdat . . (3 aug.).
`Het wachten is nu op de aanwijzing van
de formateurs' (4 aug.).
`De manier waarop de informateurs hun
rapport dan de Koningin hebben uitgebracht' (4 aug.).
'Dal er veel minder Nederlands voetbal
op de televisie te zien zal zijn' (4 aug.).
. . . hebben deze eerste dag gebruikt
om aan elkaar te wennen' (6 aug.).
'Met hun vreedzame demonstratie wil, 7 aug.).
den ze' (betogen dat
`in het westen was het niet warmer
dan . . (7 aug.).
`Dan zal de Avro geen televisie-uitzending Aar' het toernooi wijden' (8 aug.).
`Tussen . . . en . . . zou overeenstemming zijn bereikt over het vertrek van . . •'
(9 aug.).
`Over dat kabinetsbesluit . . . was het
actiecomitd nog niet ingelicht' (10 aug.).

Aan de Radionieuwsdienst is in mijn aantekeningen maar een geval ontleend, en dat
werd in de uitzending van een half uur later
(8 juli, 7.30) door juiste voorlezing ongedaan gemaakt:
`Aar' het plunderen werd later ook deelgenomen door blanke jongelui.'

H.H. Polzer
`Het verwarde resultaat van een groot
aantal stemmingen in het parlement'
(7 juli).
(Hierover hoort u meer) 'tilt Den Haag
van Ch. S.' (7 juli).

In alle voorbeelden is een voorzetsel beklemtoond in strijd met het taalgebruik van
ieder lezer van Onze Taal. We weten allemaal dat een voorzetsel best geaccentueerd kan worden. 'De volgende keer pro-
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Het ergste was dat dit fraais ook nog in het
Duits en Engels stond afgedrukt. Arme
toeristen, wat moeten ze van ons denken,
en waaraan constateer je of het een `belangrijk hoofdpostkantoor' is?

beren we het eens zonder woordenboek.'
`Moet ik achter je of náást je lopen?' Tegen
eerste zinnetje-stelingac, h
de tegenstelling niet in zoveel woorden uitgedrukt. Ook in gebiedende zinnen komen
beklemtoonde voorzetsels voor. `Vóór
den dag d'rmee !' `Náár je kamer, en gauw!'
Maar in de gedagtekende televisieberichten is geen van beide in het spel. Hebben we
hier te doen met een beroepsdeformatie
van nieuwslezers, zoals bij disc-jockeys
het beklemtonen van de vóórnamen van de
artiesten? Daartegen pleit mijn vroegste
optekening van de uitspraakfout in kwestie, namelijk uit de mond van de ministerpresident:

Th. Schade, Vught

Op zolder kopen

`Dan zou het onnodig zijn geweest vóór de
P.v.d.A. en vóór D'66...'
C.A. Zaalberg, Leiden

Openingstijden
Dat het niet altijd gemakkelijk is iets duidelijk te maken bewijst het onderstaande artikeltje, dat ik aantrof in een Rekreatiekrant
in Zandvoort:
Speciaal voor u mevrouw.
Wanneer open?
Wanneer zijn de winkels (in 't algemeen)
open? Meestal alle dagen van half negen of
negen uur tot half zes, zes uur. Op
maandagochtend zijn diverse zaken soms
gesloten. Op zaterdag gaan de meeste za
(levensmiddelen) om 4 uur of soms 5-ken
uur dicht. Slagers daarentegen gaan op za
om 3 of 4 uur dicht! Meerdere zaken-terdag
zijn tussen de middag gesloten, gewoonlijk
tussen twaalf uur en half twee. In veel
plaatsen en steden is een zogenaamde
koopavond, vrijwel overal zijn de winkels
daar op donderdagavond of soms op
vrijdagavond ook open. Banken zijn gewoonlijk van maandag tot en met vrijdag
open van 's morgens 9 tot 's middags 4 uur.
Meestal een keer per week (op koopavond)
ook 's avonds nog een uurtje. Postkantoren zijn als regel van maandag tot en met
vrijdag open tussen 9 uur en 5 uur in de
middag. Belangrijke (hoofd)postkantoren
zijn ook op zaterdag tussen 8.30 en 12 uur
open. Niet alle. Chemische reiniging van
kleren is gewoonlijk mogelijk tussen 8 en 5
uur, iedere dag behalve op zaterdag en zon

-dag.
Weet u het nu? Met behulp van potlood en
papier lijkt de veiligste tijd van 9 tot 12 en 2
tot 4 om de `sommige dagen' dan maar te
vergeten.

In het Algemeen Dagblad van 23 augustus
1980 stond een groot artikel onder het
hoofd `Een dag uit het leven van Sjefke
Modaal'. Sjefke is het Belgische broertje
van onze Jan en het artikel ging over de
moeite die Sjefke heeft om het te rooien
met zijn Belgische modale inkomen.
Zijn gesprek met het gezin weergevend,
konkludeert de verslaggever . dat er geen
hoge eisen aan de kleding gesteld kunnen
worden. Hij citeert de moeder: `Ik ga ervan
uit dat wij allen er schoon en proper uitzien.
En dat is het. Alles wat uit de boetiek komt,
kunnen we vergeten. Het merendeel wordt
op zolder gekocht, bij u noemen ze dat
geloof ik uitverkoop.'
In die laatste zin treft u misschien, net als
mij, de uitdrukking `op zolder kopen'.
Aardig gevonden, nietwaar? `Op zolder'

kun je associëren met tweedehands, en ik
hoor het de Belgische uitvinder van deze
uitdrukking al smalend zeggen tegen zijn
buurman die zo trots is op zijn nieuwe jasje:
`Jaja, zeker op zolder gekocht. Je bent zeker door iemand meegetroond naar zijn
zolder, waar hij dat ouwe lor nog had liggen.'
Maar dan blijft toch de relatie met `uitverkoop' onverklaard. Ik denk dan ook dat die
Belgische mevrouw iets heel anders gezegd heeft, dan de verslaggever verstond,
nl. `Het merendeel wordt op soldes gekocht.' Het Franse soldes betekent immers uitverkoop en zelfs in onverdacht
Vlaamse steden zie je dat woord op de
etalageruiten staan en niet het Nederlandse uitverkoop.
Er is nog een derde mogelijkheid, eigenlijk
een kombinatie van de eerste twee. Misschien hebben we te maken met een geval
van volksetymologie, waarbij van `op soldes kopen' (ik moet toegeven dat dat `op'
me niet lekker zit) is gemaakt `op zolder
kopen' . En dan zou het (ten vierde) ook nog
zo kunnen zijn, dat dit (nog) niet een echt
geval van volksetymologie is, maar een
min of meer ingeburgerde woordspeling
met de associatie zolder/rommel. Is er een
Vlaming in de zaal?
HE. Buurman, Zevenhuizen

Variëteit ën variété
Ik dacht dat we al geruime tijd geleden
aanvaard hadden, dat een secretaresse ook
een man kan zijn. Daarmee zou secretaresse waarschijnlijk het eerste beroep zijn dat
met een vrouwelijke benaming wordt aangeduid en toch door `personen van beiderlei kunne' uitgeoefend wordt. Vele ondernemingen en instellingen vragen inderdaad
een secretaresse (m/v) en vermijden in hun
advertenties iedere voornaamwoordelijke
sekse-aanduiding of hebben het over hij/
zij, zijn/haar enz. Bij Ericsson Telefoonmaatschappij doen ze daar nog wat onwennig mee. Daar wilden ze ook een secretaresse (m/v), maar ze spraken argeloos over
`haar primaire taak', `tevens dient zij ...'
en `zij is onder meer verantwoordelijk
voor ...'. De vraag voor ons, praters over
taal, is: welke persoonlijke en bezittelijke
voornaamwoorden horen bij secretaresse?
Als het geslacht bekend is, zijn er geen
moeilijkheden, zou men zeggen. Of toch?
Ik ben weer gaan twijfelen. Het lijkt me
voor velen toch niet gemakkelijk kennis te
nemen van een mededeling als: `De secretaresse heeft een snipperdag genomen; hij
is met vrouw en kinderen naar het strand.'
Terwijl we geen aanstoot nemen aan: `De
(vrouwelijke — MCG) staatssecretaris was

vergezeld van haar man.' Maar heeft de
man in het beroep in kwestie een visitekaartje, dan zal hij daarop niet vermelden
`secretaresse', maar `directiesecretaris'
(ter onderscheiding van `secretaris van de
directie', dat een beleidsfunctie aangeeft)
of `medewerker aan (op) het secretariaat'.
We moeten kennelijk nog heel erg wennen;
het zit nog moeilijk met die secretaresse.
En om met een verwante kwestie door te
gaan: de redactie van het HK-bulletin, personeelsblad SHV Holdings en SHV Nederland in Utrecht, vraagt de lezers van
Onze Taal, hoe die een vrouwelijke monteur zouden noemen. Volgens die redactie
past monteuse — zo is de betrokken jongedame al genoemd — slecht in het rijtje collectrice, redactrice, directrice, conductrice. Montiére en, onveranderd, monteur
zijn ook mogelijkheden, zegt het personeelsblad.
Ook geen eenvoudige zaak. Montière lijkt
me geen kans te hebben. Monteuse sluit
inderdaad niet aan bij conductrice enz.,
maar wel bij coupeuse en chauffeuse (en in
het Frans b.v. tailleuse). Montrice klinkt
ook niet gek. Het is mij overigens niet onaangenaam, dat de redactie van het perso-
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Horecakel

neelsblad niet om de mening van een redacteur of medewerker vraagt, maar om die
van de lezers van Onze Taal. Daardoor
behoef ik niet te kiezen tussen monteur Al geruime tijd prijkt in Eindhoven een
(waartegen trouwens wel bedenkingen keurig verzorgd bord aan een invalsweg
zouden rijzen), montrice en monteuse. met de aankondiging van iets nieuws uit
Derhalve graag uw reacties!
Wenen: 'Wiener Snitzel'.
Lezers zenden ons ook nu weer voorbeel- Dit verdient slechts vermelding in Onze
den van opvallend taalgebruik. Kunstgale- Taal als een kreupele blijk van de potsierlijrij Albricht in Arnhem bij voorbeeld deelde ke drift der hedendaagse horeca om zoveel
mee, bij haar jaarlijkse schilderijenten- mogelijk buitenlands te gebruiken. Met
toonstelling ditmaal een besloten voorbe- twee kroketten bouw je al een petit restauzichtiging in te gelasten. Dat komt ervan, rant.
dat het voltooide deelwoord van inlassen' Een topprestatie ontdekte ik op een gevel
ingelast is.
De heer J. H. van der Valk in Eindhoven
stuurt een krantefoto van het circus Holiday, waarop olifanten en een vrouwelijke
dresseur (dresseuse?), met het onderschrift: 'Ceylonese olifanten, voortgebracht door de Bugler-meisjes'.
Deze inzender heeft ook bezwaar tegen de
reclame van de ANWB: 'Onder de naam De afschuw van het eenvoudige bij formeel
Unigarant kunt u bij de ANWB allerlei ver- gebruik van de Nederlandse taal uit zich
zekeringen sluiten.' Hij schrijft: 'Het on- vaak in de schrifturen van deskundigen,
experten, specialisten, doctorandussen —
der pseudoniem afsluiten van een verzekering lijkt me niet erg zinvol.' — En nu weifel en bepaald niet alleen uit de zachte sectorik. Ik denk aan die abrikozen, die ik rauw maar ik geloof dat deze afschuw in oorniet, maar gestoofd wel lekker vind. `Ge- ' sprong berust op rationele gronden. Reeds
stoofd lust ik abrikozen wel.' Mag dat `ge- in de tijd van de inquisitie gebruikten menstoofd' niet bij 'abrikozen' horen? Moet sen die het waagden over dingen na te dendat aan geplakt? Stel u eens voor, dat ken zeer versluierde taal, die het de (kerkeJansen holle houten paardjes verkoopt, lijke) overheid moeilijk maakte hen te bewaarin stukjes speelgoed kunnen worden trappen op ketterse denkbeelden, die hen
opgeborgen. Jansen kan dan adverteren: hoogst waarschijnlijk op uiterst onaange`Bij Jansen kunt u een leuke bergplaats name wijze op weg naar hemel of hel zouvoor kinderspeelgoed in de vorm van een den hebben geholpen.
paardje kopen.' Mag hij , met wijziging van Deze gewoonte is door grote reeksen filode woordvolgorde, ook zeggen: 'In de sofen, vooral die uit de Duitse landen,
voortgezet. De verduisteringtechnieken
vorm van een paardje kunt u bij Jansen een
leuke bergplaats voor kinderspeelgoed ko- werden vervolmaakt, en het effect was
pen'? Ik heb immers ook 'Abrikozen lust ik prachtig: slechts de ingewijden konden
wel gestoofd' veranderd in `Gestoofd lust meepraten. Zo hield men goede afstand
ik abrikozen wel'. Inzender zou misschien tussen uitverkorenen en leken. Toen de
geen bezwaar hebben tegen kunt bij de universiteiten zich ook gingen bezighouANWB allerlei verzekeringen onder de den met weinig verheven vakgebieden, zonaam Unigarant sluiten'. Als dat zo is, lijkt als die der geneeskunde, der natuurwetende woordschikking de steen des aanstoots schappen, der techniek en vele meer, gingen ook de studenten in moderne gebieden
te zijn. En dan ben ik geneigd te zeggen, dat
die woordschikking minder dubbelzinnig van kennis (`frivool, onnut, zonder eeukan, maar dat ik geen grammaticale fout wigheidswaarde', dr. Johnson) de voordelen inzien van het gebruik van geheimtaal.
kan ontdekken.
Door deze taal konden zij elkaar binnen de
Meesterlijk vind ik de uitspraak die ik aangrenzen van hun specialisme berichten
trof in een door een dagblad weergegeven
toespelen, die door buitenstaanders niet of
interview: 'Ik assisteerde vroeger een proverkeerd begrepen werden, en op die wijze
fessor uit Zurich, die goed Nederlands
behielden (en behouden) zij een aureool
sprak maar dat nooit deed.' Ze herinnerde van onaanvechtbare wijsheid. Bovendien
me in de verte aan een bericht dat ik ook deden een aantal `steno'woorden hun ineens gelezen heb: 'In de Waal bij Nijmegen
trede. Met een korte aanduiding is het dan
is gisteren verdronken de 23-jarige J. K.,
mogelijk een boel informatie over te dradie niet kon zwemmen en het toch deed.'
gen. Als een dokter over appendicitis
spreekt, heeft dat zin, want dit ene woord
M. C. Godschalk meldt het bestaan van een ontsteking van
het wormvormige aanhangsel van de blinde darm (op zich zelf weer een stenowoord
voor het blinde, onderste uiteinde van de

van een dorpsherberg in Zuid-Brabant:
Petit Restaurant Happy End
Snack Bar Tourist Menu.
Zoiets is natuurlijk taalkundig niet te vreten. Maar . . . Niet alleen de horeca kakelt. Geen draad beter, misschien nog onzindelijker, is dit opschrift op de titelpagina
van een rapport uit Leiden:
`Prolegomena tot een empirisch-paedagogisch onderzoek naar attachment; interimrapport 1'.
Dit is een Leidse snitsel.
J. Bakker
TH Eindhoven

De afschuw van het eenvoudige
dikke darm). Ik vermoed dat er geen groep
vakgenoten, of zelfs geen gezin, club of
vriendenschaar is, die niet over een aantal
van deze stenowoorden — en dat is ook het
wezen van vaktaal — beschikt. Het wordt
,pas verwerpelijk als zo'n vaktaal gebruikt
wordt voor de omgang, mondeling of
schriftelijk, met buitenstaanders, vooral
als de stenowoorden geen enkel voordeel
meer hebben. Als een arts tegen niet-medici in plaats van hart het Latijnse woord cor
gebruikt, hepar voor lever enz. , is dat dikdoenerij of achteloosheid, maar het zelfde
is het geval als technici, voetballers, tegelzetters en wie u maar wilt dat doen tegen
leken op hun gebied. Het is onbeleefd, net
zo onbeleefd als het spreken van Nederlands in presentie van buitenlanders die
Nederlands niet verstaan maar wier taal de
spreker kent, tenminste als het besprokene
voor die vreemden van belang is.
Die verborgen betekenissen zijn toch vaak
verdwenen; geen patient wordt meer misleid door het gebruik van uitdrukkingen als
t.b.c. of c.a.. Het behoort trouwens ook
niet de bedoeling te zijn, de goede uitwisseling van gedachten te verstoren door het
gebruik van geheimtaal. Soms is een uitdrukking in een vreemde taal nuttig, als die
zeer kernachtig iets uitdrukt, zoals in dit
verband: le ridicule tue.
L.B.W. Jongkees, Amsterdam

Als uw vriend al lid is van
Onze Taal kunt u altijd nog aan
uw buurman vragen of hij het
wil worden.
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Elite

Nederlands in den vreemde (4)

Een van de woorden die een andere, mijns
inziens, verkeerde inhoud beginnen te krijgen of misschien al gekregen hebben is
'elite'. Elite en elitair (elitair is een woord
van de laatste tien jaar) duiden tegenwoordig een minderwaardige eigenschap aan.
Elite komt uit het Latijn en betekent 'uitgelezen'. Lezen in de zin van uitzoeken, verzamelen. Jezus leest met zijn discipelen
aren, verzamelt ze. Uitgelezen kennen we
nog in: een uitgelezen schare, collectie e.d.
Uitgekozen, bijzonder, gekeurd, vooraanstaand, apart. Beter dan anderen, op geestelijk gebied, techniek, vakbekwaamheid,
levenswandel, geloof, naastenliefde. Dit
houdt dus in dat geleerden, de beste meubelmakers, monteurs, geestelijken, managers, verpleegkundigen en artsen tot de
elite behoren. Het al dan niet bezitten van
geld speelt bij werkelijke elite geen rol.
Elitair is niet het air aannemen van de elite.
Het staat naast elementair, arbitrair ed.
Hij of zij die zich erop laat voorstaan tot de
elite te behoren, valt door de mand en verliest zijn status. Het moet natuurlijk toegejuicht worden dat aan iedereen de kans
wordt gegeven zich op alle mogelijke gebied te bekwamen, maar er zullen toch
altijd mensen blijven die hun vak of beroep
beter uitoefenen of zich geestelijk tot een
hogere trap ontwikkelen dan anderen. Het
is een typische hedendaagse eigenschap
deze mensen met argwaan te bezien, zo
niet te wantrouwen. Zo komt het waarschijnlijk dat elite en elitair een betekenis
beginnen te krijgen die zij, uit mijn gezichtshoek bezien, niet verdienen. Het
wordt tijd dat de verantwoordelijke taalgebruikers zich hierover bezinnen.

Toen Jan van Riebeeck zich op 7 april 1652
met een aantal verwanten vestigde aan de
zuidpunt van Afrika, leek het erop dat hij
weer een geval van Nederlands in den
vreemde aan de lijst zou gaan toevoegen,
net zoals op vele andere plaatsen over de
hele wereld verspreid het Nederlands in de
loop van de 17e eeuw voet aan de grond
gekregen had. In het minste geval zou dat
betekenen dat in Zuid-Afrika nog steeds
een aantal Nederlandse woorden gebruikt
zouden worden; iets dergelijks als in het
Ceylonees. In het beste geval zou er een
soort Afrikaans Nederlands zijn ontstaan,
te vergelijken met het Surinaamse en Indische Nederlands, die beide eigenlijk varianten van het gewone Nederlands zijn.

H.L. Groeneveld, geneesheer
Malden

Zetfouten
Door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden is in het sep
een groot deel van-tembrnu
de redactionele nacorrectie niet verwerkt. Wij betreuren het ten zeerste
dat zetfouten als 'Genoodschap'
voor `Genootschap' en 'fabriekant'
voor `faliekant' in een tijdschrift
over taalgebruik zijn blijven staan.
Onze welgemeende excuses,
Tij1 Den Haag B.V.

Maar het is heel anders gegaan: in ZuidAfrika heeft zich een aparte taal ontwikkeld, het Afrikaans, die zijn zelfstandigheid en vitaliteit tot op de dag van vandaag
bewijst. De vraag is daarom of we hier nog
wel met een variant van het Nederlands te
maken hebben.
Die twijfel hoeft niet te bestaan als het gaat
om de herkomst van dat Afrikaans, want
die is in elk geval wèl Nederlands. Er wordt
zelfs met enige overdrijving beweerd dat
99 3/4% van de Afrikaanse woordenschat
uit het Nederlands komt en meer in het
bijzonder als Zuidhollands beschouwd
moet worden. Dat lijkt vreemd als we rekenen dat maar een klein gedeelte van de
toenmalige kolonisten uit dat Zuid-Holland vandaan kwam, maar het is toch wel te
begrijpen.
Jan van Riebeeck zelf was dan wel geboren
in Culemborg, zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Schiedam, zijn vrouw was een
Rotterdamse en ook zijn zwager en latere
rechterhand kwam uit Rotterdam. De leiding- en toonaangevende kringen waren in
de eerste beslissende jaren van de kolonie
Zuidhollands van afkomst en dat gold natuurlijk ook voor hun taal. Al in de oudste
-

geschriften die uit Zuid-Afrika overgeleverd zijn, blijken die Zuidhollandse kenmerken aanwezig te zijn. Een paar voorbeelden daarvan zijn de woorden heef,
hoof en each, die hun slot -t kwijtgeraakt
zijn. Dat weglaten van die -t is een eigenaardigheid, die ook tegenwoordig in ZuidHolland nog volop voorkomt. En zo zijn er
nog meer verschijnselen die het Afrikaans
gemeen heeft met de Zuidhollandse dialecten. De geschiedenis van het Afrikaans laat
zo weer eens zien dat niet de meerderheid
van een bevolking van beslissende betekenis is voor de taalontwikkeling maar de
groep die het meeste prestige en gezag
heeft.
Een heel andere kwestie is hoe het Afrikaans zo geworden is als wij het nu kennen,
waarbij ik niet meer doel op de woordenschat maar op de sterk vereenvoudigde
vormen van de taal: één vorm in de vervoeging van het werkwoord: ik is, ons is; één
woordgeslacht: die man, die vrou, die kind,
en nog -vele andere gevallen meer. Er bestaan over deze opmerkelijke ontwikkeling verschillende opinies. Zo beweren
sommigen dat het Afrikaans zich toch, volgens bepaalde wetmatigheden, uit het
Zuidhollands ontwikkeld heeft. Anderen
menen dat de drastische wijzigingen die
zich in het Afrikaans voltrokken hebben,
een gevolg zijn van de invloed van andere
talen, of eigenlijk van de manier waarop
niet-Nederlanders het Afrikaanse Nederlands spraken, een zelfde proces dus als ten
grondslag ligt aan het ontstaan van het Sranan topgo in Suriname. Wie dit laatste
standpunt inneemt, zal tot de conclusie
moeten komen, dat het Afrikaans te veel
van het Nederlands vervreemd is om nog
Nederlands in den vreemde te mogen
heten.
J. Stroop
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam

liet Gezegde & Co
— Al een hele poos is er in Friesland dat
conflict over wel of niet een Nederlandse
vertaling bij een Friestalig document van
de provinciale overheid. (Zie ook vorige
afleveringen van deze rubriek) . Tot dusverre was minister Wiegel van mening dat
de Friese provinciebestuurders in het Nederlands moesten schrijven, eventueel met
een Friese vertaling erbij . De Friese gedeputeerden storen zich daar niet aan. Ze
schrijven Fries en hebben zelfs iemand een
Nederlandse vertaling geweigerd. Die persoon eist een Nederlandse vertaling en is

bereid daarvoor stappen te ondernemen.
De gedeputeerden hebben ook niet stil gezeten en aan minister Wiegel hun zaak nog
eens uiteengezet, wijzende op de sterk veranderde taalsituatie in Friesland. Blijkens
Trouw van 27 augustus jl. lijken de provinciebestuurders enig succes te hebben gehad .
De kwestie is van meer dan provinciaal
belang. Hoezeer ik het gebruik van het
Fries in Friesland ook toejuich, het provinciebestuur lijkt me in deze onrechtvaardig.
In een land met maar één officiële taal heeft
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elke burger het recht alle stukken van de
overheid, ook van gemeentelijke en provinciale overheid, in de officiele taal te
lezen. Ook als iemand voor zijn beroep
tijdelijk of blijvend in de provincie Friesland zich moet vestigen. Zoiets kan niet in
Leeuwarden uitgemaakt worden, het is
een nationaal belang. Niet de veranderde
taalsituatie in Friesland is relevant, maar
de democratische spelregels zoals die
overeengekomen worden in Den Haag.
Toch is daarmee de kous niet af. Wat antwoordt de provincie Friesland wanneer
morgen een harer inwoners eist de grondwet of de provinciewet in het Fries te lezen? Levert ze hem dan prompt een vertaling? Welke inwoner van Sneek wil de
proef eens nemen, en mij over de uitslag
berichten? De provincie zal zich waarschijnlijk (en juridisch terecht) beroepen
op de omstandigheid dat hij in Nederland
woont alwaar het Nederlands de officiele
taal is en de grondwet bijgevolg alleen in
het Nederlands is gesteld. Wat wil Friesland eigenlijk? Ik denk niet: officiele tweetaligheid, want dan zou zij toch weer alles
moeten vertalen. Wat dan? Een verdeling
als in Belgie? Tot hoever wil Friesland
gaan? Nu dus de toepassing van Nederlandstalige wetten in het provinciehuis in
het Fries. Straks ook rechtbankverhoren
en vonnissen in het Fries en zonder vertaling? Moeten Friese politieagenten tweetalig zijn, of mogen ze binnenkort ook eentalig-Fries zijn? Tot hoever wil Friesland
gaan? Ik spot niet, maar stel een serieuze
vraag aan de orde. Het is een vraag die
zowel Friezen als alle andere Nederlanders aangaat. Men kan niet straffeloos het
gebruik van het Fries uitbreiden zonder dat

dat ingrijpende gevolgen heeft voor de positie van Friesland binnen het koninkrijk.
En zonder twijfel een verslechtering van
positie.
Dit alles neemt niet weg dat het ook een
nationale plicht is Friese mensen recht te
doen. Iedereen heeft recht op zijn of haar
moedertaal. Minister Wiegel zou er goed
aan doen onder andere Belgische adviseurs te polsen, Vlaamse zowel als Waalse.
— Uit Trouw van 31 augustus jl. : 'De GrOnneger Bond, een (nog) niet in provinciale
staten van Groningen vertegenwoordigde
politieke partij die zich beijvert voor 'het
Gronings', heeft een brief aan staatssecretaris De Jong (Onderwijs en Wetenschappen) gestuurd, waarin wordt gevraagd ook
Groningen een half miljoen gulden toe te
zeggen voor het ontwikkelen van een leerplan en voor leermiddelen om op het middelbaar onderwijs het Gronings als streektaal te kunnen onderwijzen. Friesland
kreeg onlangs ook een dergelijke toezegging van de staatssecretaris. Volgens de
GrOnneger Bond is er geen enkele reden

om de ene taal te laten bestaan en een
andere te laten verdwijnen. Het Gronings
is nog altijd de eerste taal van zo'n 300.000
Nederlandse burgers en is in grote nood,
aldus de bond.'
— De meeste mensen weten wel zo ongeveer wat een Franse grammatika is. En ook
dat er Engelse, Duitse en Spaanse grammatika's bestaan. Zijn er ook Nederlandse
grammatika's? 0, ja, natuurlijk zal er wel
zoiets bestaan. Voor die enkeling die in
Ann Arbor (U.S.A.) Nederlands wil leren.
Zijn er ook Nederlandse grammatika's
voor Nederlanders? Gewoon een boek dat
probeert te beschrijven hoe onze taal in
elkaar zit? Zo ja, kunt u er een noemen?
Goeie kwis-vraag, waarop gegarandeerd
elk niet-neerlandicus het antwoord schuldig moet blijven (P.S. Ook vierdejaars studenten Nederlands aan een onzer zg. nieuwe lerarenopleidingen. Zelf meegemaakt).
Ik zal er u dan enkele noemen die op het
ogenblik in de betere boekhandel beschikbaar zijn en in elke behoorlijke openbare
bibliotheek. In de eerste plaats M.C. van
den Toorn, Nederlandse Grammatica, nu

al de zevende druk. De oneven hoofdstukken bieden een heel leesbare, voor iedere
geinteresseerde toegankelijke beschrij
ving van onze taal. (De even hoofdstukken
zijn lastiger. Zij behelzen zg. `theoretische
achtergronden'). Jets moeilijker, tevens
iets vollediger, is de Nederlandse Spraakkunst van E. Rijpma, F. G. Schuringa en J.
van Bakel. Momenteel de 25ste druk. Zeer
aanbevelingswaardig zijn ook de drie
deeltjes Nederlandse Spraakkunst van
C.H. den Hertog, oorspronkelijk van einde
vorige eeuw, maar opnieuw uitgegeven en
bewerkt door H. Hulshof. En voor wie
eerst eens een overzicht wil hebben over
het hele terrein der Nederlandse taalkunde, is er de aulapocket (nr. 499) van M.C.
van den Toorn.
— Zojuist liep ik om een rolletje kastpapier
en zag in de winkel dat Battus' Opperlandse taal- en letterkunde er nu dan toch eindelijk is. Meteen gekocht natuurlijk. Ik weet
niet wat het kost, maar samen met een
rolletje kastpapier was het f 81,25.
J.M. van der Horst

Ambtenarenpensioen
Wie officiele stukken grammaticaal serieus pleegt te nemen, kan daardoor soms
behoorlijk aan 't schrikken worden gebracht.
Onlangs moest ik een Aanvraag om toekenning van een ambtenarenpensioen ten
laste van het ABP invullen. Op het invulbiljet las ik onder 6.: `Teneinde het pensioen
op de juiste wijze tijdig te kunnen betalen,

1

ligt in de lijn der
algemene verwachting dat hij
binnen afzienbare tijd
zijn functie zal neerleggen'.
,

'Wat
bedoelt u

9

'Men denkt dat hij binnenkort
met zijnwerk zal stoppen'.

'Zegdat
dan meteen:
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

dient u een Blanco postgirokaart . . . bij te
voegen'.
Na deze zin te hebben ontleed, werd het me
duidelijk, dat ik m'n pensioen zelf zou moeten betalen, ondanks 40 jaar storting van
pensioenpremie. Was dat nu wat de beer
Dutman bedoelt met: het dubbel pakken
van ambtenaren? En het ergste was, dat ik
het ABP 'carte blanche' diende te geven bij
het invullen van dat door mij 'op de juiste
wijze tijdig' te betalen bedrag.
Want grammaticaal is er geen ontkomen
aan: de eerste zin is een beknopte bijzin en
die hoort altijd bij het onderwerp van de
hoofdzin. Dat is in dit geval 'u'.
Gelukkig kan ik thans alle kandidaat-invullers van vraag 6. tot hun gerustellling meedelen , dat ik m'n pensioen inmiddels wel
degelijk heb ontvangen.
Hoe dan ook, uit bovenstaande heb ik in
ieder geval de volgende les opgestoken:
Laat bij de interpretatie van officiele stukken de semantiek maar prevaleren boven
de daarin gehanteerde grammatica.
G. van der Heijden
Amsterdam
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Armoedzaaier

1925—'26, Walschap (1940), Katholieke Illustraties (1950), Witlox (1951).

In een uitvoerig artikel in het Tijdschrift
voor Nederlandse Taal en Letterkunde
vestigde prof. Stutterheim er indertijd de
aandacht op, dat in tegenstelling tot woorden als onrustzaaier, paniekzaaier, die
zonder meer duidelijk zijn, dit vreemd aandoende woord moeilijk het rondstrooien
van armoede kan betekenen. Wat betekent
het dan wel? J.G.A. Thys verklaart in
Trouw van 20-9-1980, dat wie ons volk na
de sombere diagnose van de Troonrede een
stelletje `armoedzaaiers' zou noemen, er
flink naast zou zitten.
Vreemd genoeg is een armoedzaaier iemand die zelf . armoede lijdt, het volle accent ligt op de eerste helft van de samenstelling. Thys vermeldt een leuke veronderstelling over het ontstaan van deze betekenis van de taalkundige J.A. Meijers,
die erop wees, dat in oostelijke dialecten
armoede `ruzie' betekent en een armoedzaaier derhalve een ruziemaker is. De betekenis zou dan in die delen van het land,
waar men armoede alleen als tegenstelling
van rijkdom kende, verschoven kunnen
zijn naar de huidige betekenis. Dat het
woord niet oud is, wil Thys concluderen uit
het feit, dat het in deel I van het WNT (1881)
niet voorkomt. Een reactie in Trouw van
1-10-1980 van J. Schep uit Apeldoorn betoogt dat het woord er niet in kan voorkomen, omdat dit deel maar tot Ajuin loopt en
hij meent, dat de conclusie van Thys alleen
maar juist is, als het woord in deel II of III
ontbreekt. Raadplegen we nu deel II
(1884), dan blijkt het daar inderdaad te ontbreken . Er is evenwel in 1956 een supplement op de letter A verschenen, dat het
woord wèl behandelt. De auteurs Knuttel
en Kruyskamp achten het overgenomen
uit het Fries, waar het met verschuiving
van betekenis, evenals in oostelijke dialecten ook `ruzie' betekent. Een armoedzaaier is dus een ruziemaker, een onruststoker,
welke betekenis niet in de algemene taal is
doorgedrongen. Kuipers Woordenboek
(1901) geeft de volgende definitie:
`Schimpnaam voor kalen menheer, vooral
van een, die zich in de zaken der arbeiders
mengt, hen opzet en werkstakingen tracht
uit te lokken.'

Ik denk in dit verband aan twee uitdrukkingen in onze taal die mij met de woorden,
waarmede wij hierboven geconfronteerd
zijn, verband lijken te houden. De eerste is:
`Daar komt armoe van'. De betekenis daarvan kunnen we weergeven met: moeilijkheden, narigheid, ellende, akeligheid. Een
nuancering dus van armoede en herrie, hei
ruzie. De andere gebruikte ik in ver--bel,
band met wat bij een maaltijd jus moest
voorstellen. Ik zei toen: `Dat lijkt wel ruzie', waarmee zoiets bedoeld wordt als `dat

Thans is de gewone betekenis iemand die
door en door arm is, die behoort tot de
klasse der altijd armen. Minder eigenlijk
komt het ook voor als familiaire benaming
voor iemand die altijd geldgebrek heeft
zonder bepaald tot de armen te behoren.
(Van Dale, 1914).
Als bewijsplaatsen van het woord noemt
bovengenoemd Supplement onder meer
passages uit Querido (1912), Terlaan in
Handelingen der Staten-Generaal

lijkt nergens naar', waarbij het begrip armoede mijns inziens weer in genuanceerde
vorm een rol gespeeld kan hebben en dan in
die noordelijke en oostelijke betekenis. Bij
navraag bleken een paar mensen wel de
eerste, maar niet de tweede te kennen. Ik
meen evenwel, dat laatstbedoelde een
gangbare (volks)uitdrukking is, maar ik
vond ze in geen enkel geraadpleegd
(spreek)woordenboek. Tenslotte: uit de
vindplaatsen blijkt duidelijk dat de besproken zegswijze in onze eeuw is ontstaan.
G.J. Uitman
Zeist

Van Woord tot Woord
Snees
Een mens is de optelling van alle vingers en
tenen; twintig is een mens. Naast een vijféén hand) en een tientallig (twee handen)
stelsel ontstond er in de geschiedenis van
het ordenen van de getallen ook een twintigtallig stelsel. Erg handig is dit stelsel
niet: de spanwijdte is te groot. Daaraan is
het toe te schrijven dat er nergens ter wereld een getallenreeks bestaat die volledig
is opgebouwd volgens het twintigtallig stelsel, evenmin als er ergens een geheel zuiver
vijftallig stelsel te vinden is. Maar resten
van het tellen in groepjes van twintig zijn er
in veel talen.
Daarvoor hoeft u alleen maar te denken aan
het Frans: `tachtig' is quatre-vingt, `vier
twintigjes'! In de zeventiende eeuw kende
het Frans veel meer getallen die op. een
twintigtallig stelsel gebaseerd waren; er
was een reeks die van `60' trois-vingt over
`120' six-vingt, `140' sept-vingt tot aan
`360' dix-huit-vingt liep. Les Onze-vingts
werd een troep politie van 220 man genoemd. En het door Lodewijk IX in de
dertiende eeuw gebouwde ziekenhuis in
Parijs heet nu nog Quinze-vingts naar de
300 blinden. In de volksmond noemt men
een blinde un quinze-vingt en betekent entrer au quinze-vingts `slapen'. Tot in de
achttiende eeuw bestond six-vingt voor
'120'. In Molières `Le bourgeois gentilhomme' lezen we: ' ... donné vous une
fois deux cents louis' — 'Cela est vrai' -`Une autre fois six-vingts' — `Oui' — ` Et une
autre fois cent quarante.' ( ... `u één maal
200 Louis d'or gegeven' — `Klopt' — `Een
andere keer 120' — `Ja' — `En nog een andere
keer 140'). In sommige Franse dialecten,
zoals het Waals in België, spreekt men van
septante, huitante en nonante en is er dus
geen spoor van een breuk na `zestig' of van
een twintigtallig stelsel.

a

In het huidige Iers telt men regelmatig in
twintigtallen tot en met 190 (naoi fiche's a
deich — negen 'twintigs' + tien). Het Deens
is de enige Germaanse taal met zeer veel
`twintigtallige' = resten. Tyve ('twintig') —
het meervoud van `tien'; tyve is ontstaan
uit een ouder tiugh dat overeenkomt met
ons -tig — duidt in sommige samenstellingen `tien', maar in andere `twintig' aan.
Fyrretyve is `40', maar fir-sinds-tyve (afgekort firs) is `4 x 20', dus `80'. `60' is tresinds-tyve (afgekort tres). `50' is halv-tredsindstyve (afgekort: halvtres): `half 3 x 20',
dus `half 60' . Half 60 betekent niet 30, maar
het midden van 40 en 60. Dit gebruik van
half is te vergelijken met onze manier om
de tijd aan te geven: half vier is niet `twee
uur', maar halverwege drie en vier uur. Het
tellen in het Deens van de tientallen in halve en hele eenheden volgens het twintigtal lig stelsel loopt van 50 tot en met 90.
Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij het
twintigtallig stelsel in het telwoordensysteem is opgenomen. Sommige Germaanse
talen hebben een apart woord voor het begrip `twintig' buiten de getallenreeks om.
In de Engelse bijbel staat (Psalm 90 : 10):
, `The days of our years are threescore years
and ten; and though men be so strong that
they come to four score years' ('De dagen
van onze jaren, daarin zijn zeventig jaren,
en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren') .
Threescore years and ten is `60 jaar + 10',
four score years is 80 jaar. Een score is dus
een twintigtal. Daar zou je niet zo gauw
opkomen bij het scoren van een doelpunt!
Oorspronkelijk is een score een kerf, een
keep, die de boer bij het schapentellen
steeds na twintig dieren in zijn stok sneed.
Dat score iets met een kerfstok te maken
heeft blijkt nog uit de Engelse uitdrukkin
gen to run into scores `in kerven, in schulden raken' en on score `op krediet'. Het
-
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woord score is verwant met scheren en
schaar en betekent 'insnijding' .
Score is een echt Engels woord, al wordt
het dan in onze taal veel gebruikt en heeft
het Nederlands er zelfs een werkwoord
van afgeleid. Snees is geen ontlening. Het
is een voor de Germaanse talen gemeenschappelijk woord, dat overal zijn eigen
vorm gekregen heeft; bij ons snees en elders Schneise, snas, sneis en snes. Een
snees moet aanvankelijk de benaming zijn
geweest van een tak, een twijg waaraan
vissen of uien geregen werden. Snees heeft
te maken met snijden; het gaat dus om het
doorboren, het spietsen. De vissers uit het
noorden gaven de naam snees aan de stok

waaraan zij de stokvissen spietsten om te
drogen. Snees ging eerst een onbepaald
aantal betekenen: 'zoveel vissen als er aan
een stok kunnen', maar het werd al vroeg
de aanduiding van 'twintig vissen' en vervolgens van 'twintig'. Zo wordt er in de
handel weI gesproken van een snees appelen of een snees eieren. Vooral eieren lijken
me niet zo gemakkelijk te rijgen.
Woorden raken los van hun oorspronkelijke betekenis. Dat geldt voor een stervend
woord als snees, maar ook voor een sterk
aan populariteit winnend woord als score.
De mensen scoren en een score is een
mens.
Marlies Philippa

WijkWyck!

Maastricht omgedoopt tot Wyck. Dus omgekeerd als in Belgic.
Deze zelfs als woordbeeld weinig fraaie
spelling verandert niets aan het feit dat
Wyck toch altoos maar een wijk blijft van
het grote Maastricht. Als we doorgaan op
dit verderfelijk archaiserend pad, waarom
Maastricht dan ook niet als voorheen
Maestricht gespeld? En de naam van het
befaamde toeristenoord aan de Geul niet
teruggebracht tot Valckenborch? En ga zo
maar door: Katwyck, Wyck-bij-Duerstede ...
Overigens komt iets soortgelijks van boyen de grote rivieren. Veel 'Hollanders'
spellen de naam van Maastrichts stadspatroon, wiens kerk aan het Vrijthof prijkt
(aan de Vrijthof, zeggen de Maastrichtenaren), Sint Servaas, als Sint Servaes.
En dit is, evenals Wijk Wyck, nogal dwaes!

Een aantal jaren geleden heeft men in Nederlandstalig Belgie aIle plaatsnamen van
archaistische relicten gezuiverd. Een
voorbeeld: de naam van het schilderachtige Maasstadje dat zich de bakermat acht
van een onzer grootste schilders, werd van
Maeseyck tot, simpelweg, Maaseik. Logisch, zal men zeggen.
Maar wat zien wij nu in ons aller Maastricht? Dit schone oord heeft een over de
Maas gelegen voorstad, die de Romeinen
vermoedelijk al Vicus genoemd hebben.
Vicus betekent wijk. En zo heette de overmaase Maastrichter voorstad dan ook:
Wijk. Andermaal simpelweg en logisch.
Maaar, zeiden sommige Wijker neringdoenden, als ons stadsdeel aIleen maar
Wijk heet is het net alsof wij maar een wijk
zijn van het grote Maastricht. En daarom
werd Wijk officieel door de gemeente

J. J. M. Timmers
Maastricht,

Spijkers op lea ,water
Diens-ijver
Dit kopje is niet van mij; Charivarius gebruikte het in De Groene boven zijn wekelijkse verzameling zinnetjes waarin diens
gebruikt werd als zijn voldoende was (de

minister en

diens secretaris-generaal).

Voor wat hier voIgt is het kopje ook bruikbaar. Laten we beginnen met een eenvoudige invuloefening. Vul het juiste voornaamwoord in:

De dame. .. echtgenoot gepromoveerd
was, enz.
De heren . . . echtgenoten ook aanwezig
waren, enz.
Hebt u in beide gevallen wier ingevuld?

Prachtig. Misschien hebben sommigen ingevuld van wie de of waarvan de, of heeft
iemand zelfs weI wiens. Keus genoeg, al is
eigenlijk aIleen wier helemaal op zijn
plaats. Waarvan de zou ik afkeuren: dat
gebruiken we bij voorkeur niet als het verwijst naar personen. Van wie de is stellig
goed Nederlands (het heeft zelfs een mooie
toekomst), maar er werd hier gevraagd aIleen een voornaamwoord in te vullen.
Maar nu dat wiens, want daarom is het
eigenlijk begonnen. U moet er maar eens
op letten: in geschreven, ietwat formele
taal kom je tegenwoordig steeds vaker
wiens tegen als het wier moet zijn. Een
voorbeeld: De mensen in wiens belang het
is (Nico Haasbroek, Vara). Wiens is immers de vorm voor manlijk enkelvoud,

wier voor manlijk meervoud en vrouwelijk
enkel- en meervoud. Voor een onzijdig
woord wordt wiens bijna nooit gebruikt.
Vanwaar deze vreemde voorkeur voor wat
toch echt een 'stijve' vorm genoemd moet
worden? Waarschijnlijk hierdoor: Wiens
vindt nog steun in allerlei zegswijzen en
spreekwoorden en ook nog van diens, terwijl wier vrijwel geisoleerd is komen te
staan. En dan verdwijnen woorden me estal op den duur. Eigenlijk geldt dat ook weI
voor wiens, want van wie en waarvan staan
bij wijze van spreken al te wachten om
wiens te vervangen: het geleidelijk verdwijnen van verbogen vormen is nu eenmaal karakteristiek voor het Nederlands.
Ik schreef hierboven dat wiens nog steun
ondervindt van diens. En dat moet dan weI
in het bijzonder gelden voor diens in allerlei
vaste uitdrukkingen, want los daarvan begint het tij voor diens ook al te verlopen,
zelfs in de functie waarin het niet vervangen kan worden door zijn. Vergelijk:

1. Hi] ging wandelen met zijn zoon en zijn
vriend.
2. Hij ging wandelen met zijn zoon en
diens vriend.
Het verdwijnen van verbogen vormen is
uiteraard in de gesproken taal het verst
gevorderd en zo kun je in gevalZ horen
zeggen: met zijn zoon en die zijn vriend. Ik
geloof niet dat ik dit die zijn in een officieel
rekest of in een proces-verbaal zou gebruiken, maar je kunt er op de begane grond
toch aardig mee uit te voeten.
Merkwaardig dat dit formele diens geen
equivalent voor bet vrouwelijk beeft: zij
ging wandelen met haar dochter en . . .
vriendin, Het Duits beeft voor dit geval
deren bescbikbaar. Bij bet sprekenecbter
weten we ons te redden met die d'r uit die
haar. Velen zullen die haar ook niet tot het
A.B.N. willen rekenen, laat staan die d'r,
maar tot mijn genoegen kwam ik die haar
onlangs bij Couperus tegen. Jammer genoeg heb ik de vindplaats niet genoteerd.
D. de Vries, Wageningen

Taal en Samenleving
13de Congres van het Genootschap
Onze Taal
Circustheater Scheveningen
zaterdag 21 november 1981

Heeft u zich al opgegeven?
Zie het programma
in het septernbernummer!
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JUBILEUM-UITGAVE
Ter gelegenheid van ons gouden jubileum
verschijnt in november een bloemlezing uit
dit maandblad onder de titel:

Taalschat
Onze Taal 1931-1981, een keur van
artikelen
Voor deze bundel heeft de redactie uit vijftig jaargangen artikelen verzameld die nu
nog steeds het lezen waard zijn en een overzicht geven van de activiteiten van ons
Genootschap. De artikelen zijn verdeeld
over 11 hoofdstukken (in totaal 130 pagina's). Ter afwisseling zijn voorbeelden van
`Vraag en Antwoord' en staaltjes Opperlands opgenomen.
In hoofdstuk 1 komt de vraag aan de orde
die in ons maandblad zo'n centrale plaats
inneemt: Wat is goed Nederlands? Het is

niet zo verwonderlijk, dat juist hierover
veel is geschreven. Immers het eerste gedeelte van de doelstelling van het Genootschap luidt: 'het verantwoorde gebruik van
de Nederlandse taal te bevorderen.' En of
we het nu hebben over zuiver, goed, verantwoord of doelmatig taalgebruik, de problemen blijven veelal dezelfde: Welke normen moeten warden gehanteerd?
Vervolgens komt het tweede deel van de
doelstelling aan bod, namelijk begrip en
kennis van de Nederlandse taal bevorderen. De artikelen zijn gegroepeerd in vier
onderdelen: Uitspraak en Accent (2); Spelling en Leestekens (3); Woordkunde (4) en
Zinsbouw (5).
Daarna staan artikelen verzameld die varieren op het derde deel van de doelstelling
`op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle taken
die het taalgebruik betreffen': de invloed
van andere talen op het Nederlands en andersom (6); varieteiten binnen onze taal

(7); hoe taal gehanteerd wordt door de
overheid, het bedrijfsleven en de media (8);
en verder de herkomst van onze woorden
(9) en vernieuwingen in onze taal (10).
Als toegift volgt nog (11) `Spelen met woorden' opdat er voldoende taalliefde wordt
aangekweekt voor de honderdste jaargang
van Onze Taal!
U kunt Taalschat nu al bestellen (voorintekenprijs f 13,75 winkelprijs f 17,75) door
het verschuldigde bedrag over te maken op
het gironummer van de penningmeester
van Onze Taal: 4265902.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd v6Or
het congres op 21 november.

50 jaar Onze Taal
(ge)onder(ge)waardeerd
Werkwoorden als `stofzuigen' en bzweefvliegen' warden zwak vervoegd (gestofzuigd, gezweefvliegd). Maar bij `proefvaren' hoort `proefgevaren'. Probeert u het
eens met `buikspreken'. De praktijk leert
dat dit type werkwoorden alleen maar in de
onbepaalde wijs voorkomt: Hij was aan
het . . .
Interessanter is het probleem bij `onderwaarderen', een werkwoord dat 21 jaar
geleden nog nieuw was. Wat moet het zijn?
De gebruiker beslist en Onze Taal registreert (mei 1960):
onderwaarderen
Het werkwoord onderwaarderen is pas
van de laatste tijd. Zelfs de nu gestadig
groeiende nieuwste dikke Van Dale (1960)
laat ons in de steek ; wellicht komt het later
tussen ondervuur en onderwagen.
Naar aanleiding van `onderwaardeerde
fondsen' werd gevraagd: wat is het deelwoord van onderwaarderen:

onderwaardeerd,
ondergewaardeerd,
geonderwaardeerd?
De vraag is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden als op het eerste gehoor lijkt.
Men zal de norm van de scheidbaarheid-onscheidbaarheid willen toepassen:
- onderbreken-onderbrak-onderbroken
—onderbrengen-bracht onder-ondergebracht.
De klemtoon ligt in het eerste geval niet, in
het tweede geval we! op onder. Nu heeft
onderwaarderen heel duidelijk de klemtoon op onder, zodat men zal besluiten tot
ondergewaardeerd. Deskundigen op het
gebied van onderwaardering en alles wat
daarmee samenhangt, hebben ons verzekerd dat in hun kringen ondergewaardeerd
de gebruikelijke vorm is. (Maar de anderwaardeerde fondsen dan?). Als deze vorm
goed is, zou men ook goed moeten rekenen:
hij waardeert die fondsen onder.

Dit nu komt niet voor. Men schijnt niet
vreemd te staan tegenover:
hij onderwaardeert die fondsen.
Deze laatste vervoeging zou weer leiden
tot het deelwoord: onderwaardeerd. Taal
is — het wordt een afgezaagd liedje geen
wiskunde. De gebruiker beslist. Wij hadden een ogenblik ook nog voor geonderwaardeerd een pleidooi willen houden
(men vergelijke herwaarderen-herwaardeerde-geherwaardeerd uit de Woordenlijst!). maar de beroepswaardeerders hebben ons overgehaald ons zegel te hechten
aan ondergewaardeerd, ook al waardeert
niemand onder.
We vonden, achteraf, in Van Dale een parallel: onderhuren met de klemtoon op onder, betekenis 'huren uit de tweede hand,
van de huurder'. Van dit werkwoord bestaat het deelwoord ondergehuurd. Dit onderhuren zal wel niet in volledige vervoeging voorkomen (ik onderhuur, onderhuurde?).
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n Het is thans een van de laatste mooie
dagen van deze fraaie nazomer, zo werd
mij vanmorgen nog op diverse weeroverzichten verzekerd. Geen gekke gelegenheid dus om wat . te mijmeren over opkomst , bloei en verval van taalverschijnselen. n Mijn dochter Aline, negen jaar oud,
sprak een paar dagen geleden over een
moordfilm, een film dus waarin het doden
van mensen een centrale rol speelt. Ik vertelde haar dat ik in mijn tijd op haar leeftijd
het woord gebruikt zou hebben in de betekenis van `geweldige, fascinerende film'. n
Zoals ik tien jaar later de term moordgriet
zou bezigen, en geenszins om daar meisjes
met moordplannen mee te karakteriseren.
n J.L. Heldring uit Den Haag merkt op dat
een gekke vent geen gekke vent kan zijn.
Dit naar aanleiding van een uiting van de
kant van zijn vrouw: Die W. is wel een
gekke vent, waarop J.L.H. zelf ter bevestiging zei: Ja, geen gekke vent. n Ter toelichting schrijft J.L.H.: 'E'en gekke vent is een
geestige man, geen gekke vent een persoon
die de moeite waard is.' n Gek, maar voor
mij hoeft een gekke vent niet per se geestig
te zijn. Mij klinkt de uitdrukking eerder in
de oren als een niet alledaags, interessant
persoon. n Hoe het ook zij , Hans Keller
schreef in zijn boek In en Uit in het midden
van de jaren '60 dat je in een bepaald warenhuis wel gekke dingen kon kopen. Gek had
daar duidelijk de bijbetekenis van niet alledaags, passend in de scene (spr. sien), zoals het gebruik van het woord gek zelf in die
dagen ook best wel gek klonk. Zelf heb ik
de indruk dat gek in die betekenis in diezelf-

TOnze Taal
Mundblad van het Gersoctschip Onze Taal

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt zich ten doel
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen:
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.500)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
taken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft, Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
Redactie:
dr. J. Reakema

de tijd moet zijn opgekomen, ongeveer tegelijk met het geruisloos verdwijnen van
het voorvoegsel moord-. n Was het ook
niet in die tijd dat moordenaar weer een
echt scheldwoord werd, bij voorkeur gebruikt jegens min of meer bevriende staatshoofden? n Een aantal reacties ontvangen
op mijn bezwaren tegen de meervouds-n in
typen, secretaressen. (Zie het juninummer
van Ons Lijfblad),. n Van Dale blijkt als
enige meervoudsvorm van secretaresse
secretaressen te kennen. Zo ook het Groene Boekje. Welnu, als ik sterk, machtig en
invloedrijk was, als ik bovendien beschikte
over de nodige arrogantie, dan zou ik natuurlijk zeggen: Welaan, lezer, gij hebt
maar te kiezen, het gaat tussen Van Dale en
mij.' Natuurlijk beschik ik niet over deze
faciliteiten. n Vandaar dat ik slechts met
een zwak verweer terugkom: er is een
blauw boek, het zogeheten boek van
Woordfrequenties waarin als enige meervoudsvorm secretaresses (met -s) voorkomt. Dit boek tekent de woorden op zoals
ze werkelijk geschreven worden. Meestal
komt dit overeen met datgene wat voorgeschreven wordt door het Groene Boekje
(althans in de krantentaal), maar soms komen des Groenen Boekjes voorschriften
zo onnatuurlijk voor, dat geen journalist ze
uit de pen kan krijgen. n Zelf zou ik er dan
ook nooit op gekomen zijn om iets anders
dan secretaresses te schrijven, al was het
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alleen maar omdat ik nooit, nooit, nooit
iemand secretaressen in het meervoud
boor zeggen. n Het standpunt van een bepaalde lezer dat secretaressen net zo'n
meervoud zou zijn als leraressen is ten
enenmale onjuist: het enkelvoud van leraressen is lerares, en niet leraresse. n Tot
mij het tegendeel bewezen is ga ik ervan uit
dat secretaressen uitsluitend met tegenzin
geschreven wordt door secretaresses die
van hun patroon de opdracht hebben gekregen het woord in kwestie op te zoeken.
Twee keer raden aan wier kant mijn sympathie ligt. n Dhr. Schmidt uit Alkmaar
schrijft: 'hoe zou het komen dat het bijwoord heel schijnt te worden verdrongen
door hele (vb. : een hele zure recensie).
Invloed van Andre van Duijn met zijn
bloemkole?' n T6 veel eer voor onze rationale komiek, mijnheer Schmidt. Vijfen
twintig jaar geleden al ried mijn schoolgrammatica mij het gebruik van constructies als hele hoge bergen zeer af. En een dag
of wat later betrapte ik mijn scheikundelerares op die lout'. Alleen, nu zien we die
verbogen vorm van heel (dat daarmee zelf
nog niet verdrongen is, want we zeggen nog
steeds een heel gevoelig moment) steeds
meer geschreven worden. Zoals de destijds zich nog met Van het tooiende Reve
begonnen is Mieke haar pick-up te schrijven in plaats van de pick-up van Mieke of
Miekes pick-up. n Zoals alweer enige jaren
geleden Multatuli jij ging schrijven in plaats
van gij.

P.C.U.d.B.

Het Genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het
P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
net Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam;
de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit van
Amsterdam;
de Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de
Technische Hogeschool Eindhoven;
de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit van
Groningen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden;
het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie, Leiden;
het Instituut Nederlands van de Katholieke
Universiteit Nijmegen;
de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Utrecht.
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Cnze Taal

Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H. K. H. Prinses Juliana

Onze Samenleving over Taal
Over enkele weken ontmoeten veel taallietbebbers elkaar op het congres 'Taal en
Samenleving'. U kunt zich nog opgeven bij
het secretariaat. In het september-nummer
stond het programma. Dit Dummer opent
met redactionele notities.
• Reacties, 116. Cliches, hoogten of hoogtes; Indische Nederlanders; vanuit en
naartoe.
• Weet u wat woordmensen zijn? Ze worden verzameld en u kunt helpen, 118.
• Is 'wij breiden uit' een kleine taalverandering? Waarom staat er geen lijdend voorwerp bij? 119.
• Vindt u 'tweerelatie' ook een onwoord? Wat zegt u van BOS-partner? Of
gaat deze verandering u te ver? 122.
• Het woord 'kamerbreed' is nu kamerbreed verspreid, 118.
• Flexabiliteit blijft niet beperkt tot het
schildersjargon,118.
• De vaste rubrieken:
Het Rijmschap, 119, rijm is een middel
tegen onlustgevoelens;
Varieteit en Variete, 120, goed ogende reacties op brieven van lezers;
Het Gezegde en Co, 121, over ABN en de
nieuwe letterenfaculteit in Tilburg;
Van Woord tot Woord, 122, over de
verwantschap tussen twaalf en zestig;
button, badge en doorkijkblouse in •••

Terwijl de aanmeldingen voor ons congres
'Taal en Samenleving' binnenstromen en
scholieren wedijveren in een taaltoernooi,
opent dit laatste nummer voor het congres
met een 'opinierend redactioneel', zoals
dat tegenwoordig zo fraai heet, om u een
breed inzicht te geven in maatschappelijke
discussies over taal en taalgebruik.
Is het werkelijk waar dat veel sprekers onze taal zo overmatig waarderen dat ze geen
moment bezinnend zwijgen (arme luisteraars)?
Is het werkelijk waar dat veel schrijvers
aileen de pen van papier nemen om van hun
A-4-tjes een voorlopig voorontwerp-concept-nota bijeen te kopieren (arme lezers)?
Is het werkelijk waar dat vee} taalgebruikers geen respect meer hebben voor hun
belangrijkste instrument en niet meer verwonderd zijn over onze taal (arme samenleving)?

doelt u met 'afgezien van de diverse taalrubrieken'? Antwoord: de taalrubrieken, zoals die van Gravin van Buren eertijds in
NRC, Thijs in Trouw, Kweetal in HP, Battus in VN, Paardekooper in Zero enz., zijn
uitingen van persoonlijke visies. Het gaat
nu om de brede maatschappelijke discussie.
Zijn er typen taalberichten te onderscheiden? Antwoord: ja er zijn zes typen taalberichten te onderscheiden. Bestaat er verband tussen deze typen? Antwoord: amper. Vandaar ook aan het einde van dit
artikel een korte inleiding op ons congres
aan de hand van drie, reeds in Onze Taal
verschenen, voorbereidende artikelen.

Taalberichten in de media
1. Onderwijs

'Met de taalvaardigheid van de Nederlandse student is het bedroevend gesteld', aldus - een jaar geleden - het hoofd van de
studentenadministratie van de Vrije UniWe zullen zien. We beginnen bij de samenversiteit in Amsterdam. Veel langer geleleving, schetsen de opinies en gaan naar
.den al zei Multatuli: 'Ik heb mij toegelegd
ons congres.
Hoe kent een burger de samenleving? Ant- , op het schrijven van goed Nederlands,
maar ik heb schoolgegaan.' Men dringt aan
woord: door de media. Wordt er over taal
op spoedcursussen voor aankomende stubericht in de media? Antwoord: ja er
wordt, afgezien van de diverse taalrubriedenten die geen pen meer kunnen vasthouden en geen zin meer kunnen ontleden. De
ken, zeer veel over taal bericht. Wat be-

Taal en Samenleving

Taalschat

13eCongres van het
Genootschap OnzeTaal
Circustheater in Scheveningen,
zaterdag 21 november 1981

Heeft u de jubileum-uitgave van het
Genootschap Onze Taal al besteld?
Zie de mededelingen in het oktoberDummer.
Taalschat. Onze Taal 1931-1981,
een keur van artikelen (voorintekenprijs f 13,75, winkelprijs
f 17,75). Gironummer 4265902 ten
name van: 'penningmeester Onze
Taal' , De Lier.
De Taalschat zal ook worden verkocht op ons congres. Zo kunt u op
21 november een aardig Sinterklaas
cadeau kopen.

U kunt zich DOg schriftelijk
aanmelden
bij het secretariaat:
postbus140,DeLier(ziehet
septembernummer).
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EEG schijnt weinig Nederlandse ambtenaren aan te nemen; men geeft de voorkeur
aan ambtenaren uit landen waar het taalonderwijs beter is (alle andere EEG-landen).
Heeft u de 'verkennende nota over het
moedertaalonderwijs' van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen al gelezen? Veelzeggend is de titel van deze nota:
`Er wort steets meer fout gesgrefen'.
Klaagzangen, klaagzangen en nog eens
klaagzangen. De lezers van Onze Taal die
ons vorige congres hebben bijgewoond
(Het Onderwijs in het Nederlands, het Nederlands in het Onderwijs) weten dat er
altijd klachten zullen blijven, maar ook
• • • dat het beter kan.
Gelukkig kwam er een krantelezer aan het
woord over de fout in het eerste citaat van
die klager over taalgebruik• lets is bedroevend' of 'met iets is het droevig gesteld'.
Klagers let op uw zaak!

2. Onbegrijpelijk taalgebruik
Vooral in september, en speciaal na de
derde dinsdag in die maand, lezen wij berichten van het volgende type.
Van onze parlementsredactie
DEN HAAG — Een gewone
sterveling is geneigd onze
Nederlandse taal als ten instrument te beschouwen om
gedachten en gevoelens over
te brengen. Nauwkeurige lezing van de bonderden pagina's tekst, die de verschillen.
de departementen de afgelo.
pen weken hebben geprodu.
ceerd, sullen hem of hoar er
eater al epoedig van overtuigen„ dat taal vaak ook een
uiterst fellbare Bids is in een
ingewikkeide doolhot.
Wat moet men zich bij voors
beeld voorstellen van de beleidsactivIteiten van dit departement: „VooT de komende jaren sal het nodig zijn
over ten referentiekader t
beschikken, waarmee de out
wikkelingen op de verschil
lende beieideonderdele
kunnen worden vertaald
ten nieuwe stmt. De card v
dit beleld kan wor
rakter een eenbeid

Steenkolenengels uit de harde sector en
welzijnsblabla uit de zachte sector. Helpt
het? Neen, elk jaar hebben de berichten
dezelfde teneur. Maar goed, de miljoenennota is niet voor ons bedoeld. En wie leest
er nu Kamerstukken. Slecht voor je taalgevoel. En toch, wist u dat waarschijnlijk
slechts vier procent van de Nederlanders
in staat is om met behulp van de voorlichtingsfolder over individuele huursubsidie
te bepalen of men in aanmerking komt voor
deze subsidie, en zo ja op welk bedrag men
dan recht heeft? De oorzaak hierin moet
overigens niet alleen worden gezocht in de

manier waarop de folder geschreven is,
maar ook in het feit dat de regeling zelf erg
ingewikkeld is. Wist u, nee dat weet u, dat
de minister die nu – demissionair – de scepter zwaait op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als ombudsman een lans
heeft gebroken voor begrijpelijkheid!
Moeten wij als Genootschap dat dit jaar
zijn ledental zo zag groeien hier geen vuist
maken?
Gelukkig behoeft de overheid het niet alleen te ontgelden. Ook het KNMI heeft het
weer zwaar te verduren. Het weerbericht
is onbegrijpelijk of wordt verkeerd begrepen, althans volgens sommige onderzoekers. Anderen stellen dat versimpeling onnodig is. her en daar mogelijk onbegrip
van enige betekenis.

3. De taalunie
Het taalunieverdrag. Volgens sommigen
een nietszeggend, tot niets verplichtend
cadeautje van Noord aan Zuid. Maar de
Vlamingen worden hierdoor diep gegriefd.
`Wij Vlamingen willen evenals de Walen
tot een grotere taal- en cultuurgemeenIn verscheidenheld. Er resteert echter een aanzienlijk
nieleactiviteitsprobleem. In
deze periode kunnen de gemeenten het functioneren
van de vrijwilligersplat.
forms en de centrales evalue.
ren en bij positleve beoorde.
ting inpassen in de weizijna.
planning."

schap behoren. Daarom hechten wij bijzonder veel waarde aan het Taalunieverdrag', aldus de Minister van Nederlandse
Cultuur in Belgie, mevrouw De Backer bij
de ondertekening van dit verdrag.
Wanneer houden wij uit het Noorden nu
eens op, dat taaltje onder ons alleen grap-,
pig-patattig te vinden. De toevoeging
`Zuidnederlands' in woordenboeken
wordt nog steeds als denigrerend ervaren.
Waarom niet `gewestelijk'? Vanwaar toch
die Belgenhoon? Waarom publiceerde een
krant het volgende bord uit Antwerpen met
een verwijzing naar werkloosheid:
VERBODEN OP HET WERK TE KOMEN!
Ook wij kennen toch gevaarlijke werkterreinen!

Verdrag snet van icracht

Een taalbeleid
in Belgie en
Nederland

4. Dialecten en andere talen
De Friese beweging wordt steeds invloedrijker. De taalsituatie in het Noorden verandert heel sterk. De GrOnneger Bond
heeft een half miljoen subsidie gevraagd
aan de staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen. Men wil leermiddelen
ontwikkelen om in het middelbaar anderwijs het Gronings te onderwijzen.
Zo niet in Arnhem! Daar schamen ze zich
nog onder leiding van promovendus Maarten Brandt.
(Zie krantenknipsel 1)

Er worden cursussen georganiseerd am
het Ernêms of te leren! Een soort taalkosmetiek dus. Uiteraard zijn de bedoelingen
goed. Dialect kan een obstakel vormen
voor iemands `maatschappelijk functioneren'; een aardig onderwerp voor een proefschrift. Maar waarom een dialect Afleren?
Waarom geen tweede taal (bijvoorbeeld de
schooltaal, de werktaal) er bijgeleerd? Wie
wil er promoveren op verhoging van dialecttolerantie? Ik bedoel het verschijnsel
dat wij accenten minder erg zijn gaan vinden en dat een westerling een Drent nu ook
wel eens verstdndige ding'n heurt beproat'n.

5. Nederengels
Geen 'pay-tv' (zie krantenknipsel 2), aldus
de voorzitter van de NOS die 'abonnee-tv'
suggereerde als naam voor extra kanalen
die alleen kunnen warden ontvangen door
hen die ook extra betalen.
Meestal gaat het andersom: de Engelse benaming is al gangbaar voor men er aan
denkt een Nederlands woord te zoeken.
Vreemd gaan in onze taal heeft de voor, keur. Wat we van ver halen, vinden we
lekker.
Hoe bewaren we onze eigenheid, zonder
onnatuurlijk puristisch te worden? In elk
geval niet door de veel aangehaalde Franse
wet tegen het franglais (1976), De Fransen
mogen niet meer spreken van know-how
maar moeten 'savoir-faire' zeggen, een
term die de Angelsaksen fang geleden al
aan het Frans ontleenden.
Maar als verboden niet helpen, wat dan
wel? Zolang een expert deskundiger wordt
geacht dan een deskundige vechten wij tevergeefs voor onze windmolens.

6. Men-taal-iteit
In Groningen is onlangs iemand gepromoveerd op Nitrogen metabolism, ofwel stikstof-metabolisme , ofwel stikstofstofwisseling (maar dat klinkt misschien te gewoon, zie ook 5 hierboven). Een van de
stellingen bij het proefschrift luidt als
volgt:
Verandering van de naam automobiel in
oliemobiel zou de energiebewustwording
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Amhems at te leren

,Er is in Nederland een form van discriminatie gaande waar maar weinig
mensen weet van bebben hoewel er waarschijnlijk bonderdduizenden door
warden gets:Attn. Dat zijn de mensen die niet anders gewend zijn dan dat zij
bet dialect of bet accent an bran geboortestreek spreken. Het is inmiddels
rokloende aangttoorad dat de kanse roar deze mtnsen in ooze maatschappij
geringer /lin dan Toot hen die het Nederlands "oil correct spreken."

Krantenknipsel 1

dienen. (Er stand `energie bewustwording', maar ook dat is Nederengels).
Ziet u verband met het volgende kranteknipsel? (Zie krantenknipsel 3)
In beide gevallen wordt een paging gedaan
via een synoniem of een andere zinswending het gedrag te veranderen. Zou het
lukken? 1k betwijfel het en verwijs naar
discussies over sexistisch taalgebruik. Leden van Man Vrouw Maatschappij en leden van de Vereniging van Vrouwen met
een Academische Opleiding stellen voor
alle beroepsnamen te neutraliseren opdat

Term 13 ,4y-tv
onbruikbaar

Nieuwe woorden moeten passen
op duidelijk onderscheiden nieuwe
begrippen, anders zijn ze verwarrend. Vandaar dat ik wil reageren
op het resultaat van de .,prijsvraag"
(over hit vinden van een Nederlandse term voor Pay-tv) is de VoI
-

ONZE TAAL
Je hoort nergens geen nette, verzorregde taal
Op de scholen? Ach, lamenielagge . .
Daar wordt ampel op uitspraak en spelling gelet
En het opstel schijnt niet meer te maggen
Geen mens kan z'n taal nog, noch ken nog wat leren
Fatsoendelijke scholen kosten zeker veels te duur
't Is een ontwikkeling die volgens mijn onaverechts moet wezen
Zo krijgt de jeugd toch nooit geen kijk op de cultuur!
't Valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ken d'r echt niet bij
Dat hun de functie van het onderwijs vergeten
Maar hun zijn dus, de geleerden dus, veel kundiger als mij
Dus hun zallen dus wel 't beste weten
'k Geef 'ns even een voorbeeldje: neem de premier
Als hij hem z'n opinie wil zeggen
Komt ie altijd met ‘zullie', dan lul-ie niet meer
Nee, dan meet ik soms even gaan leggen
Mijn school intertijd wou de taal intrigeren
Ze wouden hebben dat er veel werd voorgedeclameerd
Maar als ik naar m'n dochter kijk: wat hun dan dan moeten leren
Dan leren hun het tegeswoordig toch verkeerd!
.)
't Valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ken er dus niet bij
Dat er dus ergens met de pet naar wordt gesmeten
Maar hun zijn dus, de geleerden dus, ervarender als mij
Dus hun zallen 't dus wel 't beste weten
1k lig me neer bij die geleerden, maar het blijft laag-bij-de-gronds
Dat ik en u voor ouderwets worden versleten
Er is niemand straks die even goed z'n taal beheerst dan ons
Maar aan mijn ken dat dus niet worden verweten!
(Of niet dan wel?)
Uit he repertoire van Jasperina de Jong
Tekst: Ivo de Wijs
Muziek: Pieter Nieuwint
Elpee: Thuis Best

grammes, betaling in eerfrifast bedrag voor iedereen.
Abonnee-tv heb

,

Krantenknipsel 2

duidelijk wordt dat elk beroep door een
man en een vrouw kan worden uitgeoefend.
Wist u dat enkele jaren geleden een hoogleraar rechtswetenschap heeft voorgesteld
de benaming gevangene te veranderen in
`vergisser'. We zouden dan ook een `vergissershuis' krijgen; vergissen is menselijk
nietwaar? Welnu daar kan iedereen het
mee eens zijn, wanneer hij naar de Bijimerbajes kijkt. 0 zeker, de bedoeling is goed,
maar taal werkt zo niet. Anders zouden we
nu een ‘gastarbeider' zeer hoog achten en
bi,Vnaar het toilet gaan' alleen aan 'opma,1(en' denken.
Maar toch, wanneer in jeugdlectuur Piet
nooit huilt en Marietje snel zenuwachtig is,
wordt er met behulp van taal een bepaald
wereldbeeld bevestigd. Het blijft een interessante vraag of door `Roken Toegestaan'
de niet-rokers normaal warden, of dat ze al
in de meerderheid, en daardoor normaal
waren en dat daardoor een bordje ‘roken
toegestaan' kan worden voorgesteld.
Krantenknipsel 3

Hoewel hij bet 04uicht dat de
ba *amp trainsP
st:111:41 annul niet-roken
coup., uitbreidt„ visa& Van der
Wal dat de NS hat nig-ram te
negatief benadert. Inplaais Tan
Nies Stokes motet= teksten
koalas aLs , oken beigestair. Niet Iowa deardoor
Ids
en roken ale
uitzenderbs. behandelt
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VoIgt taal 'cultuur' of is het andersom? Jij
bent geen pappa, zei een buurmeisje, want
jij verschoont de baby; daarom mag jij geen
pappa heten.

Congres
Uiteraard kunnen op ons congres niet al
deze berichten aan bod komen. Bovendien
moet er nog gelegenheid zijn tot discussie
(bijvoorbeeld over de vraag of de hogere
standen gebakjes of taartjes eten).
In de voorbereiding op dit congres met zijn
algemene titel zijn steeds drie sectoren onderscheiden: de 'grote' samenleving (overheid, bedrijfsleven enz.); de 'kleine' samenleving (gezin, recreatie enz.) en de media die er onder andere voor zorgen dat de
grote en kleine samenleving contact met
elkaar houden.
Ter voorbereiding op het congres zijn in
Onze Taal drie artikelen gepubliceerd: D. Dolman, Onsparlernent en de taal, meinummer; G. L. van Lennep, Aangenaam,
juni-nummer; E. Werkman, Een geheim
zonder oplossing, oktober-nummer.
In het eerste artikel stelde de heer Dolman
dat men in de smeltkroes van de grote samenleving slecht en vervelend spreekt. Hij
gaf, vlak voor de verkiezingen, drie wijze
lessen voor aankomende kamerleden. Op
ons congres zal hij - in deze tijd van kabinetsformaties - spreken over 'Taal in de
politiek'. Op ons congres krijgen we nog
een andere spreker uit de grote samenleving: prof. mr. Ch. J. Enschede, hij zal
onder de titel 'Lekepraat over vaktaal' ingaan op de moeilijkheden die zich voordoen wanneer de problemen uit de grote
samenleving vertaald of verduidelijkt moeten worden voor de kleine samenleving.
Het tweede artikel 'Aangenaam' ging
vooral over taalcontact in de kleine samenIeving: zodra iemand tegen u begint te praten, bent u al met uw registratie begonnen
via zijn uiterlijk. Maar van doorslaggevende betekenis is de manier waarop iemand
iets zegt, zijn accent, het woordgebruik en
pas in de laatste plaats wat hij bedoelt, de
inhoud van de zin. Onder de titel Van ta-tata tot taal zal ds. J. Noordmans hierop
verder ingaan op ons congres.
Het derde artikel ging over taalgebruik in
de media: geheimtaal, aldus Evert Werkman. Maar onze spreker over media op het
congres, W. Vaerewijck, heeft oog voor
creativiteit:
in de
de media,
media, raakvlakDe taal in
creativiteit: De
ken en parallellen met creatie.
Vier lezingen achter elkaar zou te veel van
het goede zijn. Op dit congres zult u ook de
prijswinnaars van ons taaltoernooi kunnen
horen. Een beroepsspraakwaterval zal optreden en de Haagse Comedie biedt nog
een bloemlezing aan uit Stijloefeningen.
U had zich nog niet opgegeven? Merkwaardig!
J.R.

Reacties
Cliches
Naar aanleiding van de bijdrage in het sep- niet vreselijk zijn als toekomstige getember-nummer over 'oude en nieuwe cli- schiedkundigen moeten constateren dat
ches' van de leraar NederIands, Sj. van den men in de tachtiger jaren net zo sprak als
Berg, wil ik graag opmerken dat ik bIij ben Geerten Gossaert in het begin van deze
dat ik niet bij Sj. van den Berg in de klas zit. . eeuw? Wees ook niet bekommerd als blijkt
Nog afgezien van zijn visie op cliches - die dat het vernieuwen slechts aan enkelen geaantoont dat een cliche vooral cliche is als geven is. Het kunnen nu de media zijn - een
er cliche opstaat - zou zijn verzet tegen constatering die ik met Van den Berg deel
mode-uitdrukkingen mij als leerling voort- -, maar daarom niet minder waardevol dan
durend recalcitrant maken.
wanneer het toonaangevende essayisten of
Koren op mijn molen, en hopelijk ookop de spreekstalmeesters geweest waren. Achmolen van Onze Taal. Het afgelopen jaar is ter de media zitten geen abstrakte begripin dit blad het onderwerp taalverontreini- pen, maar mensen van vlees, bloed en taal.
ging regelmatig aangestipt, zonder dat ech- Hoe de natuurlijke taalselectie plaatster de discussie over het begrip zelf ge- vindt: dat is pas een interessante vraag.
voerd is. De vraag 'wat is taaIverontreini- Dagelijks werk ik met de taal van de Verging' is m.i. immers interessanter dan de enigde Naties - een van de meest halsstarvraag 'welke woorden of uitdrukkingen rig conventionele en dode talen die ik ken.
verontreinigen de taal'.
Latijn is er springlevend bij. Ik zou er veel
Die discussie wil ik graag op gang brengen. voor geven als een van de modebewuste,
Ik baal van halsstarrigheid. Het werk- trendgevoelige kinderen van deze tijd daar
woord balen heeft geen voorganger die de- de microfoon zou pakken. Maar voordat
zelfde gemoedstoestand even kernachtig dat gebeurt moe ten er nog vee! Bergen verweergeeft. Is dit nu een cliche? Is dit nu een zet worden.
mode-uitdrukking? Op de eerste vraag zou
M. ScheItema
ik zelf nee zeggen. Ik meen dat die benabeleidsmedewerkster
ming niet zozeer op iemands woordenmin. van Buitenlandse Zaken
schat, maar enkel op een denktrant, een
beeldspraak, op overdrachtelijk taalgebruik van toepassing moet zijn. Het overgrote deel van de mensheid heeft een beperkte woordenschat; dat is toch niet erg?
Het kleine groepje schrijvers/stylistenl Gerard Lutke Meijerschrijft in OT(blz. 98)
taalgevoeligen dat die quadrille ontspringt een stukje over 'Het staartje van die stomme e'; daarmee bedoelt ie de meervoudsis, op een bevolking, waarschijnlijk altijd
uitgang die 'vroeger' meestaI een n was en
een laag en vrij constant percentage.
'nu' steeds meer een s. Hij pleit emotioneel
Op de tweede vraag kan ik mi geen -antwoord geven; de toekomst zal uitwijzen voor die n in de meeste gevallen, maar ik zie
welke taalselectie heeft plaatsgevonden, geen systeem in dat pleidooi: aIleen somwelke woorden en uitdrukkingen bewaard mige leenwoorden uit het Frans verdienen
blijven, 'zich bewijzen', zoals meester Van een S. Die leenwoorden kunnen volgens
den Berg schrijft. Dit geldt ook voor schil- hem overigens de oorzaak zijn van de stijgende voorkeur voor een s.
ders, politici, natuurkundigen, filosofen,
gedichten, geschiedenis en wijnen. De se- Ik wil wat zakelijk kommentaar daarbij geYen.
lectie kan en mag niet mi plaatsvinden: er
Afgezien van enkele zeldzame gevallen
zijn toch immers geen criteria?
(bv. hoorn, doorn) kent het ABN de kombiIedereen kan rustig eigen maatstaven aannatie sjwa _(= 'stomme e') + n aan het
leggen, zonder dat die maatgevend zijn. De
een z'n 'mode' is de ander z'n code. Objek- woordeind hoogstens als het volgende
tieve normen bestaan niet voor mode-uit- woord met een klinker begint: make, zake,
lope, zinge enz., maar make-n-en breke; hij
drukkingen; objektiviteit is hier waarschijnlijk niet meer dan een geconstrueer- pakte-n-'m enz. Dat betekent dat hoogte/
hoogten, aktelakten enz. precies eender
de meervoudige subjektiviteit.
Het subjektieve in de taal is mij duizend- uitgesproken worden. Dat vinden we lastig, dus gebruiken we sinds eeuwen een s in
maal meer waard dan het gieten van oude
taal in oude zakken. Kortom, laat duizend zulke gevallen: hoogte/hoogtes; akte/aktes. Zowel in het ABN als in de dialekten
bloemen bloeien, laat de taal zich vrij ontwikkelen. De taal is een weerslag van de die 'geen eind-n na een sjwa kennen'.
In twee kleine delen van ons taalgebied is
sociaal-culturele stand van zaken; zou het

Spellingsziektes (-n?)
van onze tijd
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het anders: daar kennen ze die klankverbinding heel goed: weetn, loopm, zingn
zijn in het uiterste noordoosten en het uiterste zuidwesten heel normaal. Daarmee
gaan grotendeels enkelvoudige vormen samen van het type de deure, de platse, mien
zeune enz. NA is een meervouds-n heel
geschikt om de oppositie tussen de twee
getallen aan te geven.
Onze teksten staan in veel opzichten nog
op zuidelijk-dialektisch standpunt: mogelijk (i.p.v. mogelek) verraadt een uitspraak
als meugelaik (Antwerps). Tachtig (i.p.v.
tachtech) komt overeen met o.a. de Oostbrabantse uitspraak. Ook die foute n-spelling korrespondeert niet met wat het ABN
zegt. Taalkundig en taalpolitiek is er dus
maar een goeie raad mogelijk aan alle mensen die schrijven: vervang konsekwent die
foute n door een s, en laat emoties varen.
Alleen waar we die s niet zeggen, mogen we
die natuurlijk ook niet schrijven. Terecht
geeft van Dale bij vereiste by. enkel de n:
vereistes zegt dacht ik — niemand. Voor
de rest moeten onze woordenaars hun vaak
konservatieve standpunt in deze liefst bij
de volgende herdruk opgeven: weg met die
n's waar niemand die zegt. Halfslachtigheid zaait alleen maar verwarring, vooral
in streken waar het ABN weinig gehanteerd wordt en daarnaast ook bij buitenlanders die ABN leren!

P.C. Paardekooper
hoogleraar taalkunde
Leuven

Nederlands in den
vreemde
Wat moeten we aan met het artikel `Nederlands in den vreemde. 3. De Oost' in het
juli/augustus-nummer?
De autoriteit van de schrijver, J. Stroop
van het Instituut voor Neerlandistiek van
de Universiteit van Amsterdam, aanvaarden en zijn beweringen geloven? Dit laatste
niet doen maar verder gewoon (hoofdschuddend) zwijgen, Of zullen we onze verontwaardiging over zoveel stupide stellingen de vrije loop laten? Waarom ook niet,
het verwijderen van een rotte tand in de
kaak der wetenschap kan genezend werken.
`De taal van de Indische Nederlander laat
op het gebied van de klankvorming, de
aksentuatie en de zinsbouw zien dat het
kontakt met het Algemene Nederlands in
feite steeds ontbroken heeft. Want ook de

Nederlanders die maar tijdelijk in Indonesie woonden, hielden zich meestal van deze groep afzijdig, waardoor ook een normerende invloed van die zijde uit moest
blijven', aldus Stroop.
Indische Nederlanders zijn dus geen Ne-

derlanders en zullen alleen al daarom geen
behoorlijk Nederlands kunnen spreken,
vooral ook omdat de volbloed Nederlander
geen contact zocht met deze groep. Zoals
bekend spraken en spreken alle autochtone Nederlanders perfect hun taal, zonder
verkeerde klankvorming, aksentuatie en
zinsbouw.
Het blijkbaar door oogkleppen gespoord
vakidiotisme van Stroop maakt het hem
onmogelijk zich eerst te verdiepen in de
geschiedenis van Nederlands-Indic in het
algemeen en de geschiedenis en de positie
van de Indische Nederlander in het bijzonder. Nu is het genoegzaam bekend dat de
doorsnee Nederlander zich niet interesseert voor geschiedenis en zeker niet voor
het koloniale gedeelte ervan. Dat zij zo,
daar valt (oppervlakkig) mee te leven. Ongeinteresseerdheid leidt echter tot domme
uitspraken en dat is irritant, vooral ook
omdat die kreten vaak beledigend zijn. Dit
geldt met name wanneer een `wetenschapper' in een toonaangevend bedoeld tijdschrift getuigt van een totaal gebrek aan
kennis van zaken en laat zien dat hij voor
zijn stellingen uitsluitend is afgegaan op
een walgelijke parodie op de Indische Nederlander, te weten de creatie Tante Lien.
Zij is het die Stroop bij het schrijven van
zijn onzin voor ogen heeft gehad. Werkelijk een gedegen onderzoek. Mijn complimenten !
. . zodat een zoen een soen wordt, en
zeggen seggen. Huis wordt guis en een
hond een gont. Opvallend is ook de rollende r, zoals in brrrruine boone'.
. . Bekend is ook de van het Algemene
Nederlands afwijkende volgorde in de zin;
`je weet ik zeg maar de waarheid. (Couperus)' .
Ik zal niet ingaan op de vraag wie en wat de
Indische Nederlander is en hoe hij spreekt.

De domheid en de discriminerende opmerkingen van Stroop weerhouden mij ervan.
Wat hij misschien bedoelt is het zogenaam-

de `petjok'. Wat dat is, laat ik aan hem over
om uit te zoeken; hij kan dan in die tijd
tenminste geen beledigende artikelen meer
schrijven.
R. F. G. Boekholt
Den Bosch
Naschrift
Indische Nederlanders' zijn Nederlanders, net zoals Engelse fietsen fietsen zijn.
Nu de heer Boekholt al moeite blijkt te
hebben met het begrijpen van deze eenvou-

dige Nederlandse woordgroepen, hoeft het
ook niet te verbazen dat hij in mijn stukje
nog meer dingen gelezen heeft die er niet in
te vinden zijn. Nergens beweer ik dat het
ene Nederlands beter is dan het andere, of
gebruik ik woorden als perfekt, verkeerd of
termen van gelijke strekking. Die heeft de
geachte briefschrijver allemaal zelf be-

dacht; toch belieft het deze heer mij van
discriminerende opmerkingen te betichten .
En wat de tante Lien van de heer Boekholt
met mijn stukje te maken heeft, ontgaat
me. De enige persoon die ik heb aangehaald is Louis Couperus, van wie ik in mijn
domheid altijd heb aangenomen dat hij
nogal taalgevoelig was. Ik wil nog wel even
wijzen op een andere informatiebron waarvan ik stilzwijgend gebruik gemaakt heb,
nl. het artikel 'De taal van de Indische Nederlanders', in De nieuwe taalgids jrg. 50
(1960) van M. C. van den Toorn. Prof. Van
den Toorn is geparenteerd aan een familie
van Indische Nederlanders, zodat hij zijn
informatie uit de eerste hand heeft.
De kwaliteiten van Van den Toorn als
waarnemer van taalfeiten zijn trouwens algemeen bekend; ik zie geen enkele reden
om die in dit geval te wantrouwen.
De heer B . is van mening dat ik met oogkleppen rondloop (o.a.). Ik zou hem willen
adviseren naar zijn oogarts te gaan en vervolgens zijn oren te laten uitspuiten.
J. Stroop

Vanuit en naartoe
Meneer Flentge, oud-leraar Engels met
zijn vraag over 'door kunnen gaan' of `kunnen doorgaan' houdt niet van wat hij noemt
`het splitsen van infinitieven'. Ik denk dat
hij in de war is met de 'split infinitive' , dat
toch wel wat aftandse stokpaardje van Engelse taalmeesters. 'Johnny, you are not to
ever split an infinitive.'
Over splitsen gesproken, dat doet mij denken aan vanuit. U kent Charivarius' Fnaffers en Fnuiters nog wel. Vanuit wordt de
laatste tijd steeds populairder schijnt het.
Het betekent zoiets als uit naam van, zoals
je van een n. n. mag verwachten. Onlangs

in een Belgische uitzending: `Ik spreek nu
vanuit een gehandicapte leraar.' Begrijpelijk dat die man gehandicapt is als iemand
vanuit hem spreekt. Bezeten noem je dat.
Hilversum deinst ook niet terug voor dit
modernisme: `Hij draagt argumenten aan
vanuit een professorsvrouw.' Argumenten
haar uit het hart gegrepen. Ik hoor verschil
van betekenis tussen 'argument van het
Ministerie' en 'argument vanuit het Ministerie'. Het eerste wordt feitelijk door het
Ministerie gebruikt, het tweede is een argument zoals je van het Ministerie verwachten kan. Heb ik gelijk? Naast of tegenover
dat moderne vanuit hebben we naartoe.
`Het resultaat van het overleg zal binnenkort naar de leden toe worden vertaald.'

Op een universitair prikbord: `Wie heeft
tijd en zin om voor mij enige brieven naar
het Russisch te vertalen?' Vroeger betekende op een titel-pagina 'Naar het Rus-
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sisch van L. Tolstoi' dat het boek een bewerking was van een Russisch verhaal van
Tolstoi, Vertalen naar is dus 180 graden in
betekenis gedraaid.
H. D. Vos
bibliothecaris van het Engels Seminarium
Amsterdam

Flexabiliteit
Al vele malen had ik het gehoord en nu zag
ik het zowaar zwart op wit. In een dure
twee-pagina-grote advertentie in Elseviers
Magazine van 19 september: De [lexabiliteit van de Rosengrens safeloketten-installatie spreekt de bank bijzonder aan.
Het is natuurlijk een leuke, huiselijke mededeling dat de directie van de bank zo
kleurgevoelig is en dat zij misschien wel als
een college van handige doe-het-zelvers de
safeloketten zelf schildert. Als ze dan ook
nog op de koop toe een flexibele installatie
heeft gekregen is dat toch nog een aardige
aankoop voor de bank.
A. Mudde
hfd. personeelsdienst Philips
Geldrop

Kamerbreed
Soms kan men de betekenisontwikkeling
van een woord op de voet volgen. Bij het
woord ·'kamerbreed' constateer ik hoe dit
zich van zijn oorspronkelijke betekenis
gaat verwijderen. Ret woord komt het
eerst tevoorschijn in de combinatie: kamerbreed tapijt; het tapijt strekt zich uit
van plint tot plint. Vervolgens horen we
spreken over: een Kamerbrede meerderheid, dat wil zeggen de gehele Tweede Kamer ondersteunt een bepaalde motie. Acceptabel gebruik lijkt mij. Dan lanceert het
t. V. -merk Parasonic een reclamespot met
daarin de kreet: kamerbreed kijkplezier!
De bedoeling is reclame te maken voor een
toestel met een exceptioneel groot scherm.
De betekenis wordt hier: groot. Maar wat
te zeggen van de laatste ontwikkeling? Ik
hoorde deze zomer in een radioprogramma
spreken over opzienbarende uitvindingen
in de medische wereld. Een deskundige
vertelde over een antibioticum dat aIle bacterien
kunnen doden.
doden. `Een
'Een kamerkamerteriën zou
zou kunnen

breed antibioticum dus', vroeg de interviewer. 'Inderdaad', was het antwoord. Hier
heeft kamerbreed zijn betekenis geheel
verIoren en wordt synoniem met 'allesomvattend'. Is het woord nog een lang en
geIukkig leven beschoren?
D. Sybesma, Coevorden

Woordmensen
Ik verzamel woordmensen. Ik ben een collectionneur van woordmensen. Een boeien de liefhebberij. Van Dale kent het woord
niet. Ik zou willen definieren: woordmensen zijn mensen van wier naam woorden
gemaakt zijn. Een paar voorbeelden geven
terstond aan wat ik bedoel: braille, een
ampere, een zeppelin, celsius, een judas,
een adonis, een nurks, een kenau, een bintje, juli, enz.
Er zijn er een paar honderd. Ook in samenstellingen zoals plimsollmerk, in werkwoorden zoals pasteuriseren, in -ismen zoals masochisme, in bijvoeglijke naamwoorden zoals papiniaanse pot, in afleidingen zoals saxofoon, in bloemen zoals de
lobelia en in verkleinwoorden zoals kiekje.
Wat ik niet bedoel zijnmetonymia zoals
een Vestdijk ofeen Rembrandt. En waarik
op den duur van afgezien heb zijn: de ziekte
van . . . en de wet van. . .
Toen mijn collectie zich uitbreidde ben ik
naar een systeem van inde ling gaan zoeken. Men wil immers een beetje ordenen,
nietwaar? Ik kwam tot zeventien soorten
woordmensen:
1. Die zonder 'een' ervoor: morse, jaeger.
2. Samenstellingen: een baileybrug, een
teddybeer, een bunsenbrander, een geigerteller, een davylamp.
3. Samenstellingen met 'van' ertussen:
lint van Mobius, brug van Wheatstone.
4. Eenheden: een ohm, een watt.
5. Tja, voertuigen, voorwerpen, kledingstukken en acties: een pullman, een gobelin, een maillot, een boycott.
6. Temperatuurschalen: Fahrenheit.
7. Figuren uit de bijbel en samensteIlingen: een nimrod, een adamsappel.
8. Werkwoorden: frobelen, lynchen.
9. -ismen: chauvinisme, jansenisme.
10. Figuren uit de mythologie en samenstellingen: een amazone, sisyfusarbeid.
11. Figuren uit binnen- en buitenIandse literatuur: een droogstoppel, een schlemiel.
12. Figuren uit de geschiedenis: een lucuIIus, een maecenas.
13. BijvoegIijke naamwoorden: het Ludolfiaans getal.
14. Afleidingen: een guillotine, een mausoleum.
15. Bloemen: er zijn er heel veel, begonia,
fuchsia, zinnia.
16. Vijf maanden van het jaar.
17. Verkleinwoorden: een flikje, een hopje.
En dan zit ik nog met gerechten (een cha-

teaubriand), landen (Rhodesie), stijlen
(Queen Anne) en met onzekerheden
(fiets!).
Ook het omgekeerde is voorgekomen: niet
bloem naar mens genoemd maar mens naar
bloem. Ret betreft de Plantagenets, de En-

gelse dynastie van 1154-1485. Plantagenet
betekent letterlijk brem en was de bijnaam
gegeven aan Geoffroy, graaf van Anjou,
die de gewoonte had een bremtakje in zijn
hoofddeksel te dragen. De eerste koning
was Hendrik II, zoon van die Geoffroy of
Geoffrey.
Verder is de hobby ook nog uit te breiden
als je er steden bijneemt wier naam op
voorwerpen zijn overgegaan: krent, damast, rugby, enz.
En de liefhebberij is helemaal uit te breiden
als je van al die woordmensen ook nog
miniatuur-biografieen maakt. Wie was mevrouw Mensendieck? Wie was Rorschach
van de test? Wie was Eratosthenes van de
zeef? Wie was Hertz? Wie was Baedeker?
Wie was Galvani? Wie was Casanova?
En je kunt ook de ludieke toer nog Ope
Stelling bij een Gronings proefschrift van
J.R. Durinck (1978): Empirische verificatie van de wet van behoud van ellende ,
vraagt om een eenheid van hoeveelheid
ellende. Hiervoor zou de 'job' gedefinieerd
kunnen worden.
Mogelijk .besmet ik lezers van Onze Taal
met mijn liefhebberij. Reacties zijn welkom. De kans is niet gering dat er nog
woordmensen zijn die ik over het hoofd
gezien hebe Wat ik overigens aan voorbeelden in dit artikel opnam is natuurlijk een
selectie.
Jan van Herpen
redacteur K&W AVRO-radio
Hilversum

'Er zou een evaluatie
moeten plaatsvinden
van de achterliggende
motieven van zijn onvrede:

'Wat
bedoelt u?'
We moeten eens nagaan
waarom hij
niet gelukkig is

.

^'Zegdat '
!an meteeii
.

Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met

dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.
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Het Rijmschap
D ames en heren deelnemers (e n deelneemsters, ja) aan on ze prij svraag: volgende
maand kunt u on s juryrapport verwachte n.
Ze gt u a.u.b. niet dat dat rijk elijk laat is. Ik
zal het u uitleggen. Onze T aal verlangt van
aile medewerkers dat zij hun kopij tijdig
inzenden , z6 tijdig dat het onmogelijk is per
omgaa nde op reacties te reageren. Om het
eens lekker o nduidelijk te vert ellen : op het
moment dat u lee st , dat wij u belo ven , dat
wij het juryrapport als de wiedewee rga
gaa n schrijve n, hebben wij dat juryrapport
al (a. d. wwg.) op gesteld en verstuur d .
In de (als u dit lee st) voorbije zorner was het
de medewerkers van onze rubriek bovendien niet mogelijk met elkaar te overleggen: do or dierbare derden geprest gingen
H .H. Polzer en ik voor het ee rst nu een s
niet getweee n (a ls Rijmschap ) op vakantie .
Ik had het best naar m'n zin , maar moe st
toch regelm atig denken aan de voettochten
die Heinz en ik - H et Rijmschap reisde
ste eds per voet - vro eger plachten te rnaken . Tent. Slaapzakken. Eerste zonnestr alen .
Ik: Goedemorgen, goedemorgen
Hij: Wil ik het ontbijt verzorgen?
Ik: Welk een feestelijke dag
Hij: Pindakaas of hagelslag?
Etc.
Ten overvl oede ve rme ld ik dat wij elkaa r
enige wek en uit het oog verior en door on ze
gescheiden deelname aan enig e internationale rijmcongressen (hij Transkei , ik Re ykjavik). Nog een mededeling over de prijsvraa g: de redactie van OT heeft nog niet
laten wete n welk e prijzen wij volgende
maand mogen uit reik en . Eni gszins suggestief ga ik ove r naar de volgende aline a.
A ha . Kijk. Bij Querido ver scheen Battus'
Opperland se taal- & letterkunde . E en :
goudschip , ook voar minn aars van het
rijm . H et boek bev at tal van prachtige Opperlandse verze n . Een van die verzen is
van de hand van mijn mederubricist , die
eveneens o nde r zijn kortste pseudoni em
tek ende voo r een palinwoorddroom : 'negen ne ven negen' . Met dat mooie voo rbeeld van Nederlands op vak antie besluit
ik mijn zornerse Ri jmschaph elft. Heinz,
lOU jij enig hout willen snijde n?
Ivode Wijs
H out snijde n . Goed Ivo , ik zal wat hout
snijden, oo k nu weer. Aileen , het wordt
ditmaal br andhout - goed voor eenmalig
gebruik maar geen bew aarprodukt , wan t
we moet en alle s leeg en schoo n houden
voo r de wedstrijd resulta te n in het komende numme r.

Wat ik aansnijd is dus geen rijm vra agstuk ,
-beginsel, -method e of ande re discussiesto f maar een gewone taal/denkfout. On ze
aanhank elijke leze r Gl asbergen stuur t o ns
uit Dinxperl o (a ls het niet anderso m is) het
volgende bericht.
2x gelezen: Het eerstvolgende Kerkblad
zal niet verschijnen (wegens vakansie).
Yoor correctheid van vakansie ver strekt
het Rijmsch ap gee n gara nsie; wat de mededelin g zelve bet reft:
Het eerstvolgende Kerkblad zal niet verschijnen
0, ik hoo r al het jouwen, ginds in de mijnen
Waar de Hunnen (begroeid met onzen haren)
Dit vieren, en tot bij drieen paren
En wat nag bijdraagt tot mijn verdriet:
Het vorige Kerkblad verscheen ook al niet
Men bespeurt wei de invloed van het rnonum entale werk Opp erlandse Taal- en Letterku nd e, reeds door Ivo genoemd , waarin
ook on ze hoofdr edacteur N . Ra amnek je
(die zich wijse lijk van ee n pseudoni em bedient) ee n welverdi ende plaats heeft gekregen. H et boek zal ongetwijfeld in dit blad
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worden besprok en ; we staan er du s niet
verde r bij stil , maar richt en het toorni g oog
wed erom o p Het eerstvolgende Kerkblad
zal niet verschijnen . De slordigste lezer
voe lt bevreemding opkom en . De trouwste
abo nnee vraagt zich af, of zo'n periodiek
nog wei zijn belan gstelling waard is. D e
onbelangrijkste
med ewerker schaamt
zich . H et zoe lst lach end kindj e verblee kt
van ergernis (da t zat erin) . Kartom , zulk
een tijding maakt heel wat gaande .
Het eerstvolgende Kerkblad zal niet verschijnen
De badklerk. behorende tot de zeer fijnen
Dacht: 'Hosanna , de drekbalk verliest zijn
stut!
Het Kerkblad , die drabkelk, raakt uitgeput!'
Het heuglijke nieuws hield hem urenlang
wakker
Deze hoogst onverdraagzame man. D.L.
Bakker
Rijm blijkt alwee r een onfeilbaar middel te
zijn om onlustgevoelens te verw erk en tot
Schoonheid. Wat maakt me zo verbolgen?
I D e tijding Het eerstvolgen- I de Kerkblad
(He? De Kerkblad ? I Ligt hun correcti ewer k plat ? I En fin) zal niet verschijnen I
Bezorgt me du izend pijn en
H.H . Polz er

Wij breiden nit
Yalt het u nog op, dat in dit zinnetje het
werkwoord uitbreiden intransitief (onovergankelijk) , d .w.z. zonder lijdend
voo rwerp , gebruikt wordt? Of is dit al zo
gewo on geworden dat het niet me er de aandacht tr ekt? Ik heb de indruk dat heel wat
werkwoorden hun tr an sitieve kar akter
verlieze n. Is dat lo? Misschien wilt u er
eens over nad enken . En als het zo is, hoe
komt dat dan ? In 'Onze T aal' van dec. 1979
heeft M .e. God schalk het verschijnsel al
gesignal eerd en waar schijnlijk niet voor
het eer st. Hij gaf er toen twee mooie nieuwe voo rbee lde n van: prester en e n inboeten. Ma g ik er toch nog ee ns op terugkomen ?
Ais ee n wink el aankondigt 'Wij breiden
uit ' , doet men dit dan omdat de volledige
zin (Wij breiden o nze zaak uit) te lan g lOU
word en om hem in de beschikbare ruimte
te plaatsen ? Dan lOU dit weer ee n voo rbeeld zijn van taalbe derf, altha ns taalverande ring, als gevolg van het maken van
recl am e of als gevolg van het str even van
de 'media' om aa nkondigingen te bekorten
opd at de lezer in ee n oogop slag kan zien
waarove r het gaat (in kr antekoppen , onder schriften bij film en televisie en der gelijke). Of komt het voo rt uit ee n alge mene

neiging om werkwoorden meer en meer
zonder lijd end voorwerp te gebruiken?
E en ander voarbeeld is het intransitief gebruik van wijzigen, Tot voor kort we rd , zo
ver ik weet , dit werkwoord uitslu itend gebrui kt met ee n lijd end voorwerp , maar nu
komt men het oak zonder dat tegen , ook in
officiele stukke n . D at hindert mij nog ,
maar binnenkort zal ik er wei aan gewend
zijn . Wa ar om zou men eigenlijk veranderen met of zonde r lijdend voorwerp kunnen
gebruiken en 'wijzige n' ailee n met? Het
weer verandert , maar de wet wordt vera nderd , namelijk door de we tgeve r. Ais me n
ee n werkwoo rd in de lijd ende vo rm , du s
met 'worden' , kan gebruiken is dat een
bewij s dat het omg ekeerd , in de bedrijvende vorm , transitief is. Maar men kan mijn s
inzien s niet zeggen , dat het weer wijzigt ,
wei dat de wet gewijzigd wordt . Een voo rbeeld van ee n verkee rd gebruik va n wijzigen: D e min ister-president zegt in de
Tweed e Kamer , dat de door het kabinet
gestelde priariteiten niet wijzigen (H andelingen 1980-81 , biz. 3497) .
Overleven was van ouds in het Ned erl ands
tr an sitief: men ove rleeft ee n ramp ; de weduw e heeft haar man ove rlee fd . Onder invloe d van het Engels (to survive) gebru ikt
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men het sedert enkele jaren intransitief, in
de betekenis van: in leven blijven.

Vergroten en verkleinen kunnen mijns inziens aIleen met een lijdend voorwerp gebruikt worden, maar onlangs kwam ik het
eerste ook al zonder dat tegen. Vergroot de
kans op een prijs, als men twee loten koopt
in plaats van een? Vreemd genoeg heb ik er
geen bezwaar tegen om vermeerderen en
verminderen wel intransitief te gebruiken:
Het aantal der immigranten vermeerdert
van jaar tot jaar, terwijl dat der emigranten
vermindert. Kan men zeggen, dat de betaIingsbalans of de toestand van de patient
verslechtert? J a, dat kan, al is het een lelijk
woord. Ik geloof zelfs, dat 'verslechteren'
aIleen intransitief kan worden gebruikt,
dus in de zin van achteruitgaan. Maar
waarom kan 'verbeteren' dan weer met of
zonder lijdend voorwerp? De toestand verbetert, maar ik verbeter het werk van mijn
leerling.
Zo zijn er vanouds meer voorbeelden van
werkwoorden, die soms met een lijdend
voorwerp gebruikt worden en soms zonder
dat. Ik sluit de deur, maar op zaterdag sluiten de winkels om 5 uur. Voor werkwoorden die met ver- beginnen en die als het
ware een vergelijking inhouden is geen regel aan te geven: sommige zijn duidelijk
transitief, zoals verhogen en verlagen,
sommige duidelijk intransitief, zoals vervagen (d.w.z. vager worden), weer andere
kunnen op beide manieren gebruikt worden. Maar waarom het mij nu gaat is de
vraag of hierin een verschuiving is opgetreden en ik meen dat dit inderdaad zo is. Nog
een paar voorbeelden:
In het weerbericht kan men horen, dat de
depressie opvult. Een artikel over een vakantieplaats deelt mee, dat duizenden Rotterdammers hier recreeren, Volgens de
Miljoenennota 1980 versnelt de inflatie en
ditzelfde stuk gebruikt ook verhevigen intransitief. Ook matigen komt men tegenwoordig als intransitief werkwoord tegen.
En sedert kort is het gewoonte om te zeggen, dat we allemaal moeten inleveren. We
maken het ons makkelijk door niet te zeggen wat we zullenmoeten inleveren. Een
deel van onze welvaart? Waarom zeggen
we dat dan niet?
De verschuiving gaat in de richting van het
intransitieve gebruik. Anderzijds zijn er
ook werkwoorden die vroeger intransitief
gebruikt werden, maar nu niet meer. Een
aardig voorbeeld is 'verlossen'. In de eerste helft van de 19de eeuw adverteerde een
gelukkige vader: heden verloste mijn geliefdc echtgenote van een welgeschapen
zoon (of dochter). Later deelde hij mee, dat
zij van een zoon of dochter bevallen was.
Nog weer later gaven de Heer en Mevrouw
samen kennis van de geboorte van een kind
en deze formulering is ook al weer hele-

maal verouderd, maar het woord 'verlossen' komt er in elk geval niet meer aan te
pas.
Nu we toch over het transitief of intransitief gebruik van werkwoorden praten,
vraag ik mij af hoe het zit met een bijna
altijd intransitief werkwoord als schrikken.
Met een lijdend voorwerp ken ik het alleen
in verband met gekookte eieren die men
onder de koude kraan houdt; men zou verwachten, dat men die eieren doet schrikken, maar de huisvrouw zegt dat zij ze
geschrokken heeft. Daarnaast komt het
ook transitief voor niet met een, maar met
twee lijdende voorwerpen. Bent u zich nog

nooit .een aap geschrokken? Zonder 'zich'
kan dit niet. U kunt wei een aap aan het
schrikken maken, maar als u zelf zo
schrikt, dat u daardoor een aap geworden
bent (althans dat denkt u een ogen blik) , dan
moet er 'zich' tussen. Kunnen taalgeleerden dit uitleggen? Is dat 'zich' soms helemaal geen lijdend voorwerp? U kunt zich
ook een ongeluk schrikken; zou dat ongeluk dan een lijdend voorwerp zijn? Ik denk
van niet, maar ik ben benieuwd naar reacties van deskundigen.

A.F. Schepel, Voorburg

Variëteit en variété
Tot de woorden die u - wilt u nog meetellen
- heus zult moeten gaan gebruiken, behoort het werkwoord ogene AIle mensen en
aIle dingen ogen op een of andere manier;
met 'eruitzien' en omschrijvingen daarvan
dient men uiterst zuinig om te springen.
Dat blijkt onder meer uit deze dagbladschepping: De 27-jarige blonde Zweedse
Siw Inger kan leuk zingen en heeft een
alleraardigst 'voorkomen'. Die aanhalingstekens zijn duidelijk: voorkomen is al
een wat buitenissig woord. Normaal is: ze
oogt alleraardigst.
Een lezer van O.T. heeft bedenkingen tegen een geestdriftige dagbladrecensie die
als voIgt begint: 'Een heel normaal ogende
serie zomerconcerten met smakelijke,
zelfs overbekende werken, gepresenteerd
door bekende ensembles ... ' Die lezer
valt niet over het normaal ogende van de
serie, maar over de kop boven de recensie,
want die luidt: 'Finse dirigent tilt APhO
(Amsterdams Philharmonisch Orkest MeG) boven zichzelf.' Moet zich niet altijd
op het onderwerp terugslaan, terwijl het
hierduidelijk naar het lijdend voorwerp
verwijst? Zo is het wellicht niet helemaal
precies gesteld; ik zou een, weliswaar gewrongen, zin kunnen bedenken als: je moet
hem zich laten wassen. Maar in feite heeft
de lezer gelijk; de kop boven de recensie
zegt niet dat, door toedoen van de dirigent,
het orkest boven zichzelf uitsteeg, maar
dat het boven de dirigent uitsteeg, en dat
was zeker niet de bedoeling.
De vraag van een andere lezer betreft de
werkwoorden die een voorvoegsel of bijwoord als voorvoegsel hebben: doorzetten, aankomen, overreiken, aanvaarden,
doorl6pen, d66rlopen. Deze lezer betwijfelt of een zin als 'Goed dat hij door heeft
gezet' goed Nederlands is. Hij acht 'Goed
dat hij heeft doorgezet' in elk geval beter.
Dit houdt verband met de kwestie van de
splitsbare en onsplitsbare werkwoorden.
Splitsbaar zijn ze als de klemtoon op het
eerste lid van de samenstelling valt: d66r-

lopen enz. Andere kenmerken: gescheiden
persoonsvormen als loopt door, reikt over;
en ge- tussen de delen van het voltooide
deelwoord: doorgelopen, overgereikt. De
onsplitsbare hebben het accent op het
tweede of volgende lid van de samenstelling: doorl6pen, aanvaarden; zo ook hun
persoonsvormen: doorloopt, aanvddrdt,
en er komt geen ge- tussen de leden van het
deelwoord: doorl6pen, aanvaard,
Doorzetten is een splitsbaar (scheidbaar)
werkwoord. Waar de lezer eigenlijk het
oog op heeft is de volgorde van de zinsde-len. Mag tussen de leden van het werkwoord een persoonsvorm of een ander
zinsdeel staan? Grammaticaal is daarop
niets aan te merken; er is keus in de volgorde: 'Ik dacht dat hij al was ingestapt' en 'Ik
dacht dat hij al in was gestapt.' Verder lijkt
het mij een zaak van persoonlijke voorkeur, met de aantekening dat sommige
splitsingen mij minder fraai in de oren kIinken. Zo vind ik 'Ze zag dat hij de papieren
over had willen reiken' weinig sierlijk, vergeleken met 'Ze zag dat hij de papieren had
willen overreiken. '
Berucht is de verwarring tussen overleggen en 6verleggen geworden. Eigenlijk
wonderlijk, want z6 moeilijk is het niet.
Maar zelfs volksvertegenwoordigers, die
het ook van het woord moeten hebben,
weten er niet altijd weg mee. Ze vragen de
minister om bepaalde stukken te overleggen en ze willen nader 6verleg over een
vraagstuk. Op dit verschijnsel vestigt de
heer A.F. Schepel, kenner van het parlementaire taalgebruik, nog eens de aandacht. Hij citeert ook de volgende fraaie
zin: 'In eerste instantie werden de woningen te koop aangeboden aan de inwoners
van Valkenburg of zij die met deze gemeente een sociaal-economische binding hadden.' U kunt dat nu en dan ook lezen, b.v.:
'Ik heb het nu over het standpunt van zij die
zich tegen kernenergie verzetten' en omgekeerd: 'Dat offer hebben gebracht hen die
wij vandaag herdenken.' Schrijvers van
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dergelijke constructies gaan er kennelijk
van uit, dat antecedent en betrekkelijk
voornaamwoord allebei Of de subjects- Of
de ob j ectsvorm moeten hebben. Ik vind
dat taalfiguren die je desnoods nog – ten
onrechte – kunt schrijven maar niet uitspreken.
De heer F.K.M. Mars in Den Bosch wijst
op een ander verschijnsel in de verhouding
tussen antecedent en betrekkelijk voornaamwoord. Een theoloog schreef, de Bijbel onjuist citerend: `Ik ben Jahwe die u
hebt weggeleid uit Egypte ...' De oorzaak van dit soort taalfouten steekt vaak in
het verkeerd aanvoelen van de rol van die,

aldus de heer Mars. Eigenlijk is die derde
persoon enkelvoud en je zou dus heeft verwachten. Maar het antecedent is ik, een
persoonlijk voornaamwoord, en dan moet
men een werkwoordsvorm kiezen die bij
de persoon van het antecedent hoort. In dit
geval de ik-vorm. Dus: `Ik ben Jahwe die u
heb weggeleid uit Egypte ...'
Ik zou alleen willen opmerken, dat naar
mijn inzicht die hier geen derde persoon
enkelvoud is. Want betrekkelijke voornaamwoorden na een antecedent volgen
persoon en getal van dat antecedent. Ik
meen dat dit in een naamwoordelijke constructie ook zo is. M. C. Godschalk
-

Het Gezegde & €o
– De geschiedenis van de Nederlandse
taal is voor een groot deel de geschiedenis
van onze houding jegens taal. Zeker wat
betreft de laatste eeuw is dat een nog weinig
begrepen, ook weinig onderzocht stuk van
de geschiedenis. We weten niet eens wat
allemaal van invloed is. Zeker speelt het
taalonderwijs een grote rol. Maar niemand
weet of het oorzaak is of gevolg. Ik noem
ook al vast de afschaffing van het dagbladzegel, de uitvinding van de telefoon, en,
recenter: de snelle verhoging van posttarieven, dat is de veranderende prijsverhouding tussen brief en telefoongesprek. Ik
denk dat ook het verdwijnen van het gymnasium meetelt. Want wat daarover ook
beweerd wordt, feit is toch dat er steeds
minder aan latijn en grieks wordt gedaan.
Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek over 1978-1980 liegen er niet om.
Zoiets telt, als het om taalgeschiedenis
gaat, om de geschiedenis van onze houding
jegens taal. Ik hoop dat de lezer beseft dat

(Zie O.T. van september, blz. 93). `In het
algemeen wordt de `ondergang' van het
ABN waargenomen met de optiek van gieren die boven een langzame wandelaar
zweven'. Alleen al met deze zin bewijst hij
dat zijn Nederlands in gezonde staat verkeert. De vaststelling lijkt me behalve fraai
verwoord ook geheel juist. Maar niet terzake. De vraag is: wat gebeurt er met de
wandelaar? Ik heb mijn verwachting daaromtrent eens opgeschreven, niet als gier,
noch als familielid.
– De Tips voor taalzuivering van P. Kempeneers zijn al aan hun zevende druk toe.
De eerste druk was van 1974. Het is een
echt Belgisch boek, toegesneden op Belgische taalproblemen (zeg niet: wat uur is 't,
maar: hoe laat is 't), dat blijkens de belangstelling goede diensten bewijst. Voor Nederlanders is het minder nuttig. Hiermee
wil allerminst gezegd zijn dat in ons land
het taalgebruik niet voor verbetering vatbaar is. Belgen en Nederlanders kampen

met verschillende moeilijkheden.

ik hier geen persoonlijke mening geef. Ik

evenwel

juich niet en ik treur niet. Althans, dat laat
ik u niet merken. Wel treuren de oprichters
van de vereniging `Vrienden van het Gymnasium'. De vereniging wil zich beijveren
voor het behoud, mogelijk zelfs de stimulering, van het gymnasiale onderwijs. Voor
verdere inlichtingen verwijs ik graag naar
het secretariaat: postbus 120, 5240 AC
Rosmalen; tel. 04192-6633. De vereniging
vraagt om leden zowel als contribuanten.
Laat het u niet verbazen, hierover in Onze
Taal te lezen.
– M'n stukje in deze rubriek van drie
maanden geleden, over de slotfase van het
ABN, heeft reacties losgemaakt. Twee
personen bleken het oneens met mij . Niet
veel dus, gelet op het snel groeiende aantal
lezers van Onze Taal. En eigenlijk zelfs die
twee niet. De ene wilde alleen maar dat ik
niet sprak van toenemende tolerantie doch
van achteruitgang in normbesef, de ander
vergiste zich en dacht dat ik over zijn Nederlands sprak. Die ander was H.H. Polzer

En daar zijn heel verschillende tips voor
nodig. Boeiend is het wèl, de Belgische te
lezen. Maar laten we beginnen bij onszelf.
Voor wie hiermee reeds een eindweegs gevorderd is: het boek van Kempeneers is
een uitgave van Acco in Leuven. Verspreiding in Nederland: Acco Amersfoort, postbus 395, 3800 AJ Amersfoort; tel. 03311523. De prijs is f 12,—.
– Het is ons niet ontgaan dat professor H.
van Riemsdijk, bij de opening van de nieuwe letteren-fakulteit in Tilburg, gepleit
heeft voor meer en beter grammatika-onderwijs op school. De verbetering is vooral
vanuit Tilburg te verwachten. Het opklaterend feestgedruis maakte het de spreker
onmogelijk zijn gezonde denkbeelden ver
te ontvouwen. Niet de vreugde om wat-der
professor Van Riemsdijk zei was het echter, wat zijn publiek tot dit rumoer verleidde, hoewel dit niet denkbeeldig ware, gezien de toekomstperspektieven van veel
zijner toehoorders bij Ongewijzigd beleid.

Het betrof een uiting van protest tegen minister Pais en zijn twee-fasenwet. De spreker had daarover, ten dele in de geest van
de demonstranten, juist een en ander wil
zeggen toen een groep met spandoeken-len
de zaal binnenkwam. Geen woorden maar
daden. De binnenkomers wisten natuurlijk
niet wat een fijne dingen professor Van
Riemsdijk juist voor hen aan het zeggen
was. Intrigerende vraag: wat zouden ze
gedaan hebben als ze dit wèl geweten hadden ?
– Het NOS-radioprogramma `De taalshow' verhuist van zondagavond acht uur
naar zondagavond 22.40-23.55 uur. Later
^p de avond dus en een stuk langer. Het
:: erst halfuur
afur
u zal veel gelijkenis
vertonen
gJ
et het programma zoals het nu is. Daarna
ofgt dan een deel waarin
aar n met allerlei gasn gesproken wordt over een vooraf bekendgemaakt thema. Voorlopig zullen die
gesprekken opgenomen worden op de vrij dagavond voorafgaande. Wilt u daar eens
bij aanwezig zijn, bel of schrijf naar de
taalshow: p. a. NOS-radio, postbus 10,
1200 JB Hilversum; tel. 035-774465. Zondagavond, Hilversum II, 22.40-23.55 uur.
.

– Het sektiebestuur Nederlands van de
Vereniging van leraren in Levende Talen
organiseert binnenkort een bijeenkomst
over `Omgaan met verschillen', over differentiatie bij het onderwijs in het Nederlands. De inleiders van deze bijeenkomst,
Ruud Bolsius en Piet van Tienen, zullen
vertellen over hoe men bij Nederlands om
kan gaan met verschillen tussen de leerlingen. Een video-opname en lesmateriaal
zullen dan aanwezig zijn. De bijeenkomst
is te
Nijmegen, op 28 oktober
Meppel,
op 4 november
Amsterdam, op 11 november
Eindhoven, op 18 november
Rotterdam, op 25 november
Heerlen,
op 2 december.
De bijeenkomst begint om 16.00 uur en
eindigt om 20.30 uur. Docenten van elk
schooltype zijn welkom. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden;
alleen voor een eenvoudige lunch wordt
een kleine vergoeding gevraagd. Een week
voor de bijeenkomst ontvangt u voor-informatie en een route-beschrijving. U kunt
zich nu schriftelijk aanmelden; vergeet niet
de plaats te noemen waar u de bijeenkomst
wilt bijwonen. Aanmelding bij: Piet van
Tienen, Noordkant 19, 5845 EX St.-Anthonis; tel. 08858-2172. Wie niet aan de
bijeenkomst kan of wil deelnemen, kan de
voor-informatie tegen kostprijs aanvragen
bij het bureau van de Vereniging: postbus
104, 7740 AC Coevorden.
J. M. v.d. Horst
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VanWoord tot Woord
Een uniek
Nederlands woord
De vijftigste jaargang van Onze Taal is bijna ten einde en daarmee oak de serie over
onze getallen. Dit wordt de op een na laatste aflevering. De naam vijftig is verklaard,
de getallen een tot en met tien zijn behandeld en u weet van alles over talstelsels.
Tot twaalf was ik echter nag niet gekomen.
De getallen dertien tot en met negentien
hebben doorzichtige namen, maar elf en
twaalfniet. Oorspronkelijk moeten de vormen een-lif en twa-lif zijn geweest: 'een
blijft over' en 'twee blijven over'. Elf en
twaalflaten duidelijk zien dat de oude Germaanse getallenreeks slechts tot tien liep .
Wat verder kwam 'bleef over ', ging een
klein stukje over de getallengrens heen ,
vormde een enkel- of tweevoudige toegift.
Het getal twaalfspeelt in het volksleven , in
de handel, in het recht en in onze tijdrekening een grote rol. Een jaar heeft twaalf
maanden en een dag twaalf uren . Op Usland vormden twaalf mannen een juridische macht. Uit de christelijke godsdienst
kennen wij de twaalf apostelen, uit de Romeinse sagen de twaalf gieren die aan Romulus als teken verschenen en uit de Griekse verhalen van Homerus de twaalf schepen van Ajax en van Odysseus. Veel Oudgermaanse rechtsboeken bevatten boetebepalingen die uitgaan van het grondtal
twaalf en in de handel spreekt men van een
groot honderd (Duits: Grosshundert, Engels: long hundred) , d.w.z. honderd, gebaseerd op het getal twaalf, dus 120.
In Engeland wordt nog steeds gebruik gemaakt van de Romeinse lengtematen (1
foot = 12inches) en tot voor kort hanteerde
men er de muntvoet van Karel de Grote uit
780, waarbij een pond werd verdeeld in 20
schellingen en een schelling in 12 penningen . Een pond was dus 240 penningen. Dit
muntstelsel was in de Middeleeuwen in
veel landen algemeen gangbaar. Ook in
Frankrijk bevatte een livre 20 sou en een
sou 12 denier. Een sou werd dan ook een
douzain (afgeleid van douze = twaalf) genoemd. De Franse benaming douzaine
voor 'hoeveelheid van twaalf' werd vernederlandst tot dozijn. En aan een grosse
douzaine , een 'groot dozijn ' , twaalf dozijnen , danken wij ons woord gros.
Men kan zich afvragen waarom twaalfzo'n
populair getal was/is. Enerzijds zal de gemakkelijke deelbaarheid daarmee te maken hebben : twaalf is door meer getallen

deelbaar dan tien, wat bij geldeenheden en
lengtematen praktisch kan zijn . Men moet
echter ook rekening houden met het gebruik van de toegift. Vele volkeren kennen
de toegift , vooral in de handel en als het
gaat om termijnen in het recht. Zo kwamen
uitdrukkingen als 'over acht dagen' en 'na
jaar en dag' tot stand . Ook in '1001 nacht '
en in de Franse zegswijze 'quinze jours'
voor 'veertien dagen' vindt men de toegift.
Nauw verbonden met twaalf is zestig, de
helft van een groot honderd. Een zestigtal
is een schok. Het woord schok wordt ook
weI gebruikt voor een twintigtal. Deze betekenisverschuiving is te vergelijken met
die van snees (een hoeveelheid van twintig
of van twaalf) . Een schok betekende oorspronkelijk een 'groep van zestig schoYen'. Het woordis verwant met een in
sommige dialekten voorkomend woord
hok dat 'op het veld gestapeld koren' betekent. Een schok kan opgevat worden als
vijf dozijn of als vijftig met een toegift van

10.
Zestig is een belangrijk getal in de cultuurgeschiedenis. Bij de Grieken en de Romei nen werd zestig of een veelvoud van zestig
(bij de Grieken meestal360, bij de Romeinen 600) gebruikt om het onbepaalde 'veel'
aan te geven . In het Oudhoogduitse Hildebrandslied (r. 50) leest men: 'Ih wallota
sumaro enti wintro sehstic ur lante' = Ik
zwierf zestig (= ' veeI) zomers en winters
buiten het land.
De getallen 60, 360 en 12 in onze tijdrekening zijn afkomstig van de Babyloniers, die
de astronomische wetenschap tot grote
bloei brachten. 360 ontleent zijn belang aan
de kringloop van de zon in ongeveer 360
dagen . De opvattingen van de Babyloniers
kwamen via Grieken en Arabieren naar
West-Europa . De dag werd in twaalf gelijke dubbeluren verdeeld naar de twaalfdeli ge dierenriem . Het uur werd door zestig
gedeeld en het daardoor ontstane kleine
Latijnse
deeltje opnieuw door zestig.
bewerkingen van de Arabische Almagest
werden de zestigdelige breuken als volgt
vertaald: 'pars minuta prima' en 'pars mi-

In

LEDENVERGADERING
De ledenvergadering wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 21 november
1981 om 17.00 uur in het Circustheater te Scheveningen. Aan de orde
komen de gebruikelijke huishoudelijke punten, zoals verslagen en bestuursverkiezing.

nuta secunda', d. w.z. het eerste en tweede
kleine deeltje . Aan die Latijnse vertaling
hebben wij de woorden minuut en seconde
te danken.
In veel talen vormt zestig een breekpunt in
de getallenreeks. De tientallen na zestig
vormen hun naam op een andere wijze . Dit
is bijvoorbeeld het geval in het Frans waar
zeventig niet septante, maar soixante-dix
is (vergelijk de Franse verandering na zestien). Ook de Germaanse talen hadden
vroeger een breuk na zestig . Zo waren in
het Oudengels de getallen 50, 60, 70, 80:
fiftig, sixtig, hundseofontig, hundahtatig .
Hundseofontig betekent 10-7-10. Het Nederlands moet zulke vormen met hund- of
ant- als voorvoegsel ook hebben gekend.
Deze ontwikkelden zich tot de Middelnederlandse woorden tseventich , tachtich,
tneghentich . Het nog bestaande woord
tachtig is de enige rest in een moderne
Germaanse taal van deze oude manier om
de hogere tientallen te vormen . De optelling van een schok en een snees heeft in het
Nederlands een uniek woord opgeleverd!
Marlies Philippa

Een on-woord
Een taal groeit . Van de uitbreiding van
onze taal wordt regelmatig al dan niet kritisch verslag gedaan, onder meer in dit tijdschrift. Sommige ontwikkelingen roepen
de vraag op of zij het resultaat van de tijd
zijn. Veel werkwoorden bijvoorbeeld,
kennen nu een voorvoegsel dat zij kort
geleden nog niet nodig hadden :inschatten,
afconcluderen , nachecken, inhuren (zie :
Kweetal , HP 12-9-81). Als meer taal nodig
is om hetzelfde uit te drukken, is er sprake
van taal-inflatie. Een vraag die daarmee
direct samenhangt, is: mag je de groei van
de taal kritisch volgen, in goede banen leiden of zelfs limiteren, of dien je elke nieuwvorming hartelijk te begroeten? Iedere docent kent de discussies met zijn of haar
leerlingen over de aanvaardbaarheid van
nooit geen ruzie , omdat 'haast iedereen dat
tegenwoordig zegt' . Elke bewuste taalgebruiker heeft waarschijnlijk wei een grens,
waarachter fout Nederlands begint ,
Die grens werd voor mij overschreden
door een artikeltje in een Nijmeegse woonkrant , dat handelde over de tweerelatie.
Dat is 'een eigentijdse naam voor wat eeuwenlang 'concubinaat' heeft geheten.
(. . . ) een alternatief voor mensen die de
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onherroepelijkheid van een huwelijk niet
willen of niet aandurven, maar ook voor
mensen die niet kiinnen trouwen.' (Niet
kiinnen trouwen? Kinderen, priesters, bejaarden met een eigen kapitaaltje?)
Met de tweerelatie is voor mij de limiet
gepasseerd: ik vind het een on-woord bij
uitstek. Waaruit blijkt bijvoorbeeld, dat
het om ongehuwde partners gaat en niet,
om maar een greep te doen, om een zakelijke relatie. (Beminden die zich door een
notaris de voor- en nadelen van het Leids
model laten uitleggen, zullen toch al vaak
het gevoel krijgen dat ze een b.v. aan het
oprichten zijn.) En waarom juist tweerelatie? Als iets een kenmerk van een huwelijk
is, dan wel het feit dat het per definitie twee
mensen betreft. Elke andere verbintenis
staat open voor een willekeurig aantal deelnemers. Tweerelatie is een inhoudsloos,
dat niet aanduidt wat het bedoelt aan te
duiden; het is een modieus woord, dat probeert in te spelen op de behoefte zich te
onderscheiden van 'die burgerlijke, getrouwde stelletjes' , terwijl het sterk te betwijfelen is of die behoefte bestaat; het is
een ongewenste uitbreiding van onze taal.
Het richt overigens wel de aandacht op de
vraag of we wel een adequate naam kennen
voor zo'n relatie. Tot niet zo lang geleden
konden we het of met het werkwoord hokken, een woord waar een ondertoon van
afkeuring in meeklonk en dus onbruikbaarder werd naarmate het 'in zonde leven'
sociaal meer aanvaard werd. In de Amsterdamse Jordaan zei men: se hebben samenlefing. En ongehuwd samenwonen of samenleven, dat is nu juist de term die —
blijkbaar — vervangen moet worden.
Analoog aan de BOM-vrouw kan de naam
BOS-partners overwogen worden: Bewust Ongehuwd Samenwonenden. Voor
wie zijn fantasie gebruikt, liggen de mogelijkheden voor het uittypen: vrijers, ongedwongenheid of — aanval is de beste verdediging — vennoten. Letterlijk alles is beter
dan de tweerelatie. Het achtervoegsel
-schap biedt partners de mogelijkheid dat
aspect van hun relatie te benadrukken dat
hen het meest bindt: vrijschap, eetschap,
reis-, studeer- of mediteerschap. Bossers,
de geest van deze tijd heeft u nodig: benoem uw relatie.

50 jaar Onze Taal
Nieuwe woorden: autogordel en valhelm

In deze reeks herdrukken uit nude jaargangen nu aandacht voor nieuwe woorden.
Lezers van Onze Taal helpen sinds kort de
woordenboekmakers bij het verzamelen
ervan. Maar oak in oude jaargangen werden al nieuwe woorden gesignaleerd. Het
volgende stukje werd 15 jaar geleden! gepubliceerd.

NEOLOGISMEN OP DE WEG
De Amsterdamse politie heeft een prijsvraag uitgeschreven: honderd gulden is beschikbaar gesteld voor degene die een goede (publiceerbare!) naam bedenkt voor iemand, die een wegkruising blokkeert. Als
suggestie is door de gemeentepolitie gegeven `kruisingrover , `voorrangvreter',
`kruismispune of 'filebuffer . . . De uitslag is ons nog niet bekend, maar zeker is
dat in 'het' verkeer steeds weer nieuwe
woorden opduiken . . .).
Een automobilist (bestuurder, chauffeur)
zegt ook 'crick' en niet het Charivariusachtige 'aslichter'. Maar wel mooi is
`haaietanden', voor de witte geschilderde
driehoekjes op het wegdek, een onderdeel
vormend van de wegbelijning. Daarvoor
zorgen — hardwerkende lijntrekkers', die
ook invoegstroken markeren en de (nog
niet in Van Dale voorkomende) `uitrijstroken'. Uitritten en inritten zijn in het verkeer meestal particuliere, op de openbare
weg uitkomende wegen of paden. Stoppen
op de 'vluchtstrook' van autosnelwegen is
verboden en het woord is nauwelijks ouder
dan het stopverbod (verg. vluchtheuvel en
vluchthaven). `Katteogen' komt u ook nog
wel eens tegen op de as van de weg (reflec-

tors) en 'vangrails' vrij veel, ook al is het
begrip nog vrij nieuw . . .).
Sinds kort zijn er op onze snelwegen 'adviessnelheden' verschenen, terwijl 'afpellende snelheden' al bestonden (aangegeven door borden die een maximumsnelheid
voorschrijven van resp. 100 km, 90 km, 70
km en tenslotte 50 km per uur). Helemaal
vaktaal is een `Staphorster', de benaming
voor een wegkruising (voor het eerst nabij
Staphorst toegepast) met plaatselijke rijbaanverdubbeling. Andere vormen heten,
naar de vorm van het middeneiland, 'Krimpenerwaard' en 'Quatre Bras-kruising'
(beide met slechts een rijstrook voor het
rechtdoorgaand verkeer).
Jammer, dat het oer-Hollandse woord
Inipperbollen' alleen nog maar gegeven
kan warden aan een paar (vijf?) van dergelijke nog bestaande lichtinstallaties, maar
we kennen nu ook een `rijstrooksignalering' (met boven het wegdek geplaatste
rode kruisen en groene pijlen). In dezelfde
sfeer licht de bekende `groene golf', met als
boosaardige variant voor de plaatsen waar
verkeerslichten nog niet op elkaar zijn afgestemd, de zgn. 'rode golf' ! Ancienniteit
komt naar voren bij 'parkeerschif en 'parkeermeter', het eerste is wel in Van Dale
opgenomen, het laatste (nog) niet . . .).
N.B. Vorige maand (september 1966) hebben verkeersbonden en fabrikanten afgesproken de term 'veiligheidsriemen' stilzwijgend te vervangen door 'autoriemen'
of 'autogordels'. Veiligheid verkoopt niet
goed, is het argument. Daarom ook vanwege de commercie liever `motorhelmen'
(ook voor bromfietsers) in plaats van 'vathelmen'.

R. H. Zuidinga
Amsterdam

n Uit een bron waarvan ik de betrouwbaarheid tot dusverre niet voldoende heb kunnen vaststellen, kon ik onlangs vernemen
wat het verschil is tussen een button en een
badge. n Een badge, aldus voornoemde
bron, bevat een tekst die zich ergens voor

uitspreekt; een button zou altijd ergens tegen zijn. n Dus in de toekomst verwacht ik
u alien getooid met een badge in het linkerknoopsgat, die voorzien is van de woorden Leve Onze Taal, en een button elders
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op een of ander kledingstuk met Weg met
de taalvervuilers. n Denkt u dat de woorden ik en ikzelf, respectievelijk mij en mijzelf altijd op dezelfde persoon slaan, zolang dezelfde persoon aan het woord is?
Denkt u dan eens na over de volgende twee
zinnen: als ik jou was, zou ik mij beminnen
en als ik jou was, zou ik mijzelf haten. n
Misschien vindt u dat ver gezocht, maar ik
ken een tekst, in het Engels weliswaar,
waar in een en dezelfde zin ik de ene keer op
de spreker en de andere op de toegesprokene slaat. n Vertaald zien die regels er als
volgt uit: als ik jou was, zou ik beseffen dat
ik meer van jou houd dan enige andere
knaap. n Het komt uit no reply van de
Beatles. n Een aantal nummers geleden
heb ik het woord afconcluderen behandeld. Enige lezers hebben ten onrechte de
conclusie getrokken dat ik veronderstelde
dat het hier een neologisme betrof; ten onrechte — ik heb alleen gezegd dat het door
sommigen (politieke commentatoren) als
een nieuw woord werd beschouwd. Hoe
het ook zij, wat ik er toen niet bij vertelde,
en dat hoofdzakelijk , omdat ik het niet
wist: het is een term die gebruikelijk is in
het juridisch vakjargon. Het woord wordt
door sommigen, waaronder ikzelf, als 'lelijk' ervaren: het heeft iets pleonastisch.
Concluderen alleen moet genoeg zijn. Punt
uit. n M. Vader meldt dat hij ook in toenemende mate afprocederen en afgeprocedeerd signaleert. Behoed ons voor zulke
rotwoorden, verzucht hij. n Tja, en toch.
Stel zelfs dat er wetten zouden komen om

TOnzeTaal
Maandblad van het Genootschap Om Taal

Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931). Het Genootschap stelt zich ten doel
`het verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en kennis
daarvan bij te brengen;
Het maandblad Onze Taal (oplage 13.600)
wil op prettig leesbare en taalkundig
verantwoorde wijze inzicht geven in alle
zaken die het taalgebruik betreffen. Onze
Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
taalproblemen te maken heeft. Niet alleen
de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
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dergelijk woordgebruik te verbieden — om
echt paal en perk te stellen aan dit belachelijk omspringen met taal, zou je heel wat
moeten afprocederen . Trouwens, laat ze
hun gang ook maar gaan. We zullen met ons
alien in de toekomst nog aardig wat aflachen. n Het is niet mijn gewoonte om te
opponeren tegen beweringen die elders in
dit blad worden, werden of zijn neergelegd,
maar ik kan mij na een stilzwijgen van bijna
een half jaar toch niet meer bedwingen. n
Het gaat om een artikel van F. Jansen over
Voorbeeldige sexismen in Van Dale, of
liever om een bepaalde passage eruit. F.
Jansen redeneert dat een woordenboekenmaker gerust mag uitgaan van een zekere
voorkennis bij de gebruikers en niet alles
honderd procent exact hoeft te vertellen. n
Goed, daar ben ik het mee eens, zoals ik het
overigens met de meeste standpunten in
zijn artikel eens ben. n Neen, het gaat mij
om het voorbeeld dat hij dan geeft in het
bewuste aprilnummer van 1981. Jansen
neemt namelijk de doorkijkblouse als uitgangspunt voor zijn beschouwingen. n Prima natuurlijk , en leuk dat hij provocerend
een seksistisch voorbeeld neemt, maar dan
wel seksistisch op een manier die mij niet
tegen de borst stuit. a Maar dan. Van Dale
geeft de omschrijving blouse die (gedeeltehjk) van doorzichtig materiaal is vervaardigd en Jansen geeft toe dat die omschrijving precisie mist — slerker nog, hij laat een
leger vaders, oma's en vriendinnen aanrukken om de inadequaatheid van Van Dale te adstrueren. Vervolgens krijgen we de

Bestuur:
voorzitter mr. J. Jolles, Den Haag

curieuze wending in het betoog: De woordenboekmaker meent dat de essentie van
de doorkijkblouse, namelijk dat het doorzichtige materiaal dient voor onbelemmerd uitzicht op de borsten, aangevuld
wordt door de kennis van onze wereld die
de gebruiker heeft. n Nogmaals, ik kan
voor veel standpunten van Jansen sympathie opbrengen, en een sexisme op zijn tijd
is ook nooit weg, maar dit is te dol: een
woordenboekmaker mag er volgens Jansen kennelijk best van uitgaan dat een gebruiker die doorkijkblouse opzoekt, al
weet wat het is. n Vergeef me dat ik zes
vierkantjes Lang gezeurd heb over een artikel waarvan u de strekking misschien al
niet meer kent, laat staan dat u zich de
redeneertrant herinnert, maar bedenk dat
ook fouten tegen de logica, ook en juist op
het min of meer ludieke vlak door taalwaarnemers opgespoord moeten worden. n In
Esplanade in Eindhoven zijn zalen te huur
voor Uw feestelijk heden. n Heel verstandig als u daar direct gebruik van maakt,
want met de toekomst weet je het maar
nooit. n Ik schreef hierboven direct. n Velen in mijn omgeving zouden gelijk gezegd
hebben. In Van Dale wordt gelijk in die
betekenis nog als gewestelijk gekenmerkt.
Ik heb de indruk dat het woord zo langzamerhand gemeengoed is geworden, behalve dan in het taalgebruik van dialectsprekers in mijn omgeving: zij gebruiken gelijk
als equivalent van allemaal. n U vindt zeker dat het zo weer voor een tijd welletjes is
geweest? Gelijk hebt u. P.C.U.d.B.
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Krom Nederlands
! Verheugende cijfers in dit laatste nummer
van ons jubileumjaar:
! 1500 luisteraars waren aanwezig op de
finale van Ons Taaltoernooi, 139
* 750 taalgebruikers congresseerden over
Taal en Samenleving. De lezingen worden
gepubliceerd in het februari/maart-nummer van 1982.
0 1650 nieuwe abonnees mochten wij in
deze vijftigste jaargang begroeten! De
oplage van Onze Taal is in korte tijd gestegen van 12000 tot 14000.
0 Hoe leert een anderstalige Nederlandsen
hoe kunnen wij daarbij helpen? In ieder
geval niet door krom Nederlands.
i Reacties, 126. O.a. dat kost duur, Sunnaams Nederlands, Vlaams en supervisant.
0 Ook het Nederlands Genootschap voor
Vertalers jubileert, 131.
S Opperlandse taal- en letterkunde behoeft
nauwelijks commentaar, of het moest zijn
van iemand uit Opsterland die Dpsterlandse opmerkingen plaatst, 129. Op pagina 130
twee nieuwe produkten. U kunt in de kerstvakantie weer aan de gang voor de derde
druk van Battus' Boek. Inzendingen zijn
welkom!
0 Verder o. a. de volgende vragen:
— Waar komt de hond vandaan? 132.
— Kent u het woord glijer? 130.
— Lijdt u ook aan de zeekuziekte? 130.
— Of schudt u handen met? 133.
i Voer voor overheidsvoorlichters en andere ambtenaren in een belangwekkend ar
`voorlichtingsfolder individu -tikelovrd
-el
huursubsidie', 136.
• De vaste rubrieken: Het Rijmschap deelt
prijzen uit, maar niet aan correctoren, 128.
Variëteit en Variété is weer een echte correspondentierubriek, 132. Nederlands in
den vreemde gaat over het Verre Westen,
133. Het Gezegde & Co behandelt een
standpunt dat strijdig is met de doelstellingen van de Taalunie, 134. Spijkers op laag
water gaat over crypto-Maleise woorden,
134. Van Woord tot Woord beëindigt de
serie over getallen, 138. Het meervoud van
Ruth en volkloren rokken in a n n

Nederlands van en tegen gastarbeiders
Hèt Nederlands bestaat niet. Wel bestaan
er talrijke soorten Nederlands, zoals dia
ambtenarentaal en kindertaal. Dat-lectn,
is geen probleem. Velen zullen echter aarzelen, om ook het volgende fragment, ontleend aan J. W. de Vries, 1981, Een taalontlokkingsgesprek met buitenlandse arbeiders (in: Toegepaste Taalwetenschap in artikelen 10), nog als Nederlands te beschouwen:
• `Nou vader daar zo. Hij baas da's. Da's
mijn vader zaak weet je ( ...) Hij weg.'
Hier is M. aan het woord, een gastarbeider
die nog niet zo lang in Nederland woont en
werkt. Zijn dit nu wel Nederlandse zinnen?
Zijn het niet veeleer flarden, brokstukken
of zelfs alleen maar opeenstapelingen van
woorden?
Nee, zeggen degenen die zich bezighouden
met het onderzoek van dit taalgebruik. Het
is wel degelijk Nederlands. Dat blijkt uit de
systematiek die erin zit. Het schijnbare
warboeltje in het voorbeeld wordt acceptabel als we hier en daar een woord aanvul
bijvoorbeeld is tussen vader en daar,-len,
en tussen hij en weg. Bovendien maken
sprekers die het Nederlands als moeder
hebben, en niet alleen de vierjarigen-tal
onder hen, ook gebruik van zinnen die erg
op de bovenstaande lijken, bijvoorbeeld
als ze kijken naar een voetbalwedstrijd.
Ook in geschreven taal vinden we dergelijke rudimentaire zinnen, zoals: `niet vergeten, oma, kadootje' in een agenda.
Is het erg?
Van het voorafgaande kan de suggestie uitgaan dat het kromme Nederlands van gast
niet zo erg is. Waarom drukte-arbeids
maken over iets wat iedereen wel eens
doet? Die suggestie is onjuist. De moeder-

taalspreker van het Nederlands kan kiezen
zo te spreken of schrijven; de gastarbeider
heeft die keuze niet: die kan niet anders
Nederlands spreken dan zo, en dat belemmert hem in zijn communicatieve mogelijkheden. Bovendien gaat dit taalgebruik
bij veel gastarbeiders niet over. Ook als ze
langer hier zijn, blijft de ontwikkeling op dit
niveau steken. De vraag is nu: hoe komt
dat? Het antwoord op die vraag is tamelijk
belangrijk. De anderstalige wordt immers
onder andere door dit taalgebruik bestempeld als minderwaardig. Hij wordt zo in een
hoek gezet, waar hij nauwelijks uit kan
komen.
Waarom velen krom blijven spreken
Er is een aantal oorzaken aan te wijzen
waarom veel gastarbeiders krom blijven
spreken. Die oorzaken kunnen teruggevoerd worden op: de taal zelf, de achtergronden en opinies van de anderstaligen,
de situatie waarin ze met Nederlands spreken te maken krijgen, en het (taal)gedrag
van de Nederlanders zelf. In die volgorde
zullen we deze punten ook behandelen.
Laten we eens in de huid van M. kruipen,
en ervan uitgaan dat hij met `Vader daar zo'
op een gegeven moment geen genoegen
meer neemt. Waarom is het zo moeilijk
voor M. om over te gaan op `Vader is daar
zo'? Ten eerste moeten we bedenken dat
M. niet op school zit, en dat er ook verder
niemand bereid is om M. een paar maal per
dag in te fluisteren dat hij is moet invoegen.
M. moet dus maar gissen wat er in zijn zin
nog meer hoort te staan, en waar dat moet
komen te staan. Bij dat gissen staan twee
moeilijkheden hem in de weg. Ten eerste
zijn woordjes als is niet onmiddellijk duidelijk, omdat de betekenis ervan zo vaag is.
Vergelijken we is met vader en daar, dan
zien we dat de betekenis van beide laatste
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ki (slang, snake), switi (lekker, sweet), baka (rug, terug, back). Vandaar de vroegere
naam negerengels.
Langzamerhand is deze taal een soort lingua franca geworden tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Reeds in 1960
zijn er voorlopige spellingregels voor deze
taal opgesteld.
Het surinaams nederlands, waar boven
aangehaalde uitspraak op schijnt te doelen,
kan men het beste vinden in het werk van
Edgar Cairo. Uit zijn roman `De kollektieve schuld' citeer ik enkele zinnen: 'Heeft u
die tori gehoord van die aboma langs de
weg naar Moengo? Is leugens!' (tori = verhaal, eng. story; aboma = slang). Wat is
er? Neks ifrow.' (Niks, juffrouw). `Laat
die kind met rust!'
W.B. Rombouts
Den Haag
(Om misverstand te voorkomen: ik schrijf de
namen van de inwoners van een land en de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden met
een kleine letter, in overeenstemming met de
aanbevelingen in de `Lijst van landennamen',
besproken in O.T. nr. 9 van sept. '81, blz. 92)

Dat kost duur
Met instemming las ik de reactie van de
heer L.L.J. Harmsen in het oktober-nummer op het gebruik van de term `dat kost
duur'. Ik herinner mij een les, die ik als
jonge man mocht ontvangen van wijlen
mijn Vader, nadat ik mij in jeugdige overmoed onzorgvuldig had uitgedrukt. Hij zei
tegen mij: `De taal is het instrument, waarmee wij uiting geven aan onze gedachten;
vind jij dan je eigen gedachten niet waard
dat instrument zorgvuldig te gebruiken?'
Tegenwoordig blijken vele — zichzelf progressief noemende — lieden deze vraag ontkennend te beantwoorden. Het is bedroevend, dat dezulken op de opvoeding van
onze jeugd worden losgelaten.
A. Ligtvoet
gepens. ambtenaar
Wassenaar

Heel of hele
In het oktober-nummer schrijft
P.C.U.d.B. dat heel nog niet altijd verbogen wordt, omdat we bij voorbeeld zeggen
`een heel gevoelig moment'. Hiermee trapt
P.C.U.d.B. in een toch niet eens zo verdekt opgestelde taalkundige voetangel.
`Een heel gevoelig moment' is in geen enkel opzicht dienstig als voorbeeld om aan te
tonen dat heel in het spraakgebruik ook nog

wel in onverbogen gedaante toegepast
wordt. Het heeft uitsluitend te maken met
het gebruik van een onzijdig zelfstandig
naamwoord in combinatie met een onbepaald lidwoord. Het bijvoeglijk naamwoord gevoelig mist hier ook de uitgangse. Ik verwacht dat zelfs minder verfijnd
taalgevoel tot in lengte van jaren aan het
gebruik van 'een hele gevoelige moment' in
de weg zal staan. Indien P.C.U.d.B. zijn
betoog had kunnen staven door te wijzen
op het uitsluitend zeggen van 'het heel gevoelige moment', dan was het gelijk geheel
aan zijn zijde geweest. Helaas, hoe dikwijls
zegt men niet 'het hele gevoelige moment' .. .
H. Smid, notaris
Waardenburg

Op zolder en andere
burengeruchten
Buren kletsen graag over elkaar zonder
zich erg te verdiepen in elkaars werkelijkheid. In Onze Taal van oktober 1981 vertelt
H. Buurman over de zogenaamd Vlaamse
zegswijze 'op zolder kopen', die hij aangetroffen heeft in het Algemeen Dagblad. Ik
geloof dat hij met zijn tweede verklaring
daarvan de spijker op de kop slaat: de Nederlandse verslaggever heeft `soldes' verkeerd verstaan — in nederlandstalig Belgie
inderdaad nog steeds gebruikelijk voor
`koopjes', ook in spellingen als `solden' en
`soldens' — en er `zolder' van gemaakt.
In Noord en Zuid lacht men zich te pletter
of groen om mekaars taal. `Mekaars taal'
betekent dan wel: 'Vlaams' zoals een 'Hollander' denkt dat het eruit ziet en 'Hol-

lands' zoals een Niaming' denkt dat het
klinkt.
De Belg die een Nederlander nadoet reutelt
vijfentwintig keer op tien woorden nou en
bezorgt zichzelf een fatale keelontsteking
met een keihard schurende uitspraak van
de `g' of `ch'. In het Bels Hollands bestaan
geen stemhebbende beginmedeklinkers
meer, zodat seg sus sanik nou effe niet
soow chierende chein cheeft.
Ook herkent men in Belgie de nageaapte
Nederlander aan de Haagse `aa' die blaat
als een schaap en dan ook meer lijkt op een
vieze 'ee' met een dooievogeltjessmaak in
de mond. Het Belze Hollands moet verder
een fel verbasterd idioom zijn, geencanailleerd als het is met Duitse, Franse en Engelse woorden. Daartegenover houdt de
Belze Hollander zijn oeroude moederspraak in ere door zijn maniakale verliefdheid op verkleinwoordjes. In een zinnetje
mag er geen zelfstandig naamwoordje
voorkomen of het dingetje krijgt een uitgangetje meetjes. Ademnood krijgen ze er

niet van; ze ratelen en ratelen, sneller dan
de telex.
Veel Belgen durven hun hoofd erop te verwedden, dat geen Nederlander nog de
klankverbinding '5' plus 'al' plus
kan
uitspreken, zoals in `schrijven' dat dan
`srijven' wordt. Hadden de Vlamingen in
1302 niet tegen de Fransen maar tegen de
Nederlanders gevochten, dan was hun herkenningsteken niet `Schild en Vriend' geweest maar `Schrijven is Schrappen'.
Het Vlaams zoals Nederlanders het in hun
bol halen dat het gesproken wordt, vertoont soortgelijke trekken waarvan pretletters als Van Duin en Cox overgaarne
gebruik maken. Dank zij Michel van der
Plas doet ook 'Polleke, de keizer van Vuilpanne' het nog steeds. Zulke figuren
strooien in elke zin kwiestieg tiepies
Vlaamsche woorden rond, zoals daar zijn:
allee, alla, awel, tiens, zulle en zunne. Of ze
brouwen Hollands Vlaams met kombinaties als 'alla zulle', 'een pint vatten', tedde
ge genen honger, zunne'.
Purismen vormen eveneens gewild voer
voor de zich besassende lachers, zoals de
droogzwierder in plaats van de centrifuge.
Heel wat Nederlanders besterven het als
de Vlaam een stortbad neemt onder de
douche. Natuurlijk verplaatst een Hollandse Vlaam zich niet meer op een trottinette , maar op een 'avveseerplêngske',
dus in schoon Vlaams avanceerplankske,
oftewel step.
Ten slotte klinken luide Hollands Vlaamse
klanken als de sterk ratelende en rollende
`r' (u weet wel, die van de krullenkrabbende kat die iets op de trap verloren was), de
zachte niet-gorgelende `g', de tamelijk lange 1' in een woord als `kindje' en de hele
lange in een woord als 'bier'.
Boven en beneden de Nederlands-Belgische grens speelt men hetzelfde burenspelletje. Gooi wat (vermeende) taaleigenaardigheden van de buur op een lekkere hoop,
roer ze om tot een sappige puree en dien
bloedheet op. Da's leuk en plezant, want
lachen met iemand anders maakt je groter
dan die ander. leder meent uit betere klei
getrokken te zijn dan buurman.
U en ik echter, wij weten natuurlijk wel, dat
Belgen niet met een bord voor hun kop
lopen, maar met een frietzak en Nederlanders met een bunker.
M. B aeij ens
docent taalkunde
Moller Instituut Tilburg

Supervisant
De kritische aantekening van de neerlandicus F.K.M. Mars in het januari-nummer
van Onze Taal: 'Ik heb bezwaar tegen de in
het boek gebruikte term supervisant' bij de
titel van mijn dissertatie (Supervisie van
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beginnende leraren. Groningen 1980) verdient onze waardering. De dubbelzinnigheid van de titel was opzet. Op het gymnasium moest men in het grijze verleden onderscheid maken tussen de genitivus objectivus en de genitivus subjectivus. Beide
zijn in deze titel aanwezig en er wordt mee
uitgedrukt , dat de supervisanten in supervisie ondankzij de aanwezigheid van een
supervisor zelf het werk doen.
Aan de term supervisant is inderdaad een
steekje los. In het Duits (Eng. supervisee)
komt men het woord met een -d tegen . Het
woord zal van oorsprong weI een gerundivum supervisandus 'hij die gesuperviseerd
moet worden' zijn. Maar supervisare bestaat bij mijn weten in het Latijn niet. Misschien kan men qua vorm en betekenis het
beste aansluiten bij de consultantdie bij de
consulent om consult vraagt. Zo is de supervisant iemand die bij een supervisor om
supervisie vraagt. Het woord supervisie is
al even ongelukkig, omdat het een hierarchische verhouding suggereert die er niet
is, althans het is niet de bedoeling. Etyrnologisch klopt er dus niet veel van en het is
evenmin fraai , maar ik heb niet willen afwijken van wat al sinds jaar en dag usance is
in dezen . Het Duits gebruikt naast Supervision ook wei Praxisberatung ; maar supervisie verschilt principieel van advisering
zodat ik ook daarmee niet veel kon . Werkbegeleiding is weer te weinig specifiek,
want er zijn vele vormen van werkbegeleiding die geen supervisie zijn. Bovendien:
welke nomina agentia moet men daarvan
weer afleiden : begeleider, dat gaat; maar:
de begeleide? Enfin, ik zou er een lieve duit
voor geven als we er wat op konden vinden.
Een kluif voor Onze Taa!?

Begrijpelijk. Knappe koppen bij de SER
hebben zich er ook al het hoofd over gebroken . Timmerman en vroedvrouw, hoe lossen we dat op? Met 'geslachtsneutrale
functiebenamingen ' , zegt de Raad vrijmoedig. Je tenen knijpen er van samen.
Het eenzijdig gebruik van hij/hem dient te
worden vermeden, schrijft de Raad verder.
'In plaats daarvan kan gekozen worden
voor : de meervoudsvorm ; de passieve
vorm ; men, u of jij ; hij/zij, hij of zij.' Tot zo
ver de Sociaal-Econornische Raad , in de
Nota gelijke behandeling mann en en vrouwen, van juni 1981.
Een advies dat tegen het ergerlijke aanleunt. Niemand , ook een feminist niet, zal
tegen een beeldend kunstenaar durven
zeggen : 'Blauw is een mannelijke kleur,
rose is vrouwelijk. Kijk maar naar ouderwetse geboortekaartjes. Die kleuren kun je
dus maar beter niet gebruiken . In plaats
daarvan kan gekozen worden voor zwart of
wit. Dat is geslachtsneutraal. '
Wie zich in beelden uit , behoeft het hele
palet. Zou dat mutatis mut andis niet gelden
voor wie de inkt laat vloeien? Ook bij de
Nederlandse Spoorwegen gingen stemmen op om functiebenamingen te vervrouwelijken: verkeersleidster, dienstindeelster, hoofdconductrice . Nog afgezien van
het feit dat hardnekkig vervrouwelijken tot
taalkundig krampachtige uitkomsten leidt,
rijst de vraag of een conducteur wat anders
is dan een conductrice. 'Door deze geslachtgebonden benamingen wordt het
maatschappelijk verschil tussen mannen

J . Griffioen
Nederlands Instituut
Rijksuniversiteit Groningen

Het juli/augustus-nummer van Onze Taal
was opgesmukt met een vakantieprijsvraag die menige vakantie zwaar beladen
heeft, en daarna ook nog het geweten van
Het Rijmschap. Wij hadden dit niet moeten
doen . Laat ons echter het bittere einde niet
ontlopen en u een blik gunnen op de gevolgen van deze onbesuizing.
De opdracht luidde: completeer in twee
regels een opzettelijk slecht en taalkundig
verwerpelijk gedicht omtrent een supermarktbediende en een sterfgeval. Het fragment besloot met de regels :

montiere, monteuse
of montrice?
Geachte redactie ,
'Kijk , de grote fout die wij feministen kunnen maken is, dat wij ons naar een vrouwenhoekje laten dirigeren . Dat vrouw aileen vrouw is als er vrouw op staat.' Voor
wie het wil nalezen : staatssecretaris voor
emancipatiezaken drs. Hedy d' Ancona
schreef het , in het juni-nummer van Opzij .
En Marc Chav annes gebruikte het citaat in
NRC Handelsblad van 6 oktober 1981. Impliciet heeft Godschalk daarmee antwoord
op de brandende vraag of een vrouwelijke
monteur nu een monteuse, montiere of.
montrice is. Het personeelsblad van SHY
Holdings en SHY Nederland had de vraag
gesteld. Men zat er nogal mee .

en vrouwen niet opgeheven maar benadrukt ,' aldus een argument in de discussie .
Nog een: 'Toen de eerste vrouwelijke artsen op de markt kwamen sprak men over
dit opzienbarend verschijnsel als Dokteres. Sedert de vrouwelijke arts aanvaard is
- en dat beogen we toch voor aile specifiek
mannelijke beroepen? - heeft niemand er
meer behoefte aan dit via de functieaanduiding in een geslachtelijk hokje te zetten .'
Naar de praktijk vertaald betekent het dat
NS de volgende tekst gebruikt in een wervingsbrochure: 'Uiteraard maakt NS bij de
sollicitatie geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat ziet u aan de omslag .
(vermeldt een rnannen- en een vrouwenkop , U) . Maar 'vakpersoon wegonderhoud man /vrouw' klinkt ons toch wat
vreemd in de oren. Daarom zijn hier de
banen genoemd zoals ze heten : vakman
wegonderhoud, hoofdconducteur, informatrice . Ter vermijding van krampachtig
taalgebruik. U solliciteert toch ook, mevrouw? Anders raakt NS onderbemenst!'
Ter afronding: ik denk niet dat iemand erbij
heeft stilgestaan dat in de aanhef is gesproken over staatssecretaris (niet: -esse) drs.
(niet: dra .) Hedy d' Ancona. Het verschil is
ook volstrekt niet relevant. Wie er een punt
van maakt , leidt de aandacht afvan wat wei
wezenlijk is.
Principiele feministen schreven in 1970 al:
'Baas in eigen buik .' Baas ja, en niet bazin .
H . Uffing
N.S.-Utrecht

Het Rij mschap

Het was haar in het hart geschoten
En daarom stierf zij aan zijn borst

Tweeentwintig oplo ssingen overkwamen
ons . Eervolle vermeldingen willen ons niet
uit de pen , maar wij kunnen omwille van de
alliteratie een Vermelding wijden aan de
pennevrucht van Machteld Slagt-Prins:
Tege n zijn grauw e gruttersjasje,
Oat flauwtjes rook naa r leverw orst. '

Graag zullen wij ook de volgende gevallen
oneervol vermelden :
Hij had haar altijd al gemogen ,
nu kwam er om zijn hart een korst.
en
Z6 dicht bij mond-op-mondbeademing

werd zij helaas toch nog de klos.
Er zijn nog meer inzendingen die in deze
categorie vallen , maar laat ons niet te gul
zijn .
Tussendoor even een opsomming van de
(lever) worst,
gebezigde rijmwoorden:

korst, dorst, gemorst, geschorst, vorst, de
klos en verlost.
Nu wordt het feestelijk! De eerste prij s rolt
naar G.H . Stel , van wiens drie varianten
wij citeren:
dus ging hij , zeelspromoosjunmaindid ,
haar snel verwerken in zijn worst.
(waarbij de z een bedenkelijke foneti sche
misser is) en
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't gebeurde bij de kuikenpoten
en kreeg hij later erge dorst

waarin de tante-betjeconstructie ons
deugd deed. De tweede prijs fleurt het be staan op van P. A. Mol, die uit zijn lier de
regels
Terwijl hij toeschoot van de boter
Haar opving bij de leverworst.
plukte , met een niet verplicht , doch verdienstelijk halfrijm in de voorlaatste regel.
(Een spontaan applausje voor deze dichters!)
(Fanfarestoten!)
Hier komen de prijzen. De EE'ltSTE
PRIJS bestaat uit het voordelige en dikwijls verrassende Prisma Rijmwoordenboek van de beverige hand van A . M. C.
Ballot-Schirn van der Loeff, gerangschikt
naar klank en ritme (fl. 6,50) .
De Tweede Prijs wordt belichaamd door
het dikke , meestal onthutsende Groot Systematiseh en Klankalfabetiseh Rijmwoordenboek, voorafgegaan door een overzieht van de Sterke Werkwoorden , het
goedbedoelde levenswerk van onze zuiderbuur John Buydens (fl. 37,90).
Wij wensen de glunderende winnaars van
harte geluk met deze verrijking van hun
bibliotheek.
H. H. Polzer
Ivo de Wijs

Wat een corrector doet?
Wei , hij beijvert zich
Wijzigt een zin
Of verbetert een woord
Zorgzaam wordt menige
Schouderklopwaardige
Vondst/informatie
De grond ingeboord

Verbeteringen aan te brengen in het
oktober-nummer van Onze Taal:
(pagina 103) De auteur van Bewaard
(1954-heden) licht ons op OP opvallende wijze .
(pagina 104) - onder Franssprekenden (die weten niet beter of het hoort
zo)
- ALS ER EEN BEPAALD EFFECf MEE BEOOGD EN BEREIKT WORDT.
w.g . Het Rijmschap
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Opperlands in Opsterland
Besprekingvan: Battus' Opperlandse taal- en letterkunde.
Querida. Amsterdam 1981,203 biz.
Bibliografie en register. Prijs f 79,Het is om minstens drie redenen zinloos
om voor de lezers van Onze Taal een bespreking te geven van Battus' Opperlandse
taal- en letterkunde:
1. Aile lezers hebben het boek onmiddellijk na verschijnen gekocht. Immers, Onze
Taal heeft in hoge mate bijgedragen aan de
ontwikkeling van het zogenaamde Opperlands (zomer-nummer 1978). En hoe zou
het anders te verklaren zijn dat het boek
binnen tien dagen uitverkocht was , zeer tot
verbazing van de auteur zelf , neem ik aan,
die immers op biz 24 zegt: ' . . . een moeilijk zetbaar boek. Afzetbaar, dat weet ik
niet. Ben ik met mijn twintig Opperlandse
correspondentievrienden de enige die .a an
zo'n boek behoefte heeft? Ik kan het niet
geloven. Maar als het zo is, wat een exclusief bezit.' Al die lezers van Onze Taal
hebben deze bespreking bepaald niet meer
nodig om te weten wat ze er van moeten
vinden .

2. De lezers die het boek toevallig nog niet
gekocht hebben , kunnen lang wachten
voordat ze , door deze bespreking aangespoord , anders dan antiquarisch en tegen
woekerprijzen, het boek in handen krijgen .
Battus verklaart zelf (biz 24): 'In 1991 verschijnt een tweede verbeterde druk' en op
biz 194: 'O ver tien jaar verschijnt de tweede, aangevulde en herziene , druk van dit
boek .' Maar aangezien de Opperlandse
grondwet luidt: 'wat kan dat mag, en wat
niet kan dat mag helemaal' en de auteur in
zijn werk ook van tijd tot tijd zijn eigen
regels en voornemens aan de laars lapt,
moet deze uitspraak wellicht ook niet te
letterlijk genomen worden . Ofschoon , Op perlands bestaat bij de gratie van de letters
('De zesentwintig letters zijn aan aile kanten ... gemaltraiteerd' , biz 188) en moet
dus eigenlijk wei altijd letterlijk genomen
worden.
3. Het taaleigen dat Opperlands heet , is
sp eels en een boekbespreking is hooguit
nuttig, en die twee eigenschappen verdragen elkaar niet. Het resultaat kan net zo
onmogelijk zijn als een verhandeling over
'Wezen en Werking van de Mop ' . Een dergelijke bespreking zou ook Opperlands
moeten zijn , en daarmee zou je het boek
niet serieus nemen , of de bespreking is
Nederlands, en in het Nederlands kun je

het Opperlands niet begrijpen. De reden
waarom de bespreking dan toch wordt gegeven is folkloristisch van aard . En 'folklore ' is een van de bronnen waarop ook het
Opperlands zich baseert. (biz 14, 18,24)
Voor de nog-niet-ingewijde lezer: 'O pperlands is Nederlands met vakantie ( ...)
Opperlands is een kunst ( .. .) Opperlands
is sport ( ...) Het dient nergens toe ( ...)
Wat niet op een schrijfmachine getypt kan
worden, dat is geen Opperlands' (biz 12)
Niet tot het Opperlands behoren volgens
de auteur: raadsels, charades, spelen,
cryptogrammen,
kruiswoordpuzzles,
scrabble (wat hem niet verhindert een passage van Van Buren op te nemen over cryptogram en scrabble), schoonschrift, gratologie , typografie (toch citeert hij typografische grapjes op biz 84, 96, 97) , concrete
poezie, woordspeling (wat hem niet verhindert
etc), poezie (wat hem niet verhindert
etc) . Verder moet het leuk
zijn : 'als iets leuk is, dan is het goed . En wat
leuk is, mag iedereen zelf weten' (biz 12).
Mijn boekverkoper in Opsterland (Opsterland bestaat echt , in tegenstelling tot Opperland , en Opsterlands bestaat ook, alweer in tegenstelling tot Opperlands, dat
niet echt bestaat , en daarom is Opsterland
uiteraard de overtreffende trap van Opperland) was van mening dat het boek leuk
was , en dat dat ook precies de verkJaring
was waarom het zo snel uitverkocht was.
Toch heeft Battus zelf wei wat twijfel bij
dat 'leuke' . 'Ik heb niets weggelaten omdat
ik het genre, of de beschikbare voorbeelden niet leuk Yond' (biz 16) 'Is Opperlands
Ieuk? Of is het meligheid ten top gedreven
( . . .) Ik weet het niet ( . . .) Ik beweer niet
dat alles wat Opperlands heet leuk is. Ik
beweer niet dat alles in dit boek leuk is.'
(biz 14)
Het boek bestaat uit drie afdelingen : Opperlandse Taalkunde (cursief gedrukt) ,
Opperlandse Letterkunde ('gewoon' gedrukt) en iets daartussen in , van de eigengereide hand van drs. G . van Buren (vetgedrukt). De Taalkundige afdeling bevat de
beschrijvingen van de genres en de werkwijzen , de Letterkundige afdeling geeft
een bloemlezing van teksten met letter- en
woordgrapjes , en de Burenafdeling bevat
soms iets van het een, soms iets van het
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ander, en soms iets van geen van beide, of
niets van elk.
De naam Taalkunde lijkt mij minder juist.
Deze afdeling heeft niets met Taalkunde te
maken, gelukkig, maar alles met Taalvaardigheid. Battus neemt ook teveel slagen
om de arm als hij zegt (blz 16) dat 'de theorie een parodie op gewone Taalkunde is
geworden', en als hij zegt: `ze 'evert geen
criterium voor wat goed Opperlands is, en
geen recept om goed Opperlands te schrijven.' Dat doet zijn theorie namelijk precies
wel. Ze geeft redelijk zorgvuldig de kenmerken van een genre aan, waardoor de
beoefenaar zijn produkten precies kan
toetsen aan de gegeven maat. Verder deelt
hij waar mogelijk de grenzen van een genre
of een spel mee, zoals bijvoorbeeld op blz
57 waar hij alle woorden met mogelijk mannelijk rijm uit het Nederlands geeft (ondertekend Van Buren). (Ik heb ze niet nageteld, laat staan gecontroleerd, maar kan
geen mannelijk rijm vinden op `bijtst' en
`murwse.)
Aangezien ook Letterkunde een kwestie
van taalvaardigheid is, had het boek beter
`Opperlandse Taalvaardigheid' of zoiets
kunnen heten. Maar het is wel een merkwaardige, a-communicatieve taalvaardigheid. `Betekenis' is van secundair belang,
dus laat staan tedoeling', anders dan `spelen met vormen'. Voorzover het spel communicatief van aard is, dient het alleen om
de verbazing, de bewondering of de wedijverdrift van de lezer op te wekken in verband met de vertoonde gram-acrobatiek.
De in de afdeling Letterkunde opgenomen
teksten, waaronder goede oude bekenden,
zijn dan ook vaak nogal zinledig. Uitzonderingen zijn vooral de wat oudere teksten,
zoals de r-loze preek op blz 45. Misschien
zou dat best een aardige sociolektvorm van
het Opperlands kunnen zijn: breng beperkingen aan, maar het produkt moet tevens
goed, begrijpelijk en zinvol Nederlands
zijn.
De basis van zijn `theorie' wordt gevormd
door het begrip 'gram', `schrijfser. (Wat
de auteur er niet van weerhoudt om ook
`spreeksels' in zijn beschouwingen te betrekken, zoals in de paragraaf over het
`verliefds'). Een gram kan zijn: een tekst,
een zin, een halve zin, een woord, een half
woord, een lettergreep, een letter, of een
stukje van een letter, zoals het puntje op de
i. Met deze niveaus had de auteur best een
goede genre-theorie kunnen opbouwen,
gebaseerd op vormkenmerken. Hij verkiest echter de volgende genres: 1. Een
Opperlands kunststukje 2. Homogeen
proza 3. Doelproza 4. Transformaties
5. Opperlandse vondst in gewone Nederlandse tekst 6. Opperlands fenomeen in
het Opperlands. Het is niet geheel duidelijk
waarom dit verschillende genres zouden
moeten zijn, m.a.w. het genre-begrip

wordt niet goed uitgewerkt. Verder maakt
Battus maar weinig gebruik van deze indeling, dus misschien is ze ook niet zo bruikbaar. Wellicht dat enig 'genre-alizing' over
het Opperlandse produkt hier een verbetering teweeg kan brengen. Aan de orde komen in die theorie vervolgens allerlei
taalspelletjes, elk met de eigen beperkingen of voorschriften. Het lipogram, een
gram waarin een bepaald subgram verboden is; het isogram, waarin een letter maar
eenmaal voor mag komen; het pangram
waarin alle lagere grammen voorkomen;
het palingram, dat je heen en weer kunt
lezen, op voorwaarde dat je wel de letters
in de gewone stand laat staan; het beproef-

Nieuw Opperlands
De tokmachone
Weet je wat ok van mijn zakgeld
op de rommelzolder kocht?
Een tweedehandse tokmachone,
doe ok voor een toentje hebben mocht.
Het os natuurlijk even wennen,
want ok tok nog noet zo vlot;
bovendoen mos ok een letter,
want dat staafje os kapot.
Ok zal doe laten repareren;
het os mosschoen een kleonogheod,
maar ok moet er wel voor sparer.
He, ok ber weer eer letter kwijt.

Wel verdraaod, wat eer tegervaller;
het os jammer dat het de x roet os,
wart daar zou ok wel zorder kurrar.
Ok zoa dat ok waar aar lattar mos!
Dat os toch wal arg varvalard,
ok zoa roat aars maar wat ar staaf,
ar daar gaaf da volgarda laffar!
Ru bar ok foch warkalijk kwaad!
Ok dachf aar voordaalfja fa habbar,
maar haf blaak halaas aar grofa sfrop;
ok kar roaf aars aar poflood kupar,
warf mijr zakgald daf us up!
'PAK ME EENS LETTER'
ACH BRAVE CORNELIA,
DOE EVEN FUN GEK:
— HET IS JOUW KARAKTER —
LIEFKOOS MIJN NEK
OF PRAAT QUASI RUSTIG:
`SCHATTEB OUT, TROEL!'
UW VERLANGENDE WILLEM X.
IJSELIJK ZWOEL.
P. Damstra
Eindhoven

de kreeftdicht; het anagram; het xenogram
(waarbij ik in plaats van het nep-Hongaarse
gedicht van Van Scheltema liever diens al
even befaamde: Hosz pita // Aggou jehosz
pita // Dik kesgom melmettun toet . . . etc
als illustratie had gezien), en het epigram.
Registers, bronvermeldingen en wensen
voor de toekomst, vooral voor 1991, besluiten het boek.
Een zeldzaam mooi uitgegeven boek, en
heel knap gecomponeerd. Is het leuk? Is
het nuttig? Dat zijn Opsterlandse vragen,
en daar kan het Opperlands zich niet mee
bezig houden.
Peter van Lint
Jubbega/Groningen

Glijer
Mag ik u een vraag voorleggen, die me al
minstens 20 jaren bezig houdt?
In mijn jeugd hadden we een vervoersmiddel dat we `glijer' noemden. We wisten dat
er synoniemen bestonden: step en autoped, maar in Arnhem verplaatsten we ons
op een glijer. Dat was voor de oorlog. Nadien leek het woord glijer het te gaan afleggen tegen zijn synoniemen, niet alleen in
Arnhem, maar ook bier in Eindhoven en
waarschijnlijk evenzeer in andere streken
waar het eens gebruikelijk was (Twente?).
Wat mij nu interesseert is: in welke delen
van het land was glijer het gangbare woord
en hoe is het verdwijnen te verklaren? Dit
dan los van het feit, dat het voorwerp zelf
langzamerhand aan uitsterven toe lijkt te
zijn.
E. Abma
Eindhoven

Zeeku-ziekte
Hoe komt het toch dat de uitdrukking c.q.
de laatste tijd zo vaak wordt gebruikt in een
andere dan de eigenlijke betekenis? Ik heb
steeds gemeend dat na c.q. een bepaalde
zaak uit de voorafgaande soort komt of, om
mij op glad ijs te begeven, een species van
het voorafgaande genus. Steeds meer boor
ik nu de uitdrukking, vaak uitgesproken als
`zeeku', gebruiken als `respectievelijk' of
`onderscheidenlijk' wordt bedoeld: 'Het
kost (c.q. u bespaart)' in Het Gezegde &
Co, pag. 84.
Moet ik nu dit gebruik ook in Onze Taal is
doorgedrongen, de strijd tegen deze fout
opgeven?
R.H.C. Elgersma
Ede
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Twee genootschappen jubileren
`Onze Taal' en het vertalen
Het samenvallen, in 1981, van het 50-jarig
jubileum van het Genootschap Onze Taal
en het 25-jarig jubileum van het Nederlands Genootschap van Vertalers leek de
redactie van `Onze Taal' een mooie gelegenheid mij , als voorzitter van laatstgenoemd genootschap, in het kort te laten
vertellen wat het NGV in de 25 jaar van zijn
bestaan heeft gedaan, wat het nu doet en
mogelijk nog zal gaan doen.
Wat is vertalen?
Eerst iets over het Nederlandse woord vertalen. Het is mijn indruk dat dit woord de
laatste jaren — in kranten, op de radio, voor
de televisie — veel meer dan in zijn eigenlijke betekenis van 'van de ene taal in de
andere overbrengen' gebruikt wordt in zijn
oneigenlijke betekenis van 'de zin van iets
in andere woorden weergeven; — overdrachtelijk ook met betr. tot andere cornmunicatiemiddelen' (zie Van Dale). Zo
hoorde ik nog onlangs op de radio dat er
artsen zijn die `sociale problemen vertalen
in medische problemen'. Een schilder vertaalt de werkelijkheid zoals hij die ziet in
lijnen en kleuren. In `Onze Taal' van oktober 1981 vond ik: 'de ouderwetse journalist, in staat dit alles te vertalen, was van
zijn plaats verdrongen door anderen, die
het allemaal wel begrepen, maar niet in
staat bleken te zijn voor een passende vertaling te zorgen'.
Het woord vertalen gaat hiermee de kant
op van het woord vertolken, dat door Potgieter nog in zijn eigenlijke betekenis werd
gebezigd, maar thans alleen nog maar in
zijn oneigenlijke van `uitleggen, uitbeelden, verduidelijken' wordt gebruikt. Het
heeft zelfs de tolk gedwongen te zoeken
naar een ander woord, zodat deze tegenwoordig bij voorkeur spreekt van tolken
moet vandaag nog tolken voor de rechtbank'). Het werkwoord tolken staat overigens nog niet in Van Dale!
Daarbij komt dat de buitenstaander, de
leek, het grote publiek nog altijd de vertalers en de tolken op een hoop gooit, terwijl
ze zich toch duidelijk van elkaar onderscheiden.Nat de een schriftelijk doet, doet
de ander mondeling en de `psychologie'
van de vertaler is gans anders dan die van
de tolk, ook al zijn er vertalers die tevens
optreden als tolk. Daarbij komt dan nog dat
datzelfde grote publiek eigenlijk alleen
maar opkijkt tegen de conferentietolk, speciaal de simultaan-werkende tolk, maar de
vertaler, c.q. de gespreks- en gerechtstolk
over het hoofd ziet.

Het zij mij vergund bier op te merken dat
vertalen een van de weinige beroepen is
waarin vrouwen en mannen gelijkelijk aan
hun trekken komen. Voor feministen en
vrouwenbonden is hier nauwelijks een
taak weggelegd.
Organisaties van vertalers en tolken
De echte conferentietolken, d.w.z. die tolken die in de wereld van de conferenties
van stad tot stad reizen en over de hele
aardkloot trekken, hebben zich, los van de
andere soorten tolken en van de vertalers,
van meet of aan internationaal verenigd in
een specifieke organisatie: de Association
Internationale des Interpretes de Conference. Daarnaast bestaat de Federation Internationale des Traducteurs (FIT), waarvan alleen verenigingen van vertalers lid
kunnen zijn. Zij heeft thans een veertigtal
vertalersverenigingen onder haar schutse,
uit alle delen van de wereld: van Japan tot
Guatemala en van Noorwegen tot Tanzania. Lid van de FIT is ook het Nederlands
Genootschap van Vertalers (NGV), dat
thans ruim 700 leden telt en daarmee een
van de grootste vertalersverenigingen in de
wereld, relatief misschien wel de grootste,
is. Dit betekent echter geenszins dat alle
vertalers in Nederland lid zijn: daarvan zijn
er, afgezien van gelegenheidsvertalers,
zo'n twee- a drieduizend.
Het NGV omvat drie secties: een voor literaire vertalers, een voor technisch-wetenschappelijke vertalers en een voor
gerechtstolken.

het Museum Meermanno-westreenianum
te Den Haag).
Onvermeld mag niet blijven dat het NGV
veel heeft bijgedragen tot de totstandkoming van twee opleidingen tot vertaler: het
Instituut voor Vertaalkunde te Amsterdam, geopend in 1964, en het Rijksinstituut
voor Hogere Opleiding tot Vertaler te
Maastricht, geopend door Koningin Beatrix in het jubileumjaar 1981.
Relatie met `Onze Taal'
Sinds 1977 werkt de FIT met een door de
Unesco aangenomen document, de zogenaamde Aanbeveling van Nairobi, waarin,
naast allerlei bepalingen de positie van de
vertaler in de maatschappij betreffende, de
aanbeveling is opgenomen dat vertalers alleen maar in hun moedertaal vertalen. Literaire vertalers zullen zich vrijwel altijd
hieraan houden, terwijl bij de grote internationale lichamen (UNO , EEG, NAVO) uitsluitend vertalers werken die in hun moedertaal vertalen. In Nederland liggen de
zaken wat moeilijker, gezien de betrekkelijk geringe omvang van het taalgebied. Het
mag echter duidelijk zijn dat, of een vertaler nu in of uit het Nederlands vertaalt, hij
het Nederlands door en door moet kennen.
En hier blijkt het nut van een genootschap
als `Onze Taal', dat de opdracht heeft zijn
leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die zich in het Nederlands voltrekken.
Gerard Fritschy
Voorzitter NGV

Wat doet het NGV?
Met een korte opsomming meen ik hier te
mogen volstaan. Uiteraard dient het NGV
de juridische, financiele, economische en
sociale belangen van de vertalers te behartigen. Te dien einde geeft het jaarlijks een
tarievenlijst en een vertalersgids, met aanduiding van de talen waarmee en de vakgebieden waarop de aangesloten vertalers
werken, uit en brengt het opdrachtgevers
in contact met vertalers. Mede ten behoeve
van het vertalen als vak geeft het een kwartaalblad, getiteld 'Van Taal tot Taal', alsmede een mededelingenblad uit. Daarnaast liet het genootschap bij gelegenheid
van zijn 20-jarig bestaan de bundel Nertalen vertolkt' en bij zijn 25-jarig jubileum
een catalogus, tevens bundel, `Vertalers in
zicht' verschijnen (de tentoonstelling liep
van 17 september tot 7 november 1981 in

ONZE TAAL
VERJAARDAGGESCHENK
U kunt nog altijd het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau doen.
Een briefkaartje naar Postbus 140
in De Lien is voldoende. U
vermeldt dan 1. Onze Taal
verjaardaggeschenk voor 1982; 2.
adres van de jarige; 3. datum
waarop Onze Taal bezorgd moet
worden; 4. adres van de gever.
U krijgt dan de acceptgirokaart en
de jarige ontvangt vanaf de
verjaardag tot het einde van 1982
uw cadeau: Onze Taal.
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Variëteiten Variété
Een vrouw die monteert: montiere, montrice, monteuse, monteur? Op die rondvraag uit het oktober-nummer zijn enkele
reacties binnengekomen. Montiere maakt
geen kans; montier bestaat immers ook
niet. Mevr. Leonarda G. de Graaf in Leiden kiest voor montrice, naar analogie van
directrice, inspectrice enz. Met monteuse
is men te veel op de Franse toer. Maar de
heer G. Crisson in Alphen aid Rijn wil juist
wei monteuse. Ais de mannelijke beroepsaanduiding wordt gevormd uit de starn van
een Frans werkwoord plus -eur, dan is de
vrouweli jke vorm -euse, tenzi j er een oorspronkelijk Nederlandse uitgang bestaat.
Ook volgens de heer H.D. Vos in Amsterdam zou het monteuse moeten zijn, maar
hij vraagt zich af of een vrouwelijke vorm
echt nodig is en hij heeft geen bezwaar
tegen monteur. Een vrouwelijke arts
noemt hij (en wij allemaal, denk ik) toch
ook dokter en niet dokteres.
Die opvatting (monteuse is niet nodig) huldigt ook mevr. M. van Dort-Clements in
Oegstgeest, maar zij verbindt er een vergaande theorie aan. Ze is directiesecretaris
in een ziekenhuis. Nu mannen en vrouwen
in de gelegenheid gesteld behoren te worden ieder beroep uit te oefenen, kan met
een vorm worden volstaan. Doet het er iets
toe of het een man of een vrouw betreft?
Noem een vrouwelijke monteur gewoon
monteur; we spreken ook niet van dokteres
of staatssecretaresse. Ze stelt voor, de
mannelijke vorm te kiezen voor beroepen,
andere persoonsaanduidingen, alle andere
de-woorden en de voornaamwoordelijke
aanduiding bij personen en zaken. Zo
wordt de vrouw redacteur, directeur, assistent en patient. De vereniging heeft zijn
bestuur, en de voedings-assistent (vroeger
keukenzuster) is vooral bi j de patient op de
kraamafdeling veelal van harte welkom,
gelet op diens gezonde eetlust. Mevr. Van
Dort is ervan overtuigd, dat deze vernieuwing de taal zal vereenvoudigen en door
vrouwen niet als discriminatie wordt ervareno Ze maakt weI een uitzondering: ze
schrijft (nog) 'de vrouw en haar kind', 'het
meisje en haar pop'; hier laat ze het biologische geslacht prevaleren. Moet dat dan
ook niet bij de patient op de kraamafdeling?
En zullen er werkelijk geen mensen zijn die
haar denkbeelden discriminerend achten?
Dat zijn een paar vragen die haar stoutmoedige theorie wel doet rijzen.
Dit is weer eens een echte correspondentierubriek. De heer Crisson bovengenoemd zit met een zin als 'Het college van
B en W vroeg de deskundige om voor hem,
of voor het, of ervoor te verschijnen om
inlichtingen te verstrekken'. Vaak leest hij

'voor haar', maar dat vindt hij foeilelijk. En
terecht: de haar- en zij-cultus hoeven we
niet te bevorderen. Ja, het persoonlijk
voornaamwoord het heeft een paar eigenaardigheden. Het heeft, anders dan zijn
mannelijke en vrouwelijke collega's van de
derde persoon, steeds dezelfde vorm, als
subject en object. En het heeft er alle schijn
van, dat het 'geen woordgroep met een
voorzetsel kan vormen. Onberispelijk: het
college besloot dat het de deskundige zou
vragen ... , het college vroeg de deskundige het in te lichten, het college vroeg de
deskundige het inlichtingen te verschaffen. Maar: het college vroeg de deskundige
voor het te verschijnen, nee, dat wil niet uit
mijn pen. Meer mensen hebben er overigens moeilijkheden mee. Ik heb me onlangs nog gestoten aan de krantezin: 'In
Amsterdam leveren krakers en knokploegen verbitterd slag. De politie ziet machteloos toe; het stadsbestuur doet alsof het
hem niets aangaat.' Voor de zin van de heer
Crisson kies ik uit '( ...) ervoor te verschijnen', de herhaling van college (dus:
voor het college te verschijnen) en een omschrijving.
Een andere lezer vaIt over dankzij, ten onrechte gebruikt als voorzetsel door het aaneenschrijven. Hij heeft gelijk; dank zij is
(nog) een aanvoegende wijs, maar ook veel
schrijvers van professie zien die er niet
meer in. De nogal theoretische consequentie van het gebruik als voorzetsel is, dat er
niet langer een derde 'naamval', maar een
vierde op voIgt. Het valt trouwens op, dat
ook uitdrukkingen als 'onder meer' en
'zonder meer' steeds vaker aaneengeschreven worden, in schrille tegenstelling
tot het vooral in de reclame zo gebruikelijke doorhakken van samenstellingen: lama
wol, dames mode enz.
De ITA (Internation.al Teaching Association) in Amsterdam organiseert bijeenkornsten waarop wordt gesproken over
taalgebruik en de noodzaak van verbetering daarvan. ITA is een instituut voor
mondeling taalonderwijs. Het toont zich
ook bezorgd 'over het toenemende slechte
gebruik van de Nederlandse taal in de samenleving, veroorzaakt door onvoldoende kennis van en geringe belangstelling
voor de moedertaaI'. Gezien zijn Engelse
naam hoeft het instituut daarover niet wakker te liggen. Het kan zich ook beter niet
bezorgd tonen, zolang zijn eigen stukken
zijn gesteld in een Nederlands dat niet bepaald vlekkeIoos is. De heer P.l. van der
Vet in Den Haag, die ons daarop opmerkzaam maakt, heeft het verslag van een der
bijeenkomsten (over 'pover taakgebruik'!)
daarop nageplozen. Ik zal de door hem

aangestreepte tekortkomingen niet opsommen, maar misschien kan het instituut
zijn stukken voortaan laten opstellen of
controleren door een neerlandicus, die het
in zijn eigen organisatie toch weI zal kunnen vinden.
M.C. Godschalk

DE hond en DE big
Voor vrijwel aIle min of meer getemde dieren waarmee wij huis en hof bevolken hebben wij een soortnaam verzonnen, aangeduid met het onzijdige lidwoord 'het' , twee
namen voor de beide geslachten met het
lidwoord 'de' en soms weer een onzijdige
naam voor het kind:

hetschaap

de ram
de ooi

het lam

het konijn

de ram
de moer

?

het paard

de hengst
de merrie

het veulen

het rund

de stier
dekoe

het kalf

het hoen

de haan
de kip

het kuiken

het varken

de beer
de zeug

het big

hethond

dereu
de teef

?

Waar komt nu ineens DE hond en DE big
vandaan?
A. Mudde
hfd. personeelsdienst Philips
Geldrop
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Limburgse
curiositeiten
In bepaalde Limburgse plaatsnamen komt
een merkwaardige metathesis voor. Zo
werd Flothorp tot Vlodrop en Limbricht
heette in de 13de en 14de eeuw Lemborg of
ook Lymburch. (De naam van de huidige
provincie is ontleend aan het bezuiden zijn
tegenwoordige grens gelegen hertogdom).
In het dialect evenwel worden nog meer
van deze omzettingen gebruikt. Zo vervormt men bv. in Sittard en omgeving de
naam van het dorp Schinveld tot Sjilvend
en in vri jwel heel Zuid-Limburg spreekt
men van Voelender (met klemtoon op de
oe) als men het over Voerendaal heeft.
Vooral in het Maastrichts komen soortgelijke vervormingen zeer frequent voor. Het
orgel heet er ulleger, mergel wordt melleger (in beide gevallen valt de klemtoon
weer op de eerste klinker). Verder maakt
de volksmond van definitief denefitief. Op
ander gebied, dat van de volksetymologie,
brengt ons dtezelfde volksmond als hi j
spreekt van rontonde, als er een rotonde
wordt bedoeld.
Merkwaardig is ook het ontstaan van de
naam Slavante, een gebied tegen de zuidoostelijke helling van de Sint-Pietersberg.
Daar lag, op gebied van de prins-bisschop
van Luik, tot aan de Franse tijd een groot
kloostercomplex van de MinderbroedersObservanten. Toen dit op enkele kleine
resten na verdwenen was werd de term
observanten - andermaal door een soort
metathesis - vervormd tot Op Slavante en
uiteindelijk tot Slavante tout court. De
meer naar het zuidwesten gelegen kunstmatige heuvel op het terrein van de ENCI
(Eerste Nederlandse Cement-Industrie)
heeft de naam D'n Observant gekregen,
zodat daar weer tot de oorsprong van de
benaming is teruggekeerd, lzi j het al met
een bijbetekenis.
J.J.M. Timmers
Maastricht

Handschudderij in
deNRC-H
Kranten zijn haastwerk, -niks aan te doen.
Maar de NRC-H heeft een reputatie op- en
anglicismes tegen te houden. Toch lees ik
bij herhaling handen schudden met; de
laatste keer onder een foto op de voorkant
van het nummer van 9-10-81: 'Ze schudde
handen met Afghaanse vluchtelingen' .
Foei, NRC-H.
P.C. Paardekooper
hoogleraar taalkunde
Leuven

Nederlands in den vreemde
5. Het Verre Westen
Er zijn verschillende redenen te noemen
waarom mensen uit hun vaderland wegtrekken, maar meestal hebben die toch een
of andere ekonomische achtergrond. Vaak
heeft de armoede ze verdreven, maar aan
de andere kant werden ze dikwijls ook aangetrokken door een bepaald hind, omdat
dat de verwachting van een betere toekomst wekte of de mogelijkheid scheen te
bieden rijk te worden. Die laatste prikkel
was zeker in de 17e eeuw de voornaamste,
ook bij de Nederlanders die in het begin van
die eeuw de oostkust van Noord-Amerika
in bezit namen. Aan hen herinneren alleen
nog enkele plaatsnamen als Brooklyn
(Breukelen), Wallabout (Walenbocht),
maar tot in deze eeuw nog schijnen er toch
mensen geweest te zijn die het zgn. Yankee-Dutch spraken.
Een heel ander soort emigranten vormden
de mensen die onder leiding van dominee
Van Raalte e.a. in het midden van de 1ge
eeuw Nederland verlieten. Hun motiefwas
van godsdienstige aard. Zij konden zich
niet langer verenigen met de ontwikkeling
in vrijzinnige richting binnen de Nederlands Hervormde Kerk en zochten daarom
naar een ander woongebied. Dat dat Amerika zou worden, was gedeeltelijk toevallig. Deze zgn. Afgescheidenen hadden zich
ook helemaal niet op een emigratie naar
een Engelstalig land voorbereid: ze spraken aIleen maar Nederlands, of eigenlijk in
hoofdzaak een Nederlands dialekt.
De groep emigranten trok naar het toen nog
vrijwel onbewoonde centrum van de Verenigde Staten. en vestigde zich o.a. aan het
Michiganmeer. Daar werd eerst de kolonie
Holland gesticht, later volgden een groot
aantal nederzettingen in de omgeving, die
meestal genoemd werden naar een plaats
of streek uit het moederland: Drente,
Overijsel, Utrecht, Zeeland, Zutfen, Borculo, enz. Daar, en ook in plaatsen in de
staat Iowa, zoals Pella, wonen nog de nakomelingen van deze godsdienstige emigranten en velen van dezen spreken Nederlands of daarnaast ook nog het dialekt van
hun ouders en grootouders. Voor de ouderen is het Nederlands zelfs de eerste taal die
ze leerden, dus niet het Engels. Voor een
belangrijk deel komt dat doordat nog lang
het onderwijs in het Nederlands werd gegeYen, terwijl er in de kerken ook in het Nederlands gepreekt werd. Bovendien verschenen er in de grote plaatsen Nederlandstalige kranten.

Nederlandse woorden: I'm all benauwd;
please don't be so vies. De grote invloed
van het Engels is een van de faktoren waardoor het Nederlands in Amerika steeds
meer van datin Nederland is gaan verschillen. Wanneer Nederlanders in kontakt komen met Nederlandstaligen in Amerika
valt het hun op dat het emigranten-Nederlands zoveel ouderwetser klinkt dan de taal
in Nederland. Dat is natuurlijk een gevolg
van het feit dat een taal die steeds meer in
een geisoleerde positie raakt, geen impulsen tot verandering ontvangt en al helemaal verstoken blijft van de veranderingen
die de taal in het land van herkomst ondergaat. Verder is het Nederlands in Amerika
steeds meer de taal van kerk en kansel
geworden en dat zijn nu eenmaal geen
plaatsen waarvan taalvernieuwing te verwachten is.
Die toch betrekkelijk sterke positie van het
Nederlands in Amerika hangt - geloof iksamen met de mentaliteit en de gezindheid
van de eerste generatie, de eigenlijke emigranten en de afgelegen streek waar ze terecht kwamen. Ze hebben nooit de direkte
noodzaak ondervonden zich het Engels eigen te maken en konden dat ook moeilijk
aan hun kinderen leren. En, het taalgebruik
in de kerk mag dan behoudend van aard
zijn, het speelt ook een belangrijke rol bij
het behoud van de taal.
J. Stroop
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam

'We kunnen vooralsnog
niet hard maken
dat we niet in de fout
zullen gaan:

'1
bedoelt u?' 4

r 'Wat

'We weten nog niet
of het goed zal aflopen.

r

'Zegdat

dan meteen

`

De jongere generatie spreekt voornamelijk Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
Amerikaans Engels, maar toch nog volmet
met dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

SIRE
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Het Gezegde & Co
- Twee maanden geleden stond in deze
rubriek een behartigenswaardig stukje
over de Friese taal en de onredelijkheid van
het provinciebestuur in Friesland. Een inwoner van Luxwoude was het geheel met
mij eens, heeft een schriftelijk verzoek ingediend om een Friese vertaling van de
Nederlandse grondwet, en wordt abonnee
van Onze Taal. Ik wil dit graag vermeld
zien opdat het provinciebestuur zich er niet
geruisloos van af kan maken, en omdat
sommigen menen dat mijn rubriek dit tijdschrift aIleen maar abonnees kost, Dat is
dus niet zo. Verder weer vee I Fries nieuws.
Nieuwe telefooncellen aldaar hebben ook
een gebruiksaanwijzing in de Friese taal.
Dat is niet aan de PTT te danken; die gaat
niet verder dan Nederlands, Duits, Engels
en Frans. Een aktiegroep voor de bevordering van het Fries heeft ervoor gezorgd. En
dat zonder de Nederlandstalige tekst te
verwijderen of onleesbaar te maken. Kan
de overheid nog een voorbeeld aan nemen.
Er zijn nu ook Friezen die geen of minder
luister- en kijkgelden betalen, uit protest
tegen de afwezigheid van de Friese taal in
Hilversumse programma's. En op Hervormingsdag werd op vele plaatsen aktie gevoerd voor Fries in de kerk.
- Twintig facetten van de taalwetenschap, verzameld door W. de Geest, R.
Dirven en Y. Putseys, uitgegeven door Acco in Leuven, is de Belgische tegenhanger
van Tervoorts drie delen Wetenschap en
taal. Korte hoofdstukjes over onderdelen
van de taalwetenschap zoals syntaxis,
morfologie, semantiek, dialektologie,
naamkunde,
kindertaalontwikkeling,
meertaligheid, enz., geschreven door beken de wetenschapslieden. Een studieboek
voor aankomende taalkundigen. Waarschijnlijk beter, wat bevattelijker, dan de
boeken van Tervoort. De verspreiding in
Nederland is in handen van Acco Amersfoort, postbus 395, 3800 AJ Amersfoort;
tel. 033-11523. De prijs is f 42,50.
- Een nogal kwalijk document vind ik Er
wort steets meer fout gesgrefen. Verkennende nota over het moedertaalonderwijs.
Minister Pais, uit het vorige kabinet, gaat in
op kamervragen, eigenlijk klachten, over
de slechte beheersing van het Nederlands.
De redaktie van Onze Taal verzekert mij,
dat de nota uitvoerig besproken zal worden

in dit blade Dat dus eerst maar even afwachten.
- H. van Galen Last, NRC 30 september
1981, heeft het ook al over de verschraling
van het algemeen beschaafd (en ook hij niet
met de optiek van een gier). Hi j vertelt een
anekdote over Confucius, aan wie iemand

eens vroeg wat hij zou doen om de orde in
het land te herstellen als hij aan de macht
zou zijn. 'Dat spreekt vanzelf, luidde het
antwoord, het enige wat ik zou doen, was te
zorgen voor een beter taalgebruik. Onenigheid wordt veroorzaakt doordat de mensen
elkaars woorden niet meer begrijpen, en
die onenigheid moedigt de zedeloosheid
aan, de zelfzucht en de corruptie.'. Wij, dat
is Van Galen Last, 'zouden het anderszeggen: wij zouden zeggen dat een vervaI van
een gemeenschappelijke taal ontbindend
werkt in iedere samenleving en ondermijnend voor de democratie.'. De moeilijkheid is aIleen, wat is hier nu oorzaak, en wat
gevolg (gesteld al dat het een en het ander
zich als oorzaak en gevolg verhouden)?
Leefde Confucius nog maar; dan konden
we aan hem vragen hoe of hij dat zou doen:
zorgen voor een beter taalgebruik. Met
Van G.L. ben ik het van harte eens dat
Confucius ons hoogstwaarschijnlijk niet
de middenschool zou aanraden.
- Eveneens bij Acco uitgegeven is: G.
Scherps, Taaloefeningen Nederlands plus
aparte Sleutel, 3e druk. De eerste druk was
van 1975. Oefeningen voor school- en zelfstudie, met antwoorden. In de inleiding
zegt Scherps: 'Wie hier zogenaamd 'AIgemeen Beschaafd Zuidnederlands' wil zoeken, zal dat aIleen vinden onder de afgekeurde vormen. We stellen ons namelijk op
het standpunt van een enkele omgangstaal
voor het toch al niet grote Nederlandse
taalgebied, en de geschiedenis heeft nu

eenmaal bepaald dat de basis van die eenheidstaal te vinden is bij de 'spraakmakende gemeente' in de Randstad Holland. Het
taalparticularisme behoort in Vlaanderen
toch tot de negentiende eeuw? En het emotionele, onverantwoorde anti-Nederlandse chauvinisme tot de puberteit?'. Het is
niet ongevaarlijk in Onze Taal een Belg
tegen te spreken. Niet dat die Belg daar niet
tegen kan, maar sommige Nederlanders
gaan dan blaffen. Toch, Scherps' standpunt lijkt me, ofschoon in beginsel juist,
nodeloos fel anti-Zuidnederlands. Is deze
felheid niet evenzeer van een voorbije tijd?
Zij is in ieder geval strijdig met de doelstellingen van de Taalunie: wederzijdse integratie, wat iets heel anders is dan de verspreiding van het randstedelijke Nederlands over het hele taalgebied. Ik heb het
idee dat de positie van het Nederlands in
Vlaanderen inmiddels dermate verstevigd
is dat men niet meer behoeft te streven naar
een onvoorwaardelijke aanpassing aan het
Hollandse Nederlands. Er is heel veel
Zuidnederlands dat alleszins de moeite
waard is voor het ABN. Wordt niet door
boeken als deze, vroeger van groot nut, in
deze tijd bij velen het idee er ingeheid een
broddeltaaltje te spreken? Scherps' taaloefeningen zijn strenger dan die op enige Nederlandse school. Nu, dat zegt niet veel.
WeI roept het de vraag op wat dan nog weI
die ene enkele orngangstaal is.
J.M. van der Horst

Spijkers 4 op laag water
Onlangs moest ik in een laboratorium zijn
voor bloedonderzoek, Wat ik daar al niet
mocht! Ik mocht mijn jas uittrekken, gaan
zitten, mijn mouw opstropen. Ik geloof dat
ik ook mijn vuist mocht ballen, maar daarvan ben ik niet zeker. WeI staat vast dat ik
na afloop mijn vuist weer mocht ontspannen.
Je moet weI zo'n doortrapte leraar Nederlands zijn als ik om na afloop de analiste te
vragen waarom ze haar verzoeken de vorm
van vergunningen gaf. Het meisje had daar
natuurlijk nooit over nagedacht. Dat blijft
dan voor ons over. Zouden we te maken
hebben met een soort 'ziekenhuisconventie'? Als ik in een winkel een pak pas, mag
ik nooit wat, maar ik herinner me weI dat ik
als patient in het ziekenhuis ook van alles
'mocht'. Pogingen om de patient in de
waan te brengen dat hij niet willoos aan het
medisch personeel is overgeleverd?

In nr. 10 van O.T. spreekt Marlies Philippa
over snees, oorspronkelijk een stokje met
twintig vissen, later twintigtal (vissen, appelen, eieren). Een verwante overgang van
betekenis doet zich ook in het Maleis voor:
tali is touw(tje), setali (een touwtje): oorspronkelijk een touwtje met vijfentwintig
aangeregen Chinese muntjes met een vierkant gat, nu - dat is te zeggen in de 'Nederlandse tijd' - een kwartje.
Naar aanleiding van mijn stukje over crypto-Maleise woorden in het Nederlands
hebben verscheidene lezers mij woorden
toegezonden. Mijn hartelijke dank. Jammer aIleen dat het me est gewone Javaanse
of Maleise woorden waren. Immers, het
ging mij om Maleise woorden, in het Nederlands zo vervormd, dat ze als zodanig
niet meer herkenbaar zijn. Maar er waren
toch mooie aanwinsten. Aan Mark Bayens
dank ik passagieren (Koenen: scheeps-
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term van zeelui: voor uitspanning aan wal
gaan). Men neemt aan dat het teruggaat op
het Javaanse pesisir, kust, zeestrand. Een
afgeleid werkwoord pesisiren moet later
onder invloed gekomen zijn van Fr. passager of It. passeggiero, zodat het voor ons
gevoel iets met passagier te maken gekregen heeft. Een bijzonder geslaagde vermomming!
Mr. Eysberg zond mij amper — schande dat
ik vergat het zelf te noemen — uit Maleis
hampir, dichtbij. Voorts matjam (Mal.:
soort), in dat is geen matjam: dat komt niet
te pas. Voorts nog oeroesen, regelen, uit
Mal. mengoeroes, idem. De beide laatste
woorden zijn overigens nog wel als vreemdelingen te herkennen.

Mevrouw Marchant-Eschauzier verblijdde mij met bakkeleien, vechten, uit Mal.
berkelahi in dezelfde betekenis. Ten slotte
nog baadje, van Mal. badjoe, kledingstuk
voor het bovenlijf. Om iets terug te doen
voegde het Indonesisch aan badjoe het Nederlandse kous toe en smeedde dat tot badjoe kaos, singlet, t-shirt (Hoe heet zo'n
ding eigenlijk in het Nederlands?).
In West-Nederland hoor je tegenwoordig
jongelui vaak afscheid van elkaar nemen
met doeg (doech?). Heeft iemand enig idee
waar dat nu weer vandaan komt?
D. de Vries
Wageningen

Spelling en dyslexie
In recente bijdragen van Visser en van
Jongkees (Onze Taal, juli/aug. , 1981)
wordt een nogal rechtstreeks verband gelegd tussen spelling en dyslexie. De toon
van beide stukken is, gezien de huidige
benarde situatie, vrij optimistisch: bij een
betere spelling hebben dyslectische kinderen veel minder en wellicht helemaal geen
moeilijkheden meer met lezen en schrijven. Er zijn diverse subtiele redenen hieraan oprecht te twijfelen, en dat zal ik hier
een aantal malen doen.
Allereerst stelt Visser dat 10% van de Nederlandse kinderen woordblind is, wat
werkelijk het hoogste percentage is dat ik
ooit ben tegengekomen. Conservatieve
schattingen houden het op zo'n 5%, dus
zullen bij de genoemde groep ook wel wat
slechter lezende kinderen zitten. Immers
ongeveer 50% der kinderen leest slechter
dan het gemiddelde en de andere 50% beter
zodat men met het percentage nogal kan
schuiven. Maar het staat allerminst vast
dat dezelfde spellingsmaatregelen even effectief zullen zijn voor dyslectische en normale kinderen, en niet te vergeten volwassen lezers, waarbij het al onduidelijk is
welke die maatregelen zouden moeten
zijn.
Als illustratie van de geringe eenduidigheid
van onze spelling stelt Visser vast dat het
woord risico op 128 manieren naar de klank
gespeld kan worden. Ik kom daarbij tot
108, maar vind de c voor s om uitspraakredenen niet redelijk (blijft over 72) en acht de
oo aan het eind ook niet zoo haalbaar (rest
36). Wat overblijft is nog erg genoeg, maar
het woord is dan ook een extreem voorbeeld. Als een taal buitenlandse woorden
overneemt zijn deze verschijnselen onver-

mijdelijk, maar de werkelijke vraag is: hoeveel van die bizarre schrijfwijzen worden
ook echt door mensen geproduceerd? Zeker niet al die 36 (of 108)!
Daarmee wil hier niet gezegd worden dat er
geen eenduidiger spelling mogelijk is dan
de huidige voorkeurspelling. Volstrekt
eenduidig kan die echter nooit worden; er
worden altijd buitenlandse woorden overgenomen die buitenlandse kianken met
zich meebrengen en een buitenlandse spelling; altijd zullen er grotere of kleinere uitspraakvariaties in het eigen taalgebied blijven. Evenmin bestaat er enige hoop dat
iedereen, zoals Visser hoopt en ikzelf ook,
een goede spelling probleemloos kan leren.
In geen land ter wereld met een alfabetisch
schrift is het dyslexiepercentage veel lager
dan 4% . In feite zitten we daar in Nederland dus vrij dichtbij . Zolang er kinderen
(en volwassenen) zijn die moeite hebben
met het segmenteren van spraak tot letterklanken of met de fonologische betekenis
van een letter, is er weinig hoop op een
probleemloze spelling.
In dat verband is de opmerking dat het
Nederlands nog steeds beschouwd wordt
als het Chinees van Europa niet goed te
begrijpen. Bij het Chinese karakterschrift
komt namelijk dyslexie zoals wij dat kennen in het geheel niet voor. Officiele cijfers
geven een percentage van minder dan 1%
probleemlezers, die dan nog niet als
woordblind gekenschetst kunnen worden.
Het nadeel van het Chinese schrift is echter
dat iemands leesvaardigheid rechtstreeks
afhankelijk is van het gekende aantal karakters; niet iedereen kan alles lezen.

Toch zou de Nederlandse spelling op zijn
minst een minimale constantie moeten
hebben, zo stelt Jongkees die zich beklaagt
over de vele doorgestane spellingswijzigingen en de geringe uniformiteit in de
voorkeurspelling. Uitgezonderd de spelling Marchant hebben de meeste wijzigingen grotendeels betrekking op vreemde
woorden, die kinderen, dyslectisch of niet,
meestal nauwelijks kennen. Ook aan alternatieve spellingsvormen, uit universitaire
kring geput (sjokola, konsiensieus), zullen
schoolkinderen feitelijk niet worden blootgesteld. En tenslotte maakt men in zijn
schooljeugd hoogstens een spellingswijziging mee, waardoor de effecten voor
schoolkinderen minimaal zullen zijn. Overigens zijn er wel degelijk aanwijzingen uit
experimenteel onderzoek dat spellingsveranderingen het gevormde lees- en schrijfproces terdege kunnen bemoeilijken. In
dat opzicht moet de spelling Marchant
rampzalig zijn geweest, hoe logisch en consistent men ze ook kan vinden. Het is onvermijdelijk dat elke spellingsverandering,
ook in de richting van consistentie, rust en
regelmaat, dergelijke moeilijkheden zal
opleveren. Het lijkt dus verstandig zo weinig mogelijk te veranderen, om in elk geval
de gevormde woordbeelden van zovele lezers niet om zeep te brengen.
Hierin zou het Engels volgens Jongkees
een lichtend voorbeeld zijn, want de al eeuwen onveranderde spelling maakt het Engelse dyslectische kinderen zeker niet
moeilijker dan onze spelling de Nederlandse kinderen. Of dat waar is kan ik niet
beoordelen, maar het is wel na te gaan dat
het percentage dyslectische kinderen in
Groot-Brittannie en de Verenigde Staten
veel hoger ligt dan in Nederland; schattingen lopen uiteen van 14% tot 25%. Er zijn
verder aanwijzingen dat het percentage
volwassenen dat niet over een functionele
leesvaardigheid beschikt in Engeland 15%
bedraagt. Zo gunstig ligt het in het Engelse
taalgebied dus in het geheel niet. Het is niet
onmogelijk dat de merkwaardige Engelse
spelling daarbij een rol speelt, maar dat is
bij gebrek aan relevant onderzoek niet vast
te stellen. Dit gebrek aan onderzoek, en
dus aan kennis van de rol van spelling in het
lees- en schrijfproces, maakt het zeer hachelijk vergaande spellingswijzigingen
voor te stellen. Zulk onderzoek bij dyslectische kinderen lijkt daarom zeer wenselijk , maar dat bij normale lezers toch wel
evenzeer.

D. Bouwhuis
Eindhoven
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Problemen rond overheidspublikaties
In oktober 1981 deden zich ernstige problemen voor bij de uitvoering van de wet die
bepaalt dat mensen met een 'eche minimum-inkomen voor een 6enmalige uitkering in aanmerking komen. `Sociale Zaken
denkt dat uiteindelijk slechts 50% van de
echte minima zich meldt', aldus een verontrustende kop in de krant van 8 oktober
j.l. Ten van de mogelijke oorzaken is dat
het aanvraagformulier te moeilijk is voor
de mensen die recht hebben op de uitkering', zei het Ministerie in een commentaar. Een bericht over problemen die zich
voordoen rond een tekst van de overheid.
Zo'n bericht staat niet op zichzelf. Voortdurend vallen er klachten te beluisteren
over de onbegrijpelijkheid van formulieren, brochures of folders die de overheid
aan telanghebbenden' doet toekomen.
Of het nu gaat om het aanvraagformulier
voor de kinderbijslag, de folder over de
premieregeling voor A- en B-koopwoningen of over de voorlichting over de sociale
voorzieningen, steeds weer worden er problemen gesignaleerd in de schriftelijke
communicatie tussen overheid en burgers.
Zo schreef bijvoorbeeld de consumentengids in december 1979 over de elektriciteitsnota's die door de provinciale overheden worden verzonden: Vie probeert
zo'n nota te doorgronden leert dat snel af'.
En: `Na een paar mislukte pogingen hou je
het verder voor gezien. Ongetwijfeld is op
die manier bij een groot deel van de mensen
het toezicht verloren op hun eigen energieverbruik', aldus de Consumentengids.
In hoeverre zijn dergelijke klachten nu eigenlijk gegrond? Stellen overheidspublikaties de mensen voor wie ze zijn bedoeld
inderdaad voor grote begripsproblemen?
En zo ja, wat zou de overheid dan kunnen
doen om die problemen op te lossen, of —
nog beter — te voorkomen? Dat waren de
vragen die het uitgangspunt vormden voor
een onderzoek waarvan wij in dit artikel de
belangrijkste resultaten willen laten zien.

Voorlichtingsfolder individuele
huursubsidie
In dat onderzoek hebben wij onze aandacht geconcentreerd op een, o.i. kenmerkend voorbeeld van de manier waarop de
Nederlandse overheid op dit moment met
haar onderdanen communiceert: de voorlichtingsfolder over de Regeling Individuele Huursubsidie. Ter illustratie van het belang van een goed functionerende schriftelijke voorlichting over deze regeling mogen
de volgende gegevens dienen.
Per jaar hebben meer dan 400.000 Nederlanders recht op gemiddeld 2000 gulden

huursubsidie; in totaal is er met deze regeling jaarlijks inclusief de zgn. uitvoeringskosten ongeveer 1 miljard gemoeid. Een
goede schriftelijke voorlichting over de
huursubsidieregeling is niet alleen noodzakelijk omdat de belanghebbenden zelf precies moeten kunnen bepalen voor welk
subsidiebedrag zij eventueel in aanmerking komen, maar ook nog om een andere
reden: hoe minder de overheid erin slaagt
om met behulp van schriftelijk materiaal
duidelijk te maken hoe een bepaalde regeling werkt, hoe sterker de behoefte wordt
aan persoonlijke mondelinge voorlichting.
Waar dat in het geval van de Individuele
Huursubsidie toe kan Leiden, laat zich misschien het best illustreren aan de hand van
de huidige voorlichtingssituatie in Amsterdam. Deze gemeente adviseert haar burgers via advertenties dringend om niet zelf
het aanvraagformulier in te vullen, maar
dat over te laten aan gemeente-ambtenaren. Om dit karwei te klaren, moet Amsterdam jaarlijks in de zomermaanden maar
liefst 30 extra krachten in dienst nemen, die
bovendien nog worden bijgestaan door 5
vaste medewerkers. Die vaste medewerkers hebben dan weer tot taak om de vergissingen van de tijdelijke krachten te corrigeren. Dat hiermee alleen al in Amsterdam tonnen zijn gemoeid, behoeft geen
toelichting.
Maar wat is er dan precies met de schriftelijke voorlichting over huursubsidie aan de
hand? En hoe zou die voorlichting eventueel verbeterd kunnen worden? Om dat na
te gaan hebben wij vijf varianten van het
voorlichtingsmateriaal onderzocht. De
eerste variant was de folder die het Ministerie vorig jaar heeft verspreid, en de tweede variant was de folder die het Ministerie
dit jaar heeft uitgegeven en die qua presentatie op een aantal punten afwijkt van zijn
voorloper. De varianten drie, vier en vijf
maakten wij zelf.
In variant drie probeerden wij met behoud
van die informatie uit de folders van het
Ministerie, en met behoud van de lay-out
die het Ministerie had gekozen, de begrijpelijkheid te verhogen. Wij pasten daartoe
een aantal tekstingrepen toe. De belangrijkste daarvan lagen niet, zoals gebruikelijk bij dit soort herschrijvingen, op het
terrein van woordkeus en zinsbouw, maar
hadden te maken met de structuur waarin
de informatie werd weergegeven.
Wij kozen niet een structuur van de tekst
die aansloot bij de opzet van de regeling
zoals die in de Staatscourant is gepubliceerd (het `perspectief van de overheid'),
maar wij schreven de tekst als een soort
handleiding voor de gebruiker van de folder ( het `perspectief van de burger'). Dat

betekende bijvoorbeeld dat de volgorde
waarin wij de informatie in de tekst aanboden niet overeenkwam met de volgorde
van de informatie in de officiele Beschikking, maar met de volgorde waarin de gebruiker de informatie-eenheden nodig
heeft als hij wil bepalen of hij al dan niet
voor huursubsidie in aanmerking komt.
Onze keuze voor het `perspectief van de
burger' in plaats van het `perspectief van
de overheid' betekende bijvoorbeeld ook
dat wij sterk benadrukten dat Lang niet alle
informatie voor elke gebruiker van de tekst
even relevant is. Wij probeerden de lezer
zo goed mogelijke aanwijzingen te geven,
waarmee hij vast zou kunnen stellen welke
informatie in zijn situatie van belang zou
kunnen zijn en welke delen van de tekst hij
maar beter over zou kunnen slaan.
Ook in variant vier hebben wij zoveel mogelijk het `perspectief van de burger' als
uitgangspunt gekozen. Een belangrijk verschil echter tussen deze tekst en de drie
hiervoor bedoelde varianten, betrof de
vormgeving van de informatie. Variant
vier had niet de vorm van een gewone,
lopende' tekst, maar bestond uit een aantal aan elkaar gekoppelde zgn. stroomschema's (zie de illustratie bij dit artikel),
een vorm die bijvoorbeeld in Belgie voor
dit type teksten niet ongebruikelijk schijnt
te zijn.
Variant vijf tenslotte was geen voorlichtingstekst, maar een zgn. interactief cornputerprogramma. Dat programma werkte
als volgt. De computer stelde — op een
beeldscherm — een aantal eenvoudige vragen waarop de gebruiker dan de antwoorden via een toetsenbord kon intypen. Nadat de gebruiker alle vragen beantwoord
had, berekende de computer het huursubsidiebedrag, en dat bedrag verscheen dan
op het scherm.
Bovendien werd automatisch ook het aanvraagformulier ingevuld. Het programma
verving dus behalve de voorlichtingsfolder
ook het aanvraagformulier met de bijbehorende toelichting.

Resultaten
Wat waren nu de resultaten van het onderzoek? De vier tekstvarianten legden wij elk
aan ongeveer 150 willekeurig gekozen Nederlanders voor, met de vraag om in een
bepaald geval uit te rekenen wat men zou
krijgen. De resultaten waren ronduit bedroevefid. Van de mensen die de `oude
versie' van het Ministerie kregen kwam
maar 1,2% tot het juiste antwoord; bij de
`nieuwe versie' van het Ministerie was dat
3,9%. Bij de `gewone' tekst die wij maak-
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ten gaf 6,1 % het juiste antwoord, en bijde
'schematekst' die wij maakten tens lotte
was de oplossing van 14,3% van de mensen
correct. En dat terwijl maar liefst 87% van
aIle deelnemers aan het onderzoek te kennen gaf 'tamelijk zeker' of 'volstrekt zeker'
te zijn van de correctheid van het gegeven
antwoord.

en burger tot goede oplossingen te komen.
Technisch kan het zeker; belangrijk is echter wel dat de computerprogramma's 'gebruikersvriendelijk' worden geconstrueerd. Ret moet voor de mensen die ermee
in aanraking komen - en dat zijn wij binnen-

kart wellicht allemaal- zo gemakkelijk mogelijk zijn om met de computer te kunnen
communiceren. In 'onze taal' dus.
M. Steehouder
C. Jansen

Een fragment uit variant 4
De voorlichtingsfolders van het Ministerie
bleken dus het minst succesvol te zijn, al
moet worden gezegd dat er sprake is van
een lichte verbetering. Maar ook de teksten die wij zelf maakten bleken niet bepaald de definitieve oplossing voor de communicatieproblemen te betekenen. Vooral
wanneer men bedenkt dat van de mensen
met een opleiding beneden MA VO-niveau
vrijwel niemand tot een correcte oplossing
kwam, moet men wel concluderen dat er
aan aIle vier de onderzochte tekstvarianten
bezwaren kleven die met een aantal tekstingrepen blijkbaar niet zo gemakkelijk weg
te nemenzijn. Misschien is de huursubsidieregeling wel zo ingewikkeld, dat het gewoonweg niet mogelijk is om er adequate
schriftelijke voorlichting over te geven,
welkepresentatievorm men ook kiest. Dat
de gemiddelde hoeveelheid tijd die de mensen nodig hadden die wel tot een juiste
oplossing kwamen, meer dan een uur bedroeg is daar wellicht een aanwi jzing voor.
Misschien toch iets voor politici om eens
over na te denken: in hoeverre is het eigenlijk toelaatbaar dat regelingen zo ingewikkeld worden gemaakt dat de mensen op wie
ze van toepassing zijn er met geen mogelijkheid meer iets van kunnen begrijpen?

Bent u gehuwd?

t

+

Uw echtgenoot/echtgenote zullen we verder steeds
uw `partner' noemen.

j

Bent u gehuwd geweest ?

--

Hebt u recht op kinderbijslag voor één of meer kinderen?

+

Hebt u recht op belastingaftrek wegens buitengewone lasten voor één
of meer kinderen?

+

Bent u op 1 juli 198130 jaar of ouder?

+

_

4

,-

Voert u samen met één of meer partners een gemeenschappelijke huishouding?

Geldt dat al langer dan een jaar?

—+
—I Hebt u zich minstens een jaar geleden met uw
partners) ergens als woningzoekenden laten inschrijven?

U geldt voor de regeling Individuele Huursubsidie als

Maar hoe gering ook bij 'onze' tekstvarianten de percentages correcte oplossingen
waren, tach moet natuurlijk oak niet uit het
oog verloren worden dat het in dit onderzoek mogelijk bleek om door middel van de
structuur-ingrepen die wij toepasten, tot
een relatief grate verbetering van de tekstbegrijpelijkheid te komen. De keuze van
het 'perspectief van de burger' bleek met
andere woorden wel degelijk lonend, vooral in de tekstvariant die wij de op het eerste
gezicht wellicht verwarrende vorm van
stroomschema's gaven.
De resultaten van het onderzoek naar de
bruikbaarheid van de computer-variant lijken tot slot nag de moeite van het vermelden waard. Van de in dit geval maar 35
proefpersonen kwam 35% tot een juiste
oplossing, en de benodigde tijd was voor
iedereen minder dan een half uur. Ret lijkt
ons zinvoI am in verder onderzoek na te
gaan of in de toepassing van de computer
mogelijkheden Iiggen om ook voor andere
communicatieproblemen tussen overheid

`duurzaam samenwonend'
De regeling Individuele Huursubsidie zoals die in
deze tekst is weergegeven, is in uw geval niet van
toepassing. Maar misschien komt u toch voor
Individuele Huursubsidie in , aanmerking.
U moet dan echter niet deze tekst raadplegen
maar de aparte tekst voor alleenstaanden jonger
dan 30 jaar. U kunt die verkrijgen bij uw
gemeente of bij het
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening
Bureau Beheer en Distributie
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Voor wat betreft uw persoonlijke
omstandigheden komt u in
aanmerking voor Individuele
Huursubsidie
r

-------_--^ -----------------^

U kunt nu doorgaan naar schema B
1 op bladzijde 5.

Een uitvoeriger onderzoeksverslag wordt gepubliceerd in: Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september aan de Technische
Hogeschool Twente, onder redactie van M. Steehouder en C. Jansen, Enschede 1981.
Verder ligt het in de bedoeling over het onderzoek te publiceren in het Tijdschrift voor
Taalbeheersing,
Voor reacties van `Onze-Taal-lezers' houden wij ons aanbevolen. Ons adres is: T.H.
Twente, afdeling WMW, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

1982.
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VanWoord tot Woord
Liever negen dan elf
Eun deun drie Una duna des
Katte lemme sie Catlo, wuna, wahna wes
Lemme sie
each, peach, muskydom
Lemme so
tillatah, twenty-one
Akke Pelle santemo
Eun deun drie
Een serie hoort te eindigen zoals zij begint.
Elf maanden geleden stond op deze plaats
één aftelrijmpje en nu staan er twee. Zowel
toen als nu was/is er invloed van een
vreemde getallenreeks te bespeuren, toen
van de Duitse en nu van de Franse. Franse
verbasterde telwoorden, in het Nederlandse versje uit Lochem, maar ook in het Engelse, dat in Groot-Brittannië, in India en in
Zuid-Afrika voorkomt. Elf maanden geleden werd afgeteld tot tien, nu tot een en
twintig: twintig met een toegift van één. En
zo zijn we weer bij twintig beland.
Op mijn stukje over de benamingen voor
een twintigtal zijn drie lezers met dezelfde
aanvulling gekomen. Een snees eieren, een
schok eieren en een stijg eieren, steeds
betreft het (in de verschillende bronnen,
o.a. bij Van Dale) twintig eieren. Waarom
spelen die eieren toch telkens een rol,
vraag ik me af. Maar dit ter zijde. Het gaat
hier om de aanvulling stijg. Dit woord komt
vooral in de oostelijke dialekten voor in de
vorm stieg(e). De heer Tempel merkt op
dat men in het Westerwolds vooral `vijf
stieg = honderd' aantreft en de heer Rademaker kent uit het Gronings "n stieg(e)
aaier' (alweer die eieren!) en 'twei stieg(e)
mènsn'. Ook vroeger, in het Middelnederlands, was stige een oostelijke vorm. In het
Oudfries bestond het eveneens. In het Nederduits zegt men Stiege en in sommige
Hoogduitse dialekten Steig(e) . De etymologie van het woord is onzeker. Het is een
duister woord, dat al zeer oud moet zijn,
anders zou het Krimgotisch het niet gekend hebben. Voor de verklaring ervan
zijn allerlei pogingen in het werk gesteld.
Zo heeft men het in verband gebracht met
het Zweedse stia (zwijnenstal) en het Middelhoogduitse stige (afgeschoten ruimte
voor kleinvee): de ruimtemaat zou tot een
getalmaat zijn geworden. Ook heeft men
gedacht aan het Oudhoogduitse stiega
`trap' (verwant met stijgen). Verder heeft
men met de mogelijkheid rekening gehouden dat de s- de rest zou zijn van een woord
dat `twee' betekende. -tiga zou dan met
(het u allen welbekende?!) -tig = tien te
maken hebben, zodat het resultaat 2 x 10
zou zijn. Tenslotte heeft men een verwantschap menen te zien met het Griekse stichos 'rij'. Het zijn allemaal aardige verkla-

ringen, maar er zijn geen afdoende argumenten. Misschien moeten we toch denken aan een niet-Indogermaans woord
waarvan de herkomst niet te achterhalen
is.
Eigenlijk had ik het helemaal niet meer
over twintig willen hebben, maar over de
heilige getallen en de verborgen getallen.
Laat ik mij , wat de verstopte getallen betreft, beperken tot de twee. Ik heb niet voor
niets twee rijmpjes boven deze laatste aflevering gezet: de stap van één tot twee is de
eerste fase in de geschiedenis van het tellen. Twee kan samenvatten (tweeling) en
scheiden (twist). In twist en twijfel is twee
wellicht nog gemakkelijk te herkennen,
maar iets moeilijker ligt het al bij tussen,
omdat de -w- daar verdwenen is, en bij
twijg, waar je misschien niet direkt zou
denken aan het gevorkte karakter van de
aftakking.
In veel Nederlandse woorden zit een
Griekse of Latijnse stam met de betekenis
`twee' verborgen. Bijvoorbeeld in dubbel,
ontleend aan het Franse double, dat zich
ontwikkeld heeft uit het Latijnse duplus
'tweevoudig'. De Griekse tegenhanger is
di ploos. Een diploma was een getuigschrift, geschreven op de binnenzijde van
twee met elkaar verbonden, dichtgeklapte
bronzen tabletten. Tegenwoordig overhandigt de diplomaat zijn diploma aan de
vreemde regering. Een du-el is een tweegevecht en bis-cuit het dubbel gekookte. Balans komt van bis- en -lanx 'weegschaal'.
Dat di- `twee' betekent en ook een verwijdering kan aanduiden kan bij woorden als
distantie, differentie, discussiëren en dispuut nog wel worden aangevoeld, maar
had u hieraan ook gedacht bij discipline en
direkteur? De Griekse vorm dia- zit in
woorden als dialoog en dialekt, maar ook
in dilemma en in duivel. Een duivel is een
dia-bolos, een `tussenwerper', die met
veel ambitie (= het ijverig beide kanten
opgaan) tweedracht zaait.
Drie is een heilig getal, een magisch getal.
Driemaal is scheepsrecht. Bijna ontelbaar
zijn de voorbeelden waarbij het getal drie
een rol speelt in de rechtspraak, in de godsdienst, in de mythen en in de sprookjes.
Drie wensen, drieëenheid, drie schikgodinnen, drie broeders enz. Dat drie deze
funktie heeft gekregen moet te maken hebben met het feit, dat drie het kleinste getal is
waarbij van een gemeenschap, van een
groep sprake is. Drie is tegelijkertijd het
hoogste getal dat bij een primitief ontwikkeld getalbegrip mogelijk is. Drie is veel,

drie drukt de hoogste graad van volmaaktheid uit.
Drie is een universeel bijzonder getal, zeven niet. Hoe vaak zeven bij ons ook voorkomt — zeven wereldwonderen, zeven
kleuren van de regenboog, zeven sakramenten, zeven hoofdzonden, zeven dwergen, zevenmijlslaarzen, zevensprong enz.
— en hoe veel mensen zeven ook tot hun
geluksgetal verklaren, het getal zeven is
hier niet inheems. Uit de bronnen blijkt
althans niet dat zeven bij de oude Germanen een belangrijke rol speelde. Men denkt
dat zeven uit het Midden-Oosten komt en
door de Angelsaksische missionarissen
naar het Frankenrijk is gebracht. De oorsprong van de heiligheid van zeven wordt
wel verklaard uit de planetencultus (zeven
planeten) van de Babyloniërs, maar het is
waarschijnlijker dat de zevendaagse periode uit de natuurlijke verdeling van de
maanmaand in vier weken van zeven dagen
is ontstaan.
Een negendaagse periode kan men verklaren uit de natuurlijke verdeling van de 27daagse lichtmaand in drie negendaagse weken. Maar het bijzondere van de negen kan
ook ontstaan zijn door verdriedubbeling
van de oeroude heilige drie. Negen was het
heilige getal van de Germanen. Iedere negen jaar was er in Uppsala een gemeenschappelijk feest van alle Zweedse stammen. Het feest duurde negen dagen en van
ieder soort mannelijk levend wezen werden negen stuks geofferd. Verder komen in
de verschillende verhalen negen zonen,
negen skalden en negen passen voor. Sinds
de Middeleeuwen heeft de zeven de negen
enigszins verdrongen.
Elf en dertien zijn onvolmaakte getallen.
Ze maken inbreuk op de norm van het tientallig en het twaalftallig stelsel. Ze overschrijden de tien en de twaalf die beide
wetsgetallen zijn. Geen wonder dat elf het
gekkengetal en dertien het ongeluksgetal
geworden is.
Elf maanden geleden is het dat de eerste
aflevering van deze serie verscheen. Dat
zou geen goed teken zijn, ware het niet dat
deze aflevering de negende is. Van Woord
tot Woord gaat door, maar het tellen is
voorbij.
Marlies Philippa
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Op 18 november 1981 werd in het Congresgebouw het toernooi afgesloten waarin
Haagse scholieren konden wedijveren in
taalkunst. Met dit toernooi richtte het Genootschap zich in dit jubileumjaar speciaal
tot de jeugd. Over de achtergronden en de
opzet behoef ik u weinig meer te vertellen.
In het juni- en het juli/augustus-nummer is
hierover al geschreven.
In oktober was tijdens de voorronden al
een selectie gemaakt uit in totaal 110 deelnemers van dertig scholen. De leerlingen
van Mayo, Havo en VWO mochten met
elkaar wedijveren in zes onderdelen:
spraakwaterval, improvisatie, declamatie,
poezie, schrijfopdracht en het briefschrijyen. De slotmanifestatie in de Prins WilIem-Alexanderzaal van het Congresgebouw was een groat succes. Naar schatting
1500 aanwezigen luisterden naar de finalisten van het mondeling gedeelte. De jury
bestond uit: Tineke Beishuizen, Dick Passchier, Trins Snijders, Albert Maurits,
Martine Bij 1, Simon Carmiggelt, mevr. F.
Balk-Smit Duyzentkunst, K.J. de Bruijn,
Marga Minco, Hannie van den Horst, Cees
Buddingh' en Jos Vandeloo. In de pauze

toen de jury zich terugtrok om de allerbesten aan te wijzen, werden video-scenario's
vertoond van groepen leerlingen die het
thema 'Hoe klinkt onze taal in het jaar
2000' hadden uitgewerkt.
Simon Carmiggelt reikte de hoofdprijzen
uit aan:
—Joyce Riekerk (Chr. Gymnasium Sorghvliet), brief;
- Mariette van der Voet (Gymnasium Haganum), schrijfopdracht;
—Glenn Schoen (le V.C. L. ) , poezie;
—Jacqueline Pegels (Chr. S.G. 't Loo),
improvisatie;
—Martine van Dorp (Chr. S.G. Rijswijk),
declamatie;
—Eppo van Nispen tot Sevenaer (Aloysiuscollege), spraakwaterval.
De winnaars van het mondeling gedeelte
werden uitgenodigd om nogmaals op te treden tijdens ons congres op zaterdag 21 november in het Circustheater. De inzendingen van de winnaars van het schriftelijk
gedeelte zullen gepubliceerd warden in ons
congres-nummer (februari/maart 1982).
Hier en daar werd nog de mening gehoord
dat het peil van de inzendingen tegenviel.

Maar mijns inziens zouden volwassenen
met een soortgelijke opleiding het niet veel
beter hebben gedaan! Het enthousiasme
van de deelnemers is op zichzelf al een
reden om dit toernooi volgend jaar te herhalen. In januari 1982 zullen nog de school:
krantverslagen over dit toernooi worden
beoordeeld.
De avond werd besloten met een optreden
van Paul van Vliet, een cabaretier die al
eerder bewezen heeft scholieren te kunnen
aanspreken. Deze avond had hij een programma met conferences over taal en onderwijs. Zijn visie op het onderwijs werd
ander lachsalvo's goedkeurend Rangehoard door scholieren en docenten!
Tot besluit van deze berichtgeving over
ons (eerste?) taaltoernooi hier graag een
speciaal woord van dank aan de heer
R.K.L. Ravelli en mevrouw B. van de Linde-Maltha van Shell-Nederland, aan mevrouw M. van Ruth-van den Hoven en de
heren J. Jolles, L.H.W. Holleman, H. Baron van Lawick, I.H. Roeleven, M. Roemers en R.J.B. Schiff van het voorbereidingscomite , die met opoffering van veel
vrije tijd alle, vaak onverwachte problemen , hebben opgelost, en aan het bureau
ACTA Organisatie dat de organisatie vlekkeloos heeft verzorgd.
Maar de meeste dank geldt hier alle leerlingen en docenten van de scholen uit Den
Haag en omgeving die het hebben aangedurfd om op deze manier te jong-leren met
onze taal!
J.R.

50 jaar Onze Taal
Goed of fout?
Welke taalkundige durft criteria te geven
voor goed of fout taalgebruik? Wat is de
norm? Vertwijfeling in deze laatste aflevering van de reeks herdrukken uit oude jaargangen. De tekst hieronder werd in 1971
gepubliceerd. Is de twijfel nu minder?

NOG FOUT OF AL GOED?
De taal is niet statisch, maar dynamisch.
Ook ten aanzien van de (overigens hoogst
arbitraire) begrippen ‘goed' en lout' blijkt
deze stelling heel duidelijk op te gaan. Wat
gisteren nog fout heette, zal morgen wellicht reeds als goed moeten worden aangemerkt. (Ook het omgekeerde komt voor,
maar dat is zeldzaam).
Het is bijzonder boeiend dit verschijnsel
aan concrete voorbeelden te volgen. Wan-

neer we immers een geleidelijke toename
constateren van het gebruik van woorden
en uitdrukkingen, die gisteren beslist als
fout golden, dan is de veronderstelling gewettigd, dat ze morgen als goed zullen warden beschouwd. Maar hoe moeten we ze
vandaag qualificeren? Nog fout? Of al
goed?
Optimaal betekent: zo goed mogelijk.
Maar het pleonasme zo optimaal mogelijk
neemt hand over hand toe. Nog een taalmisdrijf? Of reeds correct?
Behoort tot een van, een evidente contaminatie van behoort tot en is een van, wint
steeds meer veld. (In een sporadisch geval
kan het natuurlijk correct zijn: `De Aku
behoort tot een van de grate chemische
concerns.') Nog onzin? Of reeds ABN?
Bij de aanvrage client men een geboortebewijs te overleggen. Het werkwoord overleggen (= beraadslagen) is onscheidbaar,
maar overleggen (= tonen) is scheidbaar.
Het zou dus moeten zijn: over te leggen,

maar dat schijnt geleidelijk in onbruik te.
geraken. Nog fout? Of at goed?
Het verschil tussen oorzaak en reden
blijkt, ook bij de 'intelligentsia', steeds
meer te gaan vervagen. Een van de meest
beruchte ‘zondaars' op dit gebied is het
KNMI: 'Bij Ierland ontwikkelt zich een
depressie en daarom zal het weer morgen
een wisselvallig karakter dragen.' (Of zal
het KNMI misschien ter verontschuldiging aanvoeren, dat hier sprake is van een
ellips voor: 'en daarom verwachten we,
dat . . .'?) Nog een zonde? Of reeds gangbaar taalgebruik?
De vraag is dus: waar ligt de overgang van
gisteren naar morgen, van fout naar goed?
Moet het antwoord misschien luiden: zodra onze belangrijkste hedendaagse taalmakers, de nieuwsmedia (kranten, tijdschriften, radio en TV), de 50%-grens hebben overschreden? Wie het weet, mag het
zeggen.
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stukken waarvoor goederen en/of diensten
distribuerende bedrijven worden gesteld.

één keer lezen begrijpt wat er van hem/haar
verlangd wordt, al recht op f 1.500. n Stel
dat ik twee vrouwen ken die Ruth heten.
Hoe moet ik ze tezamen aanduiden? Ruths
lijkt mij niet goed, Ruthen zou je verkeerd
uitspreken, en Ruthhen, Rutthen en Ruththen hebben wel een erg vreemd uiterlijk.
Conclusie: elke Ruth is een geval apart.
n Vooruit dan maar weer.
P.C.U.d.B.

Ooze T~l 1931-19811J. Renkema (red)

vorm van het vragend voornaamwoord.
n Dank aan de heer Crisson die aan Ons
Lijfblad een groter gezag toekent dan aan
Van Dale. n J.F. den Hertog uit Beek
hoorde het volgende gesprek op de boot
naar Engeland: A. Wil jij ook wat drinken?
B. Jawel, maar ik weet niet wat 7-up in het
Engels is. • Regine de Kort uit Eindhoven
vraagt zich af of constructies als die mensen heb ik niet veel mee op nieuwigheden
zijn. n Antwoord als in zoveel gevallen: in
het spraakgebruik al sinds lang bestaand,
komt echter in de geschreven taal slechts
sporadisch voor. Merkwaardigerwijs ontkennen veel hanteerders van dit type zinswending dat zij haar aanwenden. Vandaar
dat zij het waarschijnlijk vreemd vinden,
haar ineens op schrift te zien staan. n Kort
geleden werd er op de Technische Hogeschool in Eindhoven een lezing gehouden
over de klassieke vorm als historieloos
instrument. n Ik ben er niet heen gegaan,
gelukkig maar, want nu heb ik 's nachts in
bed voor het slapen gaan nog wat om over
na te denken. n Albert Heijn looft een studiebeurs van f 15.000,— uit. In de aankondiging stelt de nv: Deze studiebeurs heeft
ten doel de ontvanger ervan in staat te
stellen een studie te maken van de vraag-

'TAALSCHAT

n Mels J. Meijers uit Amsterdam legt mij
het volgende probleem voor: waarom is
dat haalt U de koekoek zijns inziens fout,
en moet het zijn dat haal je de koekoek.
n Inderdaad curieus want naar mijn taalgevoel zou het moeten zijn dat haalt je de
koekoek (koekoek = duivel: onderwerp,
dat: lijdend vw., je: mw. voorwerp). n Dit
antwoord bedoelde M.J. Meijers natuurlijk niet: het gaat er hem of haar om, te
signaleren dat je tegenwoordig vaak U ziet
waar je = men bedoeld is. n Ik sla er maar
een slag naar, maar zou het niet te maken
kunnen hebben met het verschijnsel dat het
onderscheid je/U steeds minder met familiair/afstandelijk schijnt te corresponderen
en steeds meer met directe communicatie
(gesprek vis a vis, telefoon, brief) versus
anonieme communicatie? n U ziet maar
dus. n Elka Schrijver uit Amsterdam
merkt het opschrift volkloren rokken in de
Kalverstraat op, en vermeldt meteen dat
onze jacks (geen jakken), in het Engels
windcheater heten. • J. P. van Bruggen
schrijft op blz. 112 van de lopende jaargang, dat ik een misstap bega door U het
raadsel voor te leggen `twee keer raden aan
wier kant mijn sympathie ligt.' (dwz. secretaresse versus baas) . Een keer raden is
genoeg, betoogt Ir. J.P. van Bruggen. Mis,
ir. J.P. van Bruggen, nul keer raden is genoeg. Dat blijkt als U goed kijkt naar de
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Onze Taal is een uitgave van het
Genootschap Onze Taal (opgericht in
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Taal wil ook de vraagbaak zijn voor ieder
die in de dagelijkse praktijk met
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de vakman is aan het woord in Onze Taal,
maar ook en vooral de taalgebruiker in
welke hoedanigheid dan ook.
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