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De taalkundige als
bewaker van de taal

In dit nummer:

• 4 Readies. Canvassen is geen
P. v. d. A. -vondst. Een dramatisch effect
in een Engelse vinding.
• 5 Een gematigd commentaar op
`Solliciteren en selecteren' uit het november-nummer. De auteur antwoordt
zelf op woedende telefoontjes en giftige
brieven, 13.
• 6 Homoniemen als grote bezuinigers. Waarom is het linkerkant en
linker buurman?
• 7 Stijloefeningen krijgt een vervolg.
Hier een eerste selectie met verwijzingen naar Duitsland en Rusland.
• 8 Een overzicht van de vorigejaar
gang vindt u in het zaakregister.

-

• 9 Het Bureau Taalcuriosa: gaten in
de kaas van de taal.
• 10, 11 Friese taalpolitiek. Een inwoner van Bergum vraagt om Nederlands. Een ambtenaar van de provincie
verdedigt het beleid.
• En verder: Is samen maximaal twee?
3; niet-Engels Engels en katterie, 5;
presteren, 10; korting op Nederlands
van Nu en stellingen over taal, 15.
• De vaste rubrieken:
Limericks in Het Rijmschap, 12; de zin
van schrijfmachinemonteurs in Het
Gezegde en Co., 14; de maanden in
Van Woord tot Woord, 15 en lekker
als bijwoord van leedvermaak in ❑❑❑.

Geef je mij Onze Taal cadeau
als ik jarig ben?
lnlichtingen tel. 01745-7070.

-

Op 16 november 1982 werd er in Utrecht een `publiekssymposium'gehouden
onder de titel Tekort aan Taal.
Ruim 700 belangstellenden kwamen bijeen op initiatief van de Dienst Wetenschapsvoorlichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen om informatie te krijgen over taaltekorten in het dagelijks werk. Onder
leiding van ons bestuurslid mevr. H. van den Horst-de Both werd er gediscussieerd over zeer uiteenlopende onderwerpen: taalproblemen van buitenlandse
kinderen, tweetaligheid in Friesland, gebarentaal en kunstmatige spraak (het
sprekende gasfornuis).
Over de Friese taalkwestie leest u elders in dit nummer. Hieronder staat de lezing
die prof. P. C. Paardekooper op dit congres hie/d. Uit zijn voorbeelden blijkt dat
er dringend behoefte is aan taalbewakers: wij gebruiken onze taal asociaal en
hebben een taalminderwaardigheidsgevoel. In het buitenland doet men-veel aan
taalzorg maar hier slaapt bijna alles nog. Jaargang 52 van Onze Taal begint met
een activerende bijdrage.
In verband met taal heb je o.a. vier
soorten mensen. Dichters en romanschrijvers zijn letterkundigen: ze
maken kunst uit taal, zoals b.v.
beeldhouwers kunst uit steen maken en
kunstschilders kunst uit verf en linnen.
Maar een taalkundige doet niks artistieks: hij beluistert.en beschrijft alle
soorten gesproken taal (zelfs dialekt),
maar ook wel geschreven taal ofwel
tekst. Hij maakt misschien woordenboeken of spraakkunsten. Van Dale
was dus een taalkundige, Koenen,
Endepols eveneens. Maar Willem
Brakman en Maarten 't Hart zijn
letterkundigen.
Een taalkundige kan zich enkel met
een taal bezig houden, maar ook met
een.vergelijking tussen twee talen. Ik
doe zelf bv. sinds 40 jaar enkel aan
neerlandistiek, maar ik had ook Nederlands met Engels kunnen gaan vergelijken, met het doel om aan Engelsen zo
goed mogelijk Nederlands te leren, of
omgekeerd. Dan ben ik tegelijk taalkundige en taalleraar.
Nou kan de Amerikaanse gezant in
Nederland op zekere dag naar me
toekomen, en zeggen: `In mijn beroep

moet ik vanzelfsprekend heel goed
Nederlands kennen; wilt u me die taal
leren?' Eigenlijk heb ik daar geen tijd
voor, maar als taalpolitikus vind ik dit
week erg belangrij k, en om die reden
kan ikja zeggen. Een taalpolitikus wil
de invloed van een taal zoveel mogelijk
uitbreiden, en z'n positie zo sterk
mogelijk maken. Het vastleggen van
een standaard is daarbij natuurlijk erg
belangrijk. Als iemand me Frans leert
en vertelt dat je het woord voor
`augustus' op vier manieren uit kunt
spreken, dan geef ik er de brui aan.
Ook als ie bv. zegt dat je in Noordmoet zeggen,
Frankrijk voor kind
maar in Zuid-Frankrijk aanfaan,
en ergens anders weer wat anders.
Als wapens in de taalpolitieke strijd
kan ik liedjes van Boudewijn de Groot
gebruiken, maar ook poezie van
Gorter of romans van Brakman of
't Hart; dat zijn kunstwerken die je pas
goed kunt genieten als je goed ABN
kent. In het buitenland heb je natuurlij k de steun nodig van een sterk tuisfront; die mis je als een Nederlander
tegen een Amerikaan van een Nederlandse kursus zegt: 'Jij bent ook hart-
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stikke idioot om Nederlands te leren!
Had je niks beters kunnen kiezen?'
Als bewaker van de taal is de
taalkundige tegelijk taalleraar en taalpolitikus. Welke problemen treft ie
aan? We moeten allemaal de volgende
dingen leren m.b.t. taal:
1. onze gedachtes logisch ordenen;
2. eenvoudige, goed gebouwde zinnen
gebruiken;
3. ook in woordgebruik niet asociaal
zij n; voortplanting zeggen (niet: procreatie); vernieuwing (niet: renovatie);
het gaat u aan (en niet het regardeert u)
enz.
Al die dingen moet de taalbewaker in
ieder taalgebied bevorderen. Ik onderbreek m'n opsomming hier even, om
die punten uit te werken.
1 en 2: gedachtes logisch ordenen en
uitdrukken in eenvoudige, goed gebouwde zinnen. Dat is een eerste
voorwaarde waaraan sociaal taalgebruik moet voldoen. Ik moet me als
spreker telkens proberen te verplaatsen
in de geest van de luisteraar. Ik moet
duidelijk zijn, niet onnodig herhalen,
ik moet hem niet vermoeien met onaffe
of slecht gebouwde zinnen. Je kunt
tegen de dokter zeggen:
`Dokter, m'n dochtertje heeft sinds
gisteravond ongeveer 39 graden
koorts. Ze heeft na het eten twee keer
overgegeven, en had vanochtend diarree .'
Maar je bent asociaal als je zegt:
`Dokter, nou moet u es luisteren.
Gisteravond komt m'n man tuis, ja, hij
was wat later als'anders, want hij heeft
tegenwoordig nogal es overwerk. Het
is op de zaak is het tegenwoordig nogal
druk, begrijpt u. Nou, en toen zegt ie
ineens, hij zegt: gut, wat ziet Mientje
er toch slecht uit.' Enz. enz.
Een ander voorbeeld: iemand vraagt de
weg. Ik kan antwoorden:
`U loopt rechtdoor tot aan het viadukt,
daarna neemt u de eerste straat rechts;
dat is de Oostduinlaan.'
Maar ook:
`De Oostduinlaan, zegt u? Nou, effe
kijke, emme, ja, dan ken u het best,
nee, toch niet; as u nou eerst rechtdoor
loopt eh, ziet u dat viadukt? Nou, as u
nou eh, nee, u loopt gewoon rechtdoor
enne ... 'enz.
Ik moet zeggen dat ik dat laatste type
antwoord in Nederland vrij vaak
tegenkom, en vrijwel uitsluitend het
eerste type in Frankrijk. Ook bij
jongere Franse kinderen valt de goeie
taalbeheersing heel sterk op. In Frank-

rijk is taalkultuur, in Nederland bijna
niet.
Een ander voorbeeld:
ik kan me geen Franse of Waalse
tv-uitzending herinneren waarin een
spreker onaffe zinnen maakte, zeker
een beroeps-verslaggever niet. Dat
alles dan ook nog bij een vrij hoog
spreektempo. En nu laat ik een
bekende vPRO- verslaggever uit Welingelichte kringen aan het woord
(een beroepsman dus). Hij zegt:
`nee, dat is jammer, dat is nieuws, eh
meneer Hogevest eh, we moeten nog
wat onderwerpen bespreken, 't is al
weer eh ...
't is bijna tijd zeker
5 uur 27 geworden, dus eh we sluiten
eh dit gesprek, overigens zeer interessant maar of
ja
dus eh hartelijk dank' enz.
En een politikus zegt:
`nou eh, dat is in dit verband eh dacht
ik eh bepaald niet te vrezen, omdat eh,
naar ons oordeel toch wel dat regeerakkoord een eh vrij evenwichtige
indruk maakt' enz.
Een andere vergelijking. Een jaar of
wat geleden moest de typiste van een
Eindhovense th-prof. een band uittikken met een diskussie tussen hoogleraren en mensen met een soortgelijk iQ.
Om de haverklap moest ze naar d'r
baas lopen om te vragen hoe ze
fatsoenlijke zinnen moest maken van
het zinswrakhout op de band.
Daartegenover stel ik een improvisatie
van enkele Duitse joernalisten die
tijdens een tv-uitzending vragen kregen
over hun ervaringen aan het front in de
laatste oorlog. Ik heb ongeveer drie
kwartier gelet op de zinsbouw tijdens
die improvisaties, en ik schat dat ik
niet meer als eens per 5 tot 7 minuten
een foute zin noteerde. Het spreektempo was overigens niet abnormaal laag.
Ik kom nu aan punt 3: asociaal
woordgebruik. Meneer Dorknoper is
een naieve pronker, hij gebruikt dus
schaamteloos asociale taal; dan kun je
goed horen, hoe belangrijk ie is, hoe
ver verheven boven het gewone publiek. Hij zegt dus renoveren, regarderen, intentioneel enz. en de j oernalist
Argus doet dat braaf na.
Niet alle geheimtaal-schrijvers doen
dat opzettelijk. Maar sinds Vondeling
en Renkema een geslaagde poging
hebben gedaan om de Troonrede in
sociale taal te schrijven, mogen we toch
van een flinke verbetering spreken.

Een groot probleem blijft ongetwijfeld
dat het vaak om hele moeilijke
technische kwesties gaat. Dat mag een
ekskuus blijven voor falen op dit punt.
Maar het moet zo min mogelijk
gebeuren.
Ook het zakenleven zondigt heel vaak
heel zwaar door asociaal taalgebruik.
Ik citeer een advertentie waarin iemand dit a.anbiedt: Kalbsleberwurst,
Fleisch wurst, Kartoffelsalat, Wiener
Wurstchen, Bierwurst en Bauernmettwurst. De firma en de krant heten
niet respektievelijk Albrecht Heinrich
en Neue Rotterdamer Zeitung (zoals u
natuurlijk dacht), maar - merkwaardig
genoeg - Albert Heijn en Nieuwe
Rotterdamse Courant! Nu blijkt ook
waarom we zoveel Duits moeten leren:
om te kunnen begrijpen wat Nederlandse firma's in Nederlandse kranten
aan Nederlandse klanten te zeggen
hebben. De bezetting ligt alweer to lang
achter ons.
Natuurlijk is kennis van een bepaalde
hoeveelheid Engels voor een aantal
Nederlanders absoluut nodig, maar
ons onderwijs zou aanzienlijk kunnen
besparen door zich op een Internationale taal te richten (het Engels
natuurlijk), en om dat in Frans en
Duits aanzienlijk in te krimpen. Ook
onze kontakten met Frankrijk en
Duitsland zouden in veel gevallen in
het Engels moeten gebeuren.
Asociale taal schrijven en spreken ook
notarissen en advokaten vaak. Maar in
een aantal gevallen hebben ze een
geldig verweer: juridische geheimtaal is
vaak onontbee`rlijk om waterdichte
formuleringen te krijgen in de wet en in
vonnissen. Toch heb ik nog geen
Vondeling onder de juristen op zien
staan, die duidelijk zegt: `Schrijf graag
en niet gaarne, schrijf als en niet indien,
schrijf toch en niet desalniettemin.
Me dunkt dat je ook testamenten,
vonnissen en wetsartikelen in kortere
zinnen kunt formuleren en met modernere woorden als nu nog gebeurt.
Maar over dit onderwerp kun je dagen
en dagen als taalkundige met juristen
discussieren, in goed gebouwde zinnen
uiteraard, dus in sociale taal.
Ik kom nu aan een paar punten die
specifiek zijn voor ons taalgebied. Wat
is een taalgebied? Een streek waarbinnen de mensen - grof gezegd dialekten en/of een AB spreken van een
bepaald type. Zo heb je een gebied met
Franse dialekten, dat - afgezien van
een stukje in Kanada - een groot deel
van Frankrijk omvat, een deel van
Belgie en een deel van Zwitserland.
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Maar in het land Frankrijk zijn ook
streken waar de mensen Nederlandse
dialekten spreken, Duitse, Keltische,
Baskische en Italiaanse. Zo omvat het
Nederlandse taalgebied behalve - laten
we zeggen - Nederland, ook het zg.
Vlaanderen. In Brugge, Brussel, Antwerpen, Hasselt en Tongeren spreken
de mensen dus Nederlandse dialekten.
In het Duitse taalgebied spreken
intellektuelen en veel anderen ABDUitS
(naast eventueel nog een dialekt of een
tussentaal). In het Engelse taalgebied
in Europa spreken de intellektuelen
ABEngels, in het Franse ABFrans enz.,
ook in Wallonie. Onder normale
omstandigheden zouden this ook alle
Vlaamse intellektuelen vlot ABN moeten kunnen spreken, op dezelfde
manier als Maastrichtse, Middelburgse
en Eindhovense dat doen.
Helaas zijn de taalomstandigheden in
Vlaanderen nog altijd erg abnormaal,
en een van de belangrijkste problemen
van de kultuurtaal-bewaking is de
normalisering van de taaltoestanden in
Vlaanderen. Konkreet: de toestand
waarbij de gemiddelde Vlaming even
goed z'n ABN beheerst als nu de
gemiddelde Waal z'n ABFrans. Twee
dingen staan die normalisering helaas
ernstig in de weg: de Vlamingen-diskriminatie in Nederland, die te vergelijken
is met de neger-diskriminatie. Maar die
laatste komt in de Nederlandse pers
zelden tot uiting, de Vlamingenhaat
wel, helaas.
Op de tweede plaats hebben de meeste
Vlamingen op hun beurt grote kompleksen m.b.t. Nederlanders en het
ABN. Zo gaat de Vlaamse tv stug door
met pretuitzendingen te verzorgen in
een soort plat-Antwerps: `Daach
schaat, oe goaget mee as?' (Dag schat,
hoe gaat het met j ou?). Er is wel een
taalunieverdrag tussen Nederland en
Belgie, maar het denken verloopt op
het Departement in een veel vlugger
tempo als in het oer-konservatieve
Nederland en Vlaanderen, die nog
sterk vasthouden aan een oud franskiljonisme.
Wat is dat? Een vorm van taaldiskriminatie boven en onder de taalgrens.
Terwijl het Franse taalgebied in een
getto dreigt te belanden door totaal
onvoldoende kennis van Engels, zijn
veel Nederlandstaligen zó verblind dat
ze het sociale misbruik van het Frans
in Brussel bv. weigeren te zien. Ze
vinden het uitstekend als een baas van
een groot bedrijf bij alle sollicitaties
franstaligen benoemd, en zoveel mogelijk nederlandstaligen ontslaat ofwel
dwingt om zich in het Frans te richten
tot hun bazen.

Daarmee komen we aan de grondoorzaak van de zwakte van de Nederlandse taalpolitiek: het is het taalminderwaardigheidsgevoel van de meeste
Nederlandstaligen: Nederlanders en
Vlamingen.
Veel Nederlanders geven bij voorkeur
een Engelse of Franse naam aan hun
huis, hun boot en hun dochter. Ze
spreken bij voorkeur hun oer-slechte
Frans zodra ze in Vlaanderen de weg
moeten vragen. Ze zien niet in dat je als
demokraat de lasten van de meertaligheid billijk moet verdelen. Als er 20
miljoen Nederlandstaligen zijn, en 50
miljoen Franstaligen, dan. zegt een
demokratische Europeaan dat telkens
5 Nederlandstaligen Frans dienen te
leren, tegen 2 Franstaligen Nederlands.
Maar noch in Vlaanderen noch in
Nederland is de mentaliteit op dit punt
demokratisch.
Ook de gedachte aan een internationale hulptaal - het Engels natuurlijk maakt in ons konservatieve taalgebied
nog weinig vorderingen. Ik zei al, dat
we - in tegenstelling met bv. Frankrijk
- een taalkultuur bijna volledig missen.
Om dat met een vergelijking tot besluit
te demonstreren: in de Nederlandse
kwaliteitskrant de NRC-H vind je
nauwelijks eens in de drie maanden een

taalpolitiek artikel van een neerlandisttaalkundige. In de Franse kw tliteitskrant de Monde daarentegen staan
bijna wekelijks artikelen over de
achteruitgang van het Frans als wetenschapstaal (tegenover het Engels), de
achteruitgang van het onderwijs in het
Frans in Italie (en middelen om die te
stoppen), konferenties van de Unie van
Franstalige landen (die heel hartelijk
samenwerken), de uitwisseling van
programma's tussen tv-ketens in verschillende Franssprekende landen, de
uitreiking van prijzen aan dichters die
in het Frans dichten, zonder dat dat
hun moedertaal is enz. enz. Duizenden
en duizenden leraren-Frans werken er
buiten het Franse taalgebied, er zijn
Franse toneelopvoeringen daar, speciale kursussen Frans, georganiseerd
door de Franse Ambassade en/ of het
Descartes-huis enz. enz. Miljarden en
miljarden besteden de Fransen jaarlijks
aan hun kultuurpolitiek. De Duitsers
en de Engelsen verzorgen de hunne
eveneens met grote zorg en bekwaamheid. In ons taalgebied ... suft en
slaapt bijna alles nog.
P.C. Paardekooper
hoogleraar taalkunde
Kortrijk

Samen: drie is to veel
De woordenboeken zijn het wel samen
eens: samen betekent `bij of met
mekaar'.
De intimiteit van samen, die tot
kneuterigheid wordt in saampies (b.v.
in Eenzaam avontuur van Anna
Blaman) heeft een opmerkelijke betekenisontwikkeling mogelijk gemaakt.
Als ouders hun kroost in de vakantie
bij de grootouders onderbrengen, zegt
men wel dat ze samen (met zijn
tweetjes, zelfde gevoelswaarde als bij
dat saampies) op reis gaan. Sterker: in
een statistische publikatie over hokken, trouwen en scheiden was onlangs
te lezen dat een bepaald percentage van
de j onge stellen van plan is, samen te
blijven. Bedoeld werd: kinderloos te
blijven.
Nog een heel wat verdere stap werd
gedaan door een bejaarde dame in een
vraaggesprek. Ze bleek dankbaar
omdat ze in een gezin van `twalef'
kinderen was opgegroeid, en verklaarde: `Ik vind kinderen die alleen of
samen opgroeien echt een beetje zielig'.
De nieuwe betekenis is duidelijk:

...

samen ben je uitsluitend met een
broertje of zusje, niet met zijn drieen of
vieren of tienen.
Het is alsof de Grote Van Dale de
ontwikkeling heeft voorvoeld: 'veelal',
zegt hij, `wordt bij samen slechts aan
twee personen gedacht.' En dat staat
niet alleen in de jongste Vandalen.
Ging dr. Kruyskamp of op zijn
voorganger in het W.N.T. die in kolom
39 van deel xiv meedeelt dat het woord
samen ook gebruikt wordt `Om te
kennen te geven, dat twee personen
deel hebben aan dezelfde handeling of
hetzelfde bezit'? Van de vier voorbeelden die daar gegeven worden, zijn er
twee onbruikbaar, terwiji in de beide
andere weinig nadruk ligt op het
aantal. Misschien voorvoelt een lexicograaf van het kaliber van dr. Kruyskamp waar het in de taal naar toe zal
gaan. In ieder geval: zijn opvolger zal
heel wat kunnen toevoegen aan dat ene
voorbeeldzinnetje: `Zij zijn maar
samen.'
C.A. Zaalberg
Leiden
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Canvassen

REALTIES

(1)

Onze Taal biedt aan elke lezer ruime mogelijkheid tot reageren. Bedenk wel dat uw reactie
meestalpas geplaatst kan worden twee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer
daarom uw bijdrage zodanig dat de lezer niet verplicht wordt een vorig nummer erbij te halen.
Wanneer uw reactie naar het oordeel van de redactie te veel ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw bijdrage te bekorten. U kunt desgewenst een lijst met redactie-aanwijzingen
opvragen. Adres:postbus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01 745-7070.

Naar aanleiding van het interessante artikel
van de heer Thijs, onder het hoofd `Van
wentelwiek tot canvassen' in O.T. van
november 1982, moge ik naar voren
brengen, dat het woord canvassen nog
springlevend is.
Het Engelse woord to canvass betekent niet
alleen stemmen werven in de wijken, doch
ook klanten werven. Degene die dit doet,
heet in het Engels canvasser, dat wil zeggen
klantenwerver, acquisiteur.
In Nederlandse scheepvaartkringen zijn de
benamingen canvassen en canvasser zeer
Dictionary of Slang and Unconventional
gebruikelijk. De canvasser trekt er op uit
English) als volgt omschreven en verklaard:
om te canvassen, dat wil zeggen om lading
So long! Au revoir!: toll.: 1865, F.H.
of passagiers te boeken.
Nixon. Cf. Ger. so lange (o.E.D.) but more
Of deze woorden in andere Nederlandse
probably, as Weekley's Etymological Dickringen gebruikelijk zijn, is mij niet
tionary of Modern English suggests, the term bekend.
is a corruption of `salaam', though Ware's
H. F. W. Luiking
suggested derivation ex the Hebrew 'Selah'
Naarden
(God be with you) is not to be wholly
ignored.
(Z)
So long komt ook in dezelfde betekenis
voor in The American Thesaurus of Slang
Over taalemoties gesproken. Ik merk dat ik
(1945).
het niet goed kan hebben dat de uitvinding
van het woord `canvassen' door de heer
Een ander voorbeeld van verkeerd gebruikt
Thijs geheel ten onrechte aan de P.v.d.A.
Engels (of liever Amerikaans) is de `drive-in
wordt toebedeeld. Canvassen is een al vele
discotheek' waar o.a. de VARA zich aan
tientallenjaren veel gehanteerde term in
bezondigt. Een drive-in ... is een ... waar
vertegenwoordigerskringen.
je met je auto in kunt rijden en activiteiten
Als vertegenwoordiger De Vries gaat
bedrijven zonder uit te stappen. Voorbeelcanvassen, gaat hij ongenodigd op bezoek
den zijn de drive-in movie en de drive-in
bij alle potentiele klanten in zijn regio (ook
bank. Maar de drive-in discotheek is
al zo'n vakterm) om te proberen de
gewoon een zaal waar een disk jockey
interesse te peilen voor het door hem te
platen komt draaien. Toch is het hier al
verkopen produkt.
heel aardig ingeburgerd. Niet zo aardig!

De Vierkantjes en
het Engels
Van de voorbeelden van in het Nederlands
ingeburgerde Engelse woorden, die geen
Engels zijn (zie het november-nummer van
vorigjaar) zijn er enkele evident, zoals
smoking, dancing,five o'clock. Ik mis tot
mijn spijt het via Frankrijk naar Belgie
ingeslopen living voor woonkamer.
Tenzij de woorden `tearoom' en `detective'
in verkeerde-betekenis worden gebruikt maar dan moeten we de context kennen zijn ze allebei goed Engels.
Tea room is volgens The Universal English
Dictionary van H.C. Wyld (weliswaar als
tea-room geschreven) `Restaurant in which
tea, coffee and light refreshments are
obtainable; room in hotel etc., set apart for
tea.'
Hetzelfde woordenboek geeft voor detective: `A police-officer engaged in the special
work of investigating criminal cases; esp.
one who belongs to the C.I.D. : any person
who undertakes to do such work.'
Of footing, een goed Engels woord, fout is
in het gebruik hier te lande, kan alleen
maar uit een voorbeeld blijken.

Pere Geib
Eindhoven

M. Hugenholtz
Roden

So long wordt door Eric Partridge (A
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`Voegwoorden' besproken

Het dramatisch effect

(1)

(Z)

(1)

De heer Van der Heijden mag gelijk hebben
als hij (in o.T., november 1982) beweert dat
koppelende voegwoorden aan het begin
van een zin hieraan niets wezenlijks
toevoegen. Maar soms zal de tekst door het
gebruik van die woordjes aan levendigheid
winnen. Misschien wordt het betoog er iets
minder beknopt door. En wat dan nog?
Ik zie liever een strikt genomen overtollig
woord dan zinnen van 30 tot 40 woorden
zoals v.d. H. ze vormt. Echt overbodig en
zelfs storend vind ik een breedsprakige
aanhef als 'Telkens wanneer . . . ' waar had
kunnen worden volstaan met `Als ...'.
Want dat e'ne drieletterige woordje is meer
ad rem, minder wollig.

Naar aanleiding van de vraag van de
heer Van der Heijden in het novembernummer twijfel ik sterk aan dejuistheid van
wat onder te titel `Voegwoorden' wordt
geschreven. De hooggenoteerde werken van
Nescio, Elschot en Carmiggelt (om er maar
een paar te noemen) hebben als kenmerk dat
ze beknopt en raak geschreven zijn en toch
beginnen veel zinnen met `en' en `maar'.

Voor het probleem waar mevrouw Daan
mee worstelt (o.T. 1982, p. 141) zal wel een
eenvoudige oplossing bestaan. Het zal wel
geen toeval zijn dat het gebruik van
`dramatisch' in de zin van gunstig door een
arts geschiedde. De meeste artsen zullen
wel Engelstalige vaktijdschriften lezen en
daarin treft men vaak de uitdrukkingen
`dramatic effect' en `dramatic results' aan,
zulks in de betekenis van opvallend (in
gunstige zin). In The Concise Oxford
Dictionary (van 1963) vindt men onder
`dramatic' o.a. de betekenis `striking'
aangegeven. Het gebruik van dramatisch in
deze betekenis lijkt dus eenvoudig een
anglicisme.

H. E. Kater
Eindhoven

En wat denkt schrijver van `En toch.' `En de
boeren hebben overwonnen.' `En het
geschiedde in die dagen . . . ' `En wat zou
dat.' `En, gaje meer.' `Maar vader toch.'?
H. G. M. Hendrikse
Nijmegen

H. de Jager
Oss
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(Z)
In kringen van medici wordt inderdaad
nogal eens gesproken van een `dramatisch'
effect (zie het november-nummer van vorig
jaar, blz. 141), wanneer daarmee bedoeld
wordt: een verrassende en opzienbarende
abrupte wending ten goede in het ziekteverloop.
Deze gewoonte is ongetwijfeld ontstaan
onder de invloed van de vele Engelstalige
vakliteratuur: daarin komje het woord
`dramatic' namelijk geregeld in deze betekenis tegen. Als een patient na de toediening
van het medicament bezwijkt, spreekt men,
merkwaardig genoeg, meestal niet van een
dramatisch effect, waarschijnlijk omdat het
zelden is uit te maken of de zieke door of
ondanks de behandeling stierf.
Dat het woord in de regio Rotterdam
gebruikelijker zou zijn dan elders, lijkt me
hoogst onwaarschijnlijk. Overigens ben ik
van mening dat het niet bijzonder handig is,
een patient met een pil naar huis te sturen
en hem daarbij een drama te beloven.
H. Burgemeister
medisch vertaler
Abcoude

`Duidelijk formuleren'
In o.T. van november 1982 stond een
artikel van de hand van Bert Edens, getiteld
`Solliciteren en selecteren'. De heer Edens,
die zichzelf docent communicatievevaardigheden noemt (het streepje zal wel
een zetfout zijn; of moest er communicatievaardigheden staan?), pleit in dat artikel
onder meer voor duidelijk formuleren bij
informatie-overdracht. Wat hijzelf onder
`duidelijk formuleren' verstaat, is mij na
lezing van het artikel niet erg duidelijk,
want het wemelt van de onduidelijkheden.
De vlotte schrijftrant van de heer Edens
gaat nogal eens ten koste van de begrijpelijkheid.
Ik zal me beperken tot twee voorbeelden
(uit minstens tien). Op blz. 130, onder het
kopje `Handschrift' staat:
Er (= het) is een wijd verbreid (=wijdverbreid) misverstand dat sollicitatiebrieven
geschreven moeten worden, omdat daardoor de persoonlijkheid van de schrijver
zou blijken.
Pas enkele regels verder blijkt, dat Edens
bedoelde met de hand geschreven.
Op blz. 129 onder het kopje 'Bedenkelijk
selectiemiddel' zegt Edens:
Stijl, vormgeving en taalgebruik (van een
sollicitatiebrief) zijn zo weinig genormaliseerd, dat (... )

Een On-woord (5)
Katterie
De taalkunde kent regels volgens welke
niet ieder woord, gedefinieerd als een
opeenvolging van klanken, in het
Nederlands kan voorkomen, omdat
onze taal niet elke denkbare klankencombinatie kent. Truip, bijvoorbeeld,
is mogelijk, puitr of tuipr niet. Er zitten
aantrekkelijke kanten aan het idee ook
dergelijke regels te overwegen voor het
woord als betekenisdragende eenheid.
Het formuleren van zulke criteria zal
niet eenvoudig zijn en zonder twijfel
door kritiek uit velerlei hoek begeleid
worden: `De creativiteit van de vrije
geest aan banden gelegd'. Harry
Mulisch doet een vlugschrift verschijnen. Maar het resultaat zal de beloning
zij n.
Het probleem is welke criteria aangelegd kunnen worden. Het esthetische
aspect, mogelijk het belangrijkste, is te
subjectief om vruchtbaar gehanteerd te
worden (vergelijk de letterkunde).
Zakelijker zijn de vragen naar o.a.
behoefte (hebben we deze nieuwvorming nodig?) en analogie (past hij in

Wilt u tijdens de vakantie uw
hond niet op laten sluiten in
een hokje, gun het dier dan
alle vrijheid op boerderij met
2 S eelruimte. Te11.00
ven k't Schipperke,
BobeBerkhout. Tel.
02295-1363.

W

een traditie of bestaande groep?).
Neem als voorbeeld het woord katterie, Het stond in de advertentie van
een hondenpension. Op de omschrijving van dit dierenverblijf volgde de
eenvoudige aanduiding `Tevens katterie'. De vanzelfsprekendheid waarmee
het woord gepresenteerd wordt, nl. in
combinatie met `tevens' (commercieel
gezien een schijnbeweging van hoog
gehalte), wordt de indruk gewekt dat
`katterie' al zo'n halve eeuw bij het
Nederlands hoort en dat iedereen
meteen begrijpt waar het om gaat. Dit
verbaasde me, want het hoort tot mijn
stelligste vermoeden tot de allernieuwste woorden die zich in onze woordenschat binnengedrongen hebben, hoewel niet tot de veelbelovendste.
Het is nog zo nieuw, en daardoor
weinig ingeburgerd, dat het enig
zoekwerk vereiste om de betekenis te
achterhalen. Die naspeuringen wij zen
uit, dat katterie een kattenfokkerij is en

`Normaliseren' betekent volgens Van Dale
(uitgave 1976) `regelen volgens een bepaald
stelsel, in overeenstemming brengen met
een norm'. Als er een type brieven is waarvoor normen bestaan, dan is het wel de sollicitatiebrief! Maar kennelijk bedoelt Edens
iets anders, en gebruikt hij het woord
`normaliseren' in de betekenis van `weer
normaal maken', zoals in: `de betrekkingen
tussen beide landen werden genormaliseerd'. Echter ook die betekenis past hier
niet.
De heer Edens heeft terecht bezwaar tegen
spelfouten, verschrijvingen en taalfouten.
Toch trof ik in zijn artikel al deze vergrijpen aan: `met redenen omkleedde afwijzing'
(inmiddels door de redactie als zetfout aangemerkt), `bovenstaande' i.p.v. het bovenstaande, zinnen die niet lopen, onlogische
aansluitingen, etc.
Gezien het (!) bovenstaande ben ik nu wel
erg benieuwd naar de sollicitatiehandleiding die de heer Edens op zijn naam heeft
staan, en houd ik me aanbevolen voor een
beoordelingsexemplaar!

I. Suasso
lerares Nederlands
Den Haag

de vernederlandsing van het Engelse
`cattery', dat in beperkte kring ook hier
gebruikt werd. Daarmee wordt de
eerste vraag aangescherpt tot: bestaat
de behoefte aan een (nieuwe) naam
voor zo'n bedrijf en zo ja, kun je dan
niet beter het, in ieder geval Nederlands klinkende, katterie gebruiken
dan een klakkeloos geimporteerd
woord? Of dienen zich betere namen
aan?
Het antwoord kan niet los gezien
worden van de tweede kwestie: sluit het
nieuwe woord aan bij een `woordfamilie' of wordt het op een willekeurige
plaats in onze taal gedropt? (Daarbij
hoort de vraag welk bezwaar daartegen
is; elke traditie is immers ooit begonnen.) Ook `cattery' is, naar mij wordt
verzekerd, een vrij recent woord, maar
vindt wel een plaats in de traditie van
rookery, swannery e.d. Die analogie
gaat voor katterie niet op. Het had
aansluiting kunnen vinden bij stoeterij
en fokkerij, maar weigerde dat met de
hooghartigheid die katten aangeboren
is. Niet ten onrechte: katterij zou in
lelijkheid voor katterie niet onder doen.
Wellicht doen we er voorlopig het
verstandigst aan te wachten tot
Mulisch gesproken heeft.
Robert-Henk Zuidinga
free-lance journalist, Amsterdam
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TAALECONOMIE (slot)
In het november- en december-nummer
stonden bijdragen over zuinig taalgebruik
in spreek- en schrijftaal, bij verbuiging en
vervoeging en in woordvorming. De auteur
gaat nu verder met `groeten'en eindigt met
homoniemen.

Groeten en aanspreekvormen worden
vaak vereenvoudigd tot korte woordj es : dag! (= goedendag), morgen!
(= goede morgen) n'avend (= goede
avond), tot ziens! (= tot wederziens),
zeg j o ! (= j ongen), binnen! (komt u
binnen), u (= uwe edelheid, bij
Multatuli nog: uwee).
Bij geldswaarden, jaartallen, e.d.
spreekt men de in cijfers geschreven
woorden verkort uit: f 7,95 als zeven
vijfennegentig in plaats van zeven
gulden vijfennegentig cent; 1813 als
achttien dertien in plaats van achttienhonderd dertien. Een kwartje is een
kwart gulden, een dubbeltje een dubbele stuiver en 'n riks is een rijksdaalder.
Kwart voor drieen wil zeggen: een
kwartier voor drie uur.
De verkorting gaat tenslotte zover, dat
alleen de beginletters overblijven en er
z.g. letterwoorden ontstaan: EG, TV,
btw, HTS, enz. Dat men alleen de letters
uitspreekt en niet de rest invult, blijkt
uit het ontstaan van afleidingen:
HTS'er (student aan 'n HTS), VVD'er (lid
van die partij).
Voorvoegsels kunnen wegvallen, zonder dat de betekenis verandert. In
afleidingen blijft het voorvoegsel vaak
bewaard. Voorbeelden:
Wat let me? (wat belet me). Maar een
beletsel is iets anders als letsel.
Ik kan 't niet vatten (voor bevatten), maar
wel: bevattelijk, bevattingsvermogen.
Dat hoef je niet te doen (voor behoef je).
Wel: ten behoeve van, behoefte.
Dat hoorje niet te doen (voor behoorje).
Wel: behoorlijk.
Je mag dat boek wel houden (voor
behouden). Wel: behoudend.
Dat portret lijkt niet (gelijkt niet). We!:
gelijkenis.
Ik voel er niets voor (ik gevoel). We!:
gevoelens, gevoelig.
Dat luktje toch niet (gelukt).
Dat is niet zo makkelijk (gemakkelijk).
We!: gemak, gemakzucht.
De hele dag gesloten (de gehele dag). We!:
in 't geheel niet.
Dat kan me niets schelen (verschelen). Dat
maakt geen verschil.

Bijwoorden nemen soms de plaats in
van werkwoordsvormen. Voorbeelden:
Dat boek is pas uit (uitgekomen).
Ik heb het boek uit (uitgelezen).
Ik moet morgen vroeg op (opstaan).
Ik heb het eten al op (opgegeten).

Een bijzondere categorie vormen in dit
verband de voornamen. Wilhelmus
wordt meestal verkort tot Willem,
soms nog verder tot Wim. Barbara
wordt Babs genoemd, en zo zouden we
nog talloze voorbeelden kunnen noemen. Voor wie er meer wil weten,
verwijs ik naar het Woordenboek van
voornamen door J. van der Schaar
(Aula 76, Het Spectrum 1968), daar
vindt men er honderden.
Behalve bij persoonsnamen vindt men
dit verschijnsel ook bij plaatsnamen:
Den Haag (voor 's-Gravenhage), Den
Bosch (voor 's-Hertogenbosch), Gorkum (Gorinchem), enz. Wie hierover
meer wil weten zij verwezen naar het

Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen door J. de
Vries (Aula 85, Het Spectrum 1962).
Syntaxis
In de syntaxis (leer van de zinsbouw)
ontmoeten we de zogenaamde elliptische zinnen en de beknopte bijzinnen,
die we als een vorm van taaleconomie
kunnen beschouwen. Een elliptische
zin bevat een ellips, dat wil zeggen de
weglating van een of meer woorden,
die er gemakkelijk bijgedacht kunnen
worden, bijvoorbeeld `Brand !' 'Help!'
`Eind goed, al goed.' Het is niet juist te
menen, dat de spreker hier bewust iets
weglaat: de omstandigheden dwingen
hem of haar als het ware hiertoe. En
spreekwoorden als het bovengenoemde
hebben wel altijd alleen deze vorm
gehad.
Een beknopte bijzin heeft hetzelfde
effect, bijvoorbeeld `Thuis gekomen,
zag hij, dat de kinderen veel rommel
hadden gemaakt.' Dat wil zeggen:
Toen hij thuis gekomen was, zag hij,
enz.
Soms wordt een bijzin in een woord
samengevat. Een moeder dreigt haar
kind, dat om 'n ijsje zeurt: `Niet zo
zeuren, want dan word ik boos.' Ze
bedoelt: `Niet zo zeuren, want alsje dat
doet, enz. De zin `als je dat doet' wordt
samengevat door het ene woordje
`dan'.
Verkorting vindt tegenwoordig veel
plaats na het voegwoord 'nadat'. Men
gebruikt dan in plaats van de voltooid
verleden tijd de onvoltooid verleden
tijd, bijvoorbeeld in 'n krantebericht
over een vliegtuigongeluk lezen we:

`Nadat het toestel het water raakte,
brak het in stukken.' Oudere schrijvers
zouden hier stellig geschreven hebben:
`Nadat het toestel het water geraakt
had', enz.
Samentrekkingen vinden we in constructies als: `de j ongens en (de)
meisjes'; `hij lachte en (hij) huilde
tegelijk'; `de voor- en nadelen'. Soms
valt een hulpwerkwoord weg, wat
mijns inziens stilistisch of to keuren is,
bijvoorbeeld `Deze vraag moet gesteld'
(dat wil zeggen, moet gesteld worden).
Los van deze vier mogelijkheden van
taaleconomie staan de homoniemen,
die ik de 'grote bezuinigers' zou willen
noemen. Volgens Van Dale zijn homoniemen woorden die gelijkluidend,
maar in betekenis verschillend zijn,
bijvoorbeeld hart en hard. Dit zijn
homofonen, die gelijk luiden, maar
verschillend gespeld worden. Daarnaast bestaan homografen, die ook
gelijk gespeld worden, bijvoorbeeld
`namen'. In `de namen van deze
jongens' is het 't meervoud van het
zelfstandig naamwoord `naam'; in 'ze
namen de vlucht' is het de onvoltooid
verleden tijd van 't werkwoord
`nemen'. Zo bezit elke taal talloze
homoniemen, die een enorme besparing van de woordenschat betekenen.
Deze zou vele malen groter moeten
zijn, als er voor elk begrip 'n ander
woord moest worden gebruikt.
Een homoniemenwoordenboek zou in
menige boekenkast een welkome aanwinst kunnen zijn.
W. B. Rombouts
Den Haag

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIII

Het woord aan u
Hoe zit dat met . .
linker, rechter
Gevolgd door de naam van een
lichaamsdeel vormen deze woorden daarmee een samenstelling: dus
een woord.

Vraag 1: En linkerkant, linkerzijde,
linkeroever dan?
(En wellicht nog meer).
Vraag 2: En aansluitend bij dit laatste:
Ik vroeg het aan mijn linker buurman.
C. G. L. Apeldoorn
Hoevelaken
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STIJ 0 F NING N
In het oktober-nummer van vorigjaar
(pag. 118) stond een oproep tot het
inzenden van Stijloefeningen. Het ging
om het volgende, tamelijk onbenullige,
verhaaltje.
Er zit een man i n de tram, in het
spitsuur (lijn 16 in Amsterdam). Hij ziet
een figuur die opvalt door een lange
nek en een gekke hoed. Die figuur
maakt ruzie met een me.depassagier die
tegen hem aan botst. Maar die ruzie zet
niet door, en de figuur gaat zitten, Later
Op de dag ziet die eerste man dezelfde:
figuur bij toeval weer. Er staat dan
iemand bij hem die zegt dat er een extra
knoop aan zijn jas moet.

Dit verhaaltje is al op 99 verschillende
manieren verteld. Zie het boek van
Rudy Kousbroek (Amsterdam, De
Bezige Bij 1978). Het aantal variatiemogelij kheden is echter nog lang niet
uitgeput, getuige de talrijke inzendingen van Onze-Taallezers.
Hier volgen drie variaties. In het
februari/ maart-nummer volgen er
nog meer.

Grigorj
Mensen, wat is het toch gemakkelijk om
iemand achter zijn rug belachelijk te
maken. Je hoeft alleen maar een paar
keer - schijnbaar achteloos - de een of
andere eigenaardigheid in zijn uiterlijk
of zijn kleding rond te bazuinen, ook al
heeft dat verder niets te maken met wat
je verder over hem vertellen wil.
Je zegt dan bijvoorbeeld: `Popov, die
met die grote oren weet je wel, heeft
zijn huis verkocht' of 'Laatst zag ik
Jakov Iljitsch die altijd zo scheef loopt,
bij Warenka de deur uit komen.' Nou,
neem maar van mij aan dat binnen
korte tijd de oren van Popov of de
scheve stand van Jakov Iljitsch steevast
genoemd worden als er ergens over
hen gesproken wordt.
Daar heb je nou bijvoorbeeld Grigorj.
Hij is een oppassend ambtenaar vierde
kias op het Ministerie van Cultuur en je
zal van mij geen kwaad woord over hem
horen. Hij heeft een beetje lange nek
maar dat doet niet of aan zijn karakter.
Welnu, als vierderangs verdien je niet
zoveel en daarom kan hij niet kieskeu-

rig zijn wat zijn kleding aangaat. Als hij
dus Bens een kledingstuk erft zoals
Iaatst dat hoedje van zijn oom Wanja
zaliger kan hij zich niet veroorloven
erover te zeu ren dater een koordje
omheen zit in plaats van een lint. En dat
de afgedankte jas van de bakker veel te
lang voor hem is mag hem niet
verhinderen die jas aan te nemen. In
ieder geval is Grigorj er betrekkelijk
gelukkig mee en dan moet een ander
zich daar verder niet mee bemoeien.
Nu kom ik laatst Ippolit de kleermaker
tegen en die begint me daar een verhaal
op te hangen over Grigorj, die in de
tram onheus geweest zou zijn tegen
een andere passagier die telkens tegen
hem aanbotste tijdens de rit. In vond
het niet zo'n belangwekkend verhaal
maar als Ippolit dat wel vindt moet hij
dat weten. Maar ik werd er kwaad om
dat hij die lange nek, dat hoedje met dat
koordje en die gekke jas er bij haalde.
Nou vraag ik je, dat had er toch niets
mee te maken. Maar't mooiste komt
nog. Ippolit schijnt Grigorj later op die
dag bij toeval weer ontmoet te hebben
en hem toen zomaar bespot te hebben
over die jas en over het felt dat daar een
knoop aan ontbrak. Hoe vind je zoiets?
Niet alleen achter iemands rug over
hem kletsen en hem belachelijk maken
bovendien recht in zijn gezicht aanmerkingen maken over zijn kleding.

Th.M. Way
Ede

Afdwalingen
Mens, moet je horen, daar zit ik gisteren
in de tram, wat een toestand toch met
die uitgebrande tram, he, daar moesten
ze wat aan doen, zeg ik maar. Afijn, in
de tram, ik ga altijd op vrijdag naar de
Bijenkorf, die is toch zo veranderd. 0
ja, er stond dan een rare kerel in die
tram, met zo'n lange nek, Hans had zich
toch zo gesneden bij het scheren
gisteren, daarom was ik later dan
anders. Nou, die lange nek dacht maar
steeds dat de man die naast hem stond
met opzet tegen hem opbotste, wat
verschrikkelijk toch daar in Rotterdam
he, twee mensen dood, ik zeg maar dat
je in de tram heel wat beter zit, zeg ik
altijd. Maar die vent dan, hij had ook al

zo'n rare hoed op, is net met een
piepstem gaan protesteren, als er een
plaats voorin vrijkomt, en toen was it
over. I k zeg altijd maar dat je 't best
achter de bestuurder kan zitten, mijn
man zegt altijd: nooit achterin gaan
zitten, zegt ie.
Maar't gekste komt nog, ik zeg altijd
maar: een ongeluk komt zelden alleen,
's middags zag ik die eigenste kerel
weer, ik was vergeten spek te halen en
we eten altijd spekpannekoeken op
zaterdag, op zaterdag doe ik het kalm
aan, wat jij meld? Nou daar stond ie bij
het Concertgebouw met nog zo'n type,
geef mij maar Carre, en die stond aan
z'n jas te plukken. Vind jij dat nou
ook zo mooi, dat Rooie Sien, ik zeg
altijd maar: vreemde vogels moeten
er ook zijn.

A. Schoester
Utrecht

Germanismen
Het geeft dagen, aan die zonderbare
zaken passeren. Een zulke dag is
eergisteren geweest. De middagtijd had
even begonnen, en ik wilde inkopen
gaan. Als de autobus eindelijk kwam,
stelde het zich eruit, dat hij zeer vol
was. Ik moest om een zetel kampen,
maar het klopte toch nog. Daarbij
bemerkte ik een mens, die opgrond van
zijn lange, dorre hats en zijn zich op een
smalle kop bevindende vilthoed een
zeldzame verschijning daarbood. Op
eenmaal beschuldigde hij Iuid zijn
nabuur daarvan, dat deze hem met
afzicht op zijn voeten treden zou. De
andere vaargasten hoorden de woordwissel misbillijkend toe. Maarzodra
als een plaats vrijkwam, zette hij zich
gauw.
Enkele tijd later zag ik deze persoon
weer, in heftige uiteenzetting met een
bekende verwikkeld. Het had de aanschijn van een strijd, toch bij het
naderkomen kon ik verlicht vaststellen,
dat het zich maar op de opperste knop
van zijn mantel handelde, die hij van
een daarvoor toestandige snijder zou
moeten hoger zetten laten.

Judith Goedbloed
Mainz
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geschrokken-geschrikt
4
gesuicideerde Goering
144
getuigen
139
-gie (uitspraak)
84
glazen muiltje
71, 143
golden liesje
144
good bye
haar/zij
53, 95
haar/zijn
87, 100
had daar maar eerder
112
aan gedacht
halteren
53
hand
34
42
hazak
55
heden ten dage
heel / hele
37, 79
117
hemelsvaartdag
66
hollanditis
41
hoofdkaas
hun/hen
58, 137
77
hij, zij, het-woorden
-ier
ik ... die ... heb
Indisch/ Nederlands
inhoudelijkheid
inkomensplaatje
inschatten
inseinen
-isch /-ies
ismen
interlinguistiek

59
4
44
48
65
69, 96
61
106
111
33, 67

intransitief / werkw.
intra-uterien
intraiiterien
inzweren

3
75
75
5

jumelage

125

kakken te kort
kamerbreed
kan
kansen
kengetal
kien
kiezen/kiezen voor
kindertaal
klik
klok / wekkerradio
kofschip
krijgsmacht

115
38
64
96
149
58
77
145
156
72
107
77

landnaam
-let
lettergrepen
lombards
lommerd
lijdzaamheid

56
95
85
47, 71, 143
47, 71
121

34, 55, 83
maan
64
mag
125
maken
159
midwinter
96
misschien
58
mits / tenzij
modewoorden
38, 158
1
moedertaalonderwijs
79
moerbei
52
mogen
naast
natuurlijk
Nederlands / Engels
negentig
netnummer
niets is minder waar
nieuwbouw
noch
Ns -taal

124, 148
66
41
10
149
38, 77
99
132
157

onderkennen
onderschatten /
overschatten
onderzoek
ondoorzichtbare
onherroepelijk
optreden
ontkennen
ontologiseren
over de grens

80
152
147
47
66
78
80
80
119

pakkie-an
paranoia
partij
pathetisch
pick-up

92
160
87
153
12

plurisynonymie
pregnant
prietpraat
promotie
psychotheek
punt
qu
rakker
restaria
riant

12
160
66
128
62, 100
77
106
64
127, 149
80

samentrekking
52
samenwonen
134
seponeren
10
sjappietouwer
58
sjwa
2, 35
sleutel
34
solliciteren
129
so long
144
specialiteit
100
spelling
57, 98, 132, 148
squash
95
start
12
stilleven
34
stijloefeningen
118
supervisant
39
swingen
82
taal
34
taaleconomie
138, 150
taalgevoel
135
taalonderwijs
148
taalverandering / taalbederf 3
tachtig
10
talloos
95, 119
te
88
62
-theek
tig
127
128
op tilt
tong
34
transitief / werkw.
3
treurbuis
66
truck
128, 149
115
tweede-taalonderwijs
ii
uitbating
uitsluitend
vallei
van
vandaag de dag
veertig
verdeler/dealer
verdieping
vertalers/tolken
verzuiling
Vlaams
vlederlands
vliegenier
vlieger
voegwoorden

75
74
54, 99
123, 148
88, 95
55
10
48
69, 99
50
77, 134
70
70
59
59
131
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-voer
volstrekt
vrouw-onvriendelijk
vijftig
waarschijnlijk
weerdienst
wentelwiek
wil
woordinflatie
woordmensen
wijzen op

96
62
134
64
155
123, 140, 147
74

x
x-aantal
zaakregister
zak
zal
zegel
zegenen
zestig
zeventig
zuidned. woordenb.
zuilair
zuilen
zult
zij/zijn
zijn/hebben
.

138
69
58
10

106
127
6
151
64
61
61
10
10
9, 93
76
134
41
112
101, 132

Naast dit zaakregister bestaan
er nog drie registers:
1. artikelen gerangschikt op
auteursnamen;
2. artikelen per jaargang gerangschikt op hoofdwoord in
titel;

Het `Bureau Taalcuriosa' ofwel
de gevolgen van een moment
onbedachtzaamheid
`Volledig' begon ik een vreemd woord
te vinden, toen ik een jaar of twaalf
was. Twee jaar later schreef ik in een
schriftje op waarom ik dat vond, een
mini-verhandeling van een onvolgroeid
pubertje over het fenomeen contradictio. Ik was blij met mijn vondst en
vond schrijven leuk. Toen ik later in
het woord `basalt' twee stemmen
meende te horen, pakte ik het oude
schriftje weer ter hand en besloot ik
een boek te schrijven over alle gekke
woorden, die ik tegenkwam. Vijftien
was ik toen en ik dacht, dat het
schrijven van een boek een fluitje van
een cent was. Dat bleek niet het geval
te zijn, maar wel bleef ik al mijn
Opperlandse vondsten noteren en dat
dus avant la lettre. Op het etiket van
mijn schriftje stond `Taalcuriosa'. Na
verloop van tijd had ik een tweede
schriftje nodig. Zo groeide de verzameling.
Toen ik een jaar of twinting was
hadden mijn schriftjes inderdaad het
volume van een dik boek aangenomen,
maar van enige orde was geen sprake.
Die bracht ik later aan, toen anderen
erop aandrongen. Na dat gedaan te
hebben - ik was toen al redacteur van
het Belgische literaire blad `Yang' -,
besloot ik erover te gaan publiceren.
Mijn eerste artikel in `Yang' ging over
palindromen en werd in 1976 gepubliceerd. Het heette `Taalcuriosa, deel 1'

3. een systematisch register
op trefwoorden.
Deze registers zijn alleen als
kaartsysteem beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt
u zich tot het secretariaat
wenden (01745) 7070.

en behandelde het fenomeen palindroom uitvoerig voor die tijd, zo zelfs
dat Battus er in zijn bijbel `Opperlandse Taal- & Letterkunde' naar verwijst.
Aan het eind van het artikel vroeg ik de
lezers in een p.s.-je eventuele aanvullingen toe te zenden. Bij wijze van
ondoordachte grap gaf ik daarbij als
adres op: Bureau Taalcuriosa, gevolgd
door mijn adres. Het was een spontaan
idee om materiaal te verzamelen. De
gevolgen bleken niet te overzien,
althans op lange termijn.
Jarenlang leed het `Bureau Taalcuriosa' een onopgemerkt en kommervol
bestaan. Slechts sporadisch reageerden
lezers. Het beantwoorden van de post
was bepaald geen dagtaak. Dat veranderde toen Battus zijn bijbel publiceerde en het bureau ontmanteld werd. Ik
werd in zijn register met zoveel

woorden `Bests Opperlandicus' genoemd met verwijzingen naar mijn
artikelen in `Yang'. Kennelijk was dat
voor de redactie van een informatiebulletin voor Neerlandici aanleiding
om het `Bureau Taalcuriosa' op te
nemen in dejaarlijkse adressenlijst.
Welnu, dat heb ik geweten! Van alle
mogelijke kanten kwamen verzoeken
om meer informatie over het `bureau'.
Het `bureau', dat ben ik dus! En ik
verzamel taalcuriosa, opvallende Bingen, die iets te maken hebben met taal,
en daar probeer ik dan zinnig over te
schrijven. Zo eenvoudig ligt dat.
Voorbeelden werden gevraagd? Alsof
ik Theo Koomen om rugnummers
hoor schreeuwen. Ik verzamel van alles
op het gebied van taalcuriosa zoals
maximale homoniemen (ton);
recordreeksen (als achter vliegen vliegen
vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna);
pleopleonasmes (FC VVV);
taalreflexen (Jantjes vader had drie zonen,
Kwik, Kwak en ? - Nee, niet Kwek, maar
Jantje!);
fouten in de Dikke Van Dale (weebastige in
plaats van weerbarstig bij het lemma kont);
vertaalbare halfpalindromen (NATO-oTAN);
reclamespreuken (slogan voor een taxibedrijf: Wij zetten u of waar u wilt!);
conditioneringsgrappen (Zeg tien keer
poppen en vraag: voor een groen licht moet
je...?;
buskaartjes van America naar California in
de Peel;
stripwoorden (Manes, Marie, Arie, Rie);
telefoonboekgegevens (Meneer Bloemendaal op de Bloemendaalseweg in Bloemendaal);
naam-beroep-items (dr. Zorgdrager - arts,
Haas - sprinter, Emmer - nieuwslezer etc.),
en
allerhande andere gaten in de kaas van de
taal.

Kort gezegd komt het hier op neer: ik
verzamel onzin. En dat is onderhand
een dagtaak.
Het `bureau' begint een eigen leven te
leiden, nu officiele instanties zich
ermee bezig willen houden. Dat is het
mooiste curiosum, dat het `bureau' tot
nu toe heeft mogen optekenen.
Jules Welling
Best
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Overheid, mag het ook in het Nederlands?
Wat is de Nederlandse taal voor mij?
Voor mij is die taal meestal alleen maar een gebruiksvoorwerp, een middel,
waarmee ik met mijn omgeving in contact kan komen en omgekeerd.
Ik kan er mee aan de weet komen, hoe ik een voorwerp moet gebruiken, als ik de
Nederlandse gebruiksaanwijzing lees.
Ik kan er mee aan iemand vertellen, waar hij langs moet lopen, om bij het
postkantoor of de dokter te komen.
Ik kan er mee aan mijn bestuurders, dg overheid, vertellen dat ik bezwaar maak
tegen ... vult u zelf maar in.
Ik kan er ook mee aan de weet komen, wat de overheid aan mij heeft mee te
delen ... Dat dacht ik tenminste.
Als burger, die in politiek geInteresseerd is, stel ik mijn (beperkte) kennis
en capaciteiten ter beschikking van de
vertegenwoordigers van die politieke
partij, die voor mij de minst slechte is.
Daarom ook, lees ik vrij veel ambtelijke stukken en ben daarbij in aanraking
gekomen met stukken (in dit geval van
Gedeputeerde Staten van Friesland),
die in de Friese taal zijn gesteld.
Eenvoudig Fries kan ik lezen, maar als
ik zakelijke informatie moet halen uit
een ambtelijke Friese tekst en die
informatie ook politiek moet beoordelen, dan kost me dat erg veel moeite. Ik
ben daarin niet de enige, want 30% van
de inwoners van Friesland kan in het
geheel geen Fries lezen.
Omdat het Nederlands mij veel beter
`ligt' dan het Fries, heb ik de (achteraf
zeer euvele) moed gehad, om aan G.S
van Friesland te vragen, mij een
vertaling te verstrekken van bepaalde
stukken uit de begroting van 1981.
Ik ben van mening, dat in een tijd van
inspraak, medezeggenschap, e.d. de
informatie van de overheid voor
iedereen in begrijpelijke vorm beschikbaar moet zijn, vandaar mijn verzoek,
dat ik 11 oktober 1980 aan G.S richtte.
Eind februari 1981 werd me de
vertaling geweigerd, tenzij ikf 25,—
per bladzijde vertaalkosten wilde betalen. Ik heb daartegen bezwaar gemaakt
en - als gevolg van alle vertragingskunstgrepen, die G.S hebben kunnen
vinden - kreeg ik 15 j uni 1981 het
antwoord, dat ik in mijn bezwaar
`niet-ontvankelijk' werd verklaard. De
discussie over de reden van de weigering, was daarmee weer wat op de
lange baan geschoven, want in zo'n
geval moet je je bij de Raad van State
vervoegen, om je `gelijk' to halen en dat
heb ik dan maar gedaan. Als gevolg
hiervan heeft de Raad van State in juni
1982 beslist, dat G.S. mij ten onrechte
`niet-ontvankelij k' hebben verklaard en
dat ze wel degelijk op mijn bezwaar
dienden in te gaan.

Gedeputeerde Staten hebben toen mijn
bezwaar `aangehoord' met als resultaat, dat me op 14 oktober 1982
opnieuw de vertaling is geweigerd.
Mijn bezwaar daartegen heb ik een
week later naar de Raad van State
gestuurd. Deze Raad zal waarschijnlijk
omstreeks oktober 1983 een uitspraak
doen over deze weigering, op een
verzoek van drie(!) jaar tevoren. Deze
uitspraak is dan de eerste, die de Raad
van State zal doen over een `taalzaak'.
Omdat de Raad van State alleen maar
met de `wet' te maken heeft, is de
lopende procedure volledig toegespitst
op juridische slimmigheidjes en ambtelijke (taalkundige?) haarkloverijen, die
voor de lezers van Onze Taal nu niet zo
interessant zijn en bovendien nog zeker
twee of drie van deze opstellen zouden
vragen. (Voor eventuele liefhebbers:
artikel 122 Provinciewet; artikel 1
(eventueel 2) Wet Openbaarheid Bestuur; artikelen 1 en 5 Besluit oB;
artikelen 11, 12, 13, ,14, 20.1, 20.2
(eventueel 22, 26, 27 en 28) Aanwijzingen OB, zullen in de procedure wel een
rol gaan spelen, maar in geen van de
genoemde artikelen komt het woord
'taal' voor!)
Waarom dit alles?
Het minste, dat van een overheid mag
worden verwacht, als dienstverlenend
orgaan, is, dat mededelingen, die voor
een groter aantal burgers zijn bedoeld,
ook voor iedereen begrijpelijk zijn. Dat
betekent, dat juridische geheimtaal,
specialistisch vakjargon en ambtelijk
bargoens, maar ook een taal, die niet
door iedereen kan worden begrepen,
niet in openbare mededelingen thuishoren, tenzij die overheid bereid is ze
in begrijpelijke vorm te herhalen.
Volkomen terecht heeft het Ministerie
van Sociale Zaken de mededeling over
een uitkering aan minimumloners in
het Turks, Spaans, Marokkaans, enz.

beschikbaar, zodat iedereen daar in
zijn eigen taal kennis van kan nemen.
Waarom weigeren Gedeputeerde Staten dan die vertaling?
Volgens G.S wordt het Fries steeds
minder gebruikt en zou het jammer
zijn, als het geheel zou verdwijnen.
Het eerste kan ik niet beoordelen. Met
het tweede ben ik het volledig eens.
G.S. zijn van mening, dat het hun plicht
is om te voorkomen, dat het Fries
verdwijnt en daarbij gaan G.s ervan uit
dat het Fries en het Nederlands twee
gelijkwaardige talen (behoren te) zijn.
Helaas kan dit slechts ten dele waar
zijn.
lemand, die zich in het Fries tot de
overheid wendt, krijgt ook in het Fries
antwoord en terecht. Wat dat betreft,
is er dus volledige gelijkwaardigheid.
Zodra echter een mededeling uitgaat
van de overheid, kunnen Fries en
Nederlands (helaas!) niet gelijkwaardig
zijn, omdat een groot aantal inwoners
van Friesland een taal spreken, die ze
niet kunnen lezen (het Fries) en een
taal schrijven, die ze niet spreken (het
Nederlands).
Om dit probleem `op te lossen' gaan
G.S. er in het taalbeleid van uit, dat
`iedere inwoner van Friesland geacht
wordt het Fries passief te beheersen'.
Vertalingen worden dan ook alleen
maar verstrekt, als je kunt aantonen,
dat je minder dan twee jaar in
Friesland woont, belanghebbende bent
of soortgelijke argumenten.
Het zou leuk zijn om te weten, hoeveel
mensen in staat zijn een Franse
ambtelijke tekst correct te interpreteren, na twee jaar in Frankrijk te
hebben gewoond.
Er is nu een botsing gekomen tussen
een cultuurbeleid (dat ook voor het
Fries zeker zinvol kan zijn) en een
fundamenteel recht in een democratie.
Helaas hebben G.S. van Friesland
duidelijk van hun onmacht blijk
gegeven, door zelf geen oplossing te
kunnen geven voor dit probleem. De
beslissing is nu bij de Raad van State
komen te liggen.
Naast het wel of niet gelijkwaardig zijn
van het Fries en het Nederlands ben ik
er nu ook achter gekomen, dat er twee
begrippen zijn, die niet voor iedereen
hetzelfde betekenen en soms zelfs niet
bij iedereen bekend zijn:
a. tweetaligheid: Ieder kan beide talen
lezen en verstaan, dus kan ook de
overheid kiezen, tussen of Fries of
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Nederlands. (Belgie is dus niet tweetalig!)
b. dubbeltaligheid: Men beheerst
slechts een van beide talen. De
overheid moet dus beide talen gebruiken. (Belgic is dubbeltalig!)
Voor mijn 'vertaalprobleem' zou dubbeltaligheid een oplossing kunnen. zijn,
maar dit wordt afgewezen om de
volgende redenen:
a. Onnodig, ieder wordt geacht Fries te
kunnen lezen.
b. Te duur. Hoe worden eigenlijk de
kosten van cultuurbeleid bepaald?
c. Bij dubbeltaligheid kiest men (voor
het gemak) tach de Nederlandse tekst
en dan blijft het Fries achtergesteld en
dus niet gelijkwaardig.
Veel zou kunnen worden opgelost,
door een nauwkeurige begripsomschrijving van gelijkwaardig, tweetalig en
dubbeltalig in dit verband. Ik heb de
Raad van State gevraagd dit in zijn
uitspraak ook te doen.
Is er een van de lezers, die het wil
proberen? Ik ben benieuwd naar het
resultaat.
L. C. Spithost
wiskundeleraar
Bergum (Fr.)
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Presteren
• De tbuis-nederlaag te-

gen Aju zit Plet de Visser
nog steeds Diet lelcker. De
teleurgestelde tramer van

Rods JC maakt daarbij de
kanttekeDing, dat Ajax zicb
in Kerkrade Diet beeft gepresteerd. als eeD topclub.

" Want, 11 zo zegt De Visser,
J'als

kamploenskandidaat

ga je Diet massaal 01' eigen
helft lopen pikken....

U

In het algemeen heb ik weinig waardering voor onze sportjournalistiek. Het
is een soort .negatief ingesteld beroep.
Maar iets goeds hebben zij toch wel:
hun naarstig streven naar taalverrijking. Hierboven weer e'en verdienstelijk voorbeeld. Via goed en slecht
presteren zijn we nu beland bij zich
presteren!
l.A.l. de lange
Hollandsche Rading
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FRIESE-TAALPOLITIEK
Ret streven om het Fries naast het
Nederlands een gelijkwaardige en gelijkberechtigde positie als bestuurstaal
in Friesland te geven, houdt al een
keuze in. Gelijkwaardigheid en gelijkberechtiging van beide talen in een
maatschappelijke context waarin beide
talen niet gelijkwaardig en gelijkberechtigd (kunnen) functioneren, vragen
om een taalregeling waarin beide talen
niet elkaars concurrent zijn. Wanneer
beide talen wel in een concurrentiepositie ten opzichte van elkaar verkeren,
komt de lage taal(variant) door zijn
relatieve gebrek aan status zeer zwak te
staan.

in mijn studie De tuujouwing fan it
Frysk yn it offisiele ferkear, Ljouwert

1982.

Het spreekt voor zich dat de keuze
voor het principe van de tweetaligheid
betekenis krijgt wanneer die keuze
wordt ingepast in het in Nederland
geldende juridische stelsel. Een codificatie in de vorm van een formele wet of
een provinciale (gemeentelijke) verordening is op den duur nodig teneinde
zekerheden voor de - in Friesland
woonachtige - niet- Friestaligen te
scheppen. Hun rechtsbescherming mag
niet in het gedrang komen. Codificatie
speelt behalve uit een oogpunt van
rechtsbescherming nog een andere rol,
namelijk om de keuze voor een
Gelijkwaardigheid en gelijkberechbepaald principe tot beleid te maken.
tiging kunnen in het geval van twee
Voor dat doel staan dezelfde mogelijkongelijke talen niet eerder worden
heden open. Over een van die mogeverwezenlijkt dan wanneer ieder van
lijkheden nog het volgende. Nagenoeg
beide talen in een niet-concurrente
elk besluit van provinciale of gedepusfeer een reeel functionerende positie
teerde staten kan wegens strijd met de
wordt toebedeeld. Vandaar dat de
selectie van een principe in de tweetali- . wet of het algemeen belang spontaan
door de Kroon worden vernietigd. Die
ge situatie van Friesland nooit een
mogelijkheid maakt codificatie door
keuze voor een stelsel met alleen maar
een provinciale verordening onzeker.
individuele taalrechten of voor een
Deze onzekerheid kan worden vermestelsel van dubbeltaligheid (het gelijkden indien met de rijksoverheid overtijdig gebruiken van beide talen) kan
eenstemming bestaat over de inhoud
zijn. De eerste keuze valt af, omdat die
keuze niets zegt over het gedrag van de
van zo'n verordening. In het geval van
overheid zelf. Een overheid die verovereenstemming zal de rijksoverheid
niet bevorderen dat een provinciale
klaart dat zij de gelijkwaardigheid en
verordening die aan bepaalde eisen
gelijkberechtiging van beide talen navoldoet, die inherent aan de Nederstreeft, behoort die verklaring op haar
landse rechtsorde zijn, ter vernietiging
eigen gedrag te betrekken. De tweede
aan de Kroon wordt voorgelegd.
keuze is irreeel omdat dan twee
ongelijke talen in een onmogelijke
Beleid in hoofdlijnen
concurrentieverhouding worden gebracht. Er is evenwel een andere keuze
De keuze voor een stelsel van tweemogelijk. Zo'n keuze moet beide talen
taligheid heeft in 1978 op provinciaal
niet alleen een reeel functionerende
niveau de instemming van provinciale
positie toekennen, maar het eveneens
staten gekregen. Tegelijkertijd kwamen
mogelijk maken dat de betekenis van
de hoofdlijnen van het te voeren beleid
taal als communicatiemiddel voor een
vast te staan. Deze vorm van codificagroep tot zijn recht komt. Met andere
tie is nodig maar niet voldoende, omwoorden, zo 'n keuze moet met de
dat het spontaan vernietigingsrecht
boven-individuele betekenis van taal
als een zwaard van Damocles boven
rekening houden.
elk provinciaal besluit hangt dat in dit
Die voorwaarden leiden naar een
verband wordt genomen. Daarom is
keuze voor een stelsel van tweetaligheid waarin afhankelijk van de situatie
het voor de provinciale overheid van
zo groot belang om samen met de
of alleen het Fries of alleen het
Nederlands wordt gebruikt.
rijksoverheid een nieuwe formele basis
De provinciale taalpolitiek gaat uit van
te formuleren als vervanging voor het
dit stelsel van tweetaligheid. Deze
kabinetsstandpunt van 9 december
keuze is duidelijk geformuleerd en
1953. De rijkscommissie Friese taal die
verantwoord in het Interim-rapport
op aandringen van de provincie FriesFries in het Officiele Verkeer en wordt
land daarvoor is ingesteld, heeft in dit
in de praktijk toegepast. De historische
kader dan ook een belangrijke taak.
achtergronden heb ik uitvoerig belicht
De provincie streeft met andere woor-
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den naar een aanvullende codificatie.
Aan de uitwerkingsfase zitten twee
kanten: het gaat er niet alleen om het
gekozen principe tot een algemeen
geldend basismodel uit te werken,
maar ook om de specifieke toepassing
daarvan in een concrete situatie te
formuleren. Over het algemeen geldende basismodel kan nog het volgende
worden opgemerkt. Het voeren van
een beleid ten aanzien van het Fries in
het bestuurlijke verkeer is niet een
exclusief provinciale verantwoordelijkheid. Het rijk en de gemeenten in
Friesland hebben eveneens een - eigen
- verantwoordelijkheid. Bij zoveel
verantwoordelijke overheden is vanuit
een oogpunt van rechtszekerheid een
zekere eenheid van beleid voor de
burgers wel gewenst. Met het rijk
wordt in de codificatiefase een bepaalde consensus nagestreefd. Het bereiken
van een consensus met de gemeenten is
alleen door het aantal al moeilijk te
realiseren. De noodzaak tot een bepaalde eenheid van beleid te komen,
blijft evenwel bestaan. Door alle
overheden in Friesland eenzelfde vorm
voor te schrijven (een beleidsplan) en
minimale regels te stellen over de
inhoud van zo'n beleidsplan, is het
mogelijk de gewenste eenheid gedeeltelij k te realiseren. Wat zullen die
minimale regels echter inhouden? Die
regels zouden dienen aan te sluiten bij
wat nu al een maatschappelijke consensus lijkt te zijn, namelijk bij het
beginsel van het volgend taalgedrag.
Vrij algemeen is de opvatting ontstaan
dat de eigen verantwoordelijkheid van
de lagere overheden in ieder geval
behoort in te houden dat de overheid
zich aansluit bij het taalgedrag van de
burger die zich tot die overheid richt.
Verder kan het algemeen geldende
basismodel niet gaan. Aan de andere
kant maakt de concrete, locale situatie
het onmogelijk om - als dat al in
overeenstemming zou zijn te brengen
met de eigen verantwoordelijkheid van
de gemeente - de inhoud van een
dergelijk beleidsplan diepgaand te
regelen. Dat betekent dat het beleidsplan behalve door de provincie eveneens door de gemeenten moet worden
geconcretiseerd. Die omstandigheid
maakt een algemeen toepasbaar model
onmogelijk.
Wat de uitwerking in een beleidsplan
voor de provinciale praktijk betreft:
daar wordt thans aan gewerkt. Ee'n
meer specifiek element, namelijk het
geven van kosteloze vertalingen van
Friestalige documenten, is - vooruitlopend op zo'n plan - al wel provinciaal
beleid. Vertalingen worden gratis ge-

geven aan direct-belanghebbenden die
buiten Friesland wonen of die korter
dan tweejaar in Friesland woonachtig
zij n. Ook na die termij n van twee jaar
kunnen onder omstandigheden gratis
vertalingen worden gegeven.

Voorwaarde voor invoering
De invoeringsfase kent ook weer twee
aspecten. Behalve om de invoering zelf,
gaat het eveneens om de voorwaarden
waaronder de invoering mogelijk is.
Het zijn vooral twee voorwaarden die
de mogelijkheden met betrekking tot
de invoering bepalen. Aan de ene kant
is een positieve gezindheid ten aanzien
van het gebruik van het Fries naast het
Nederlands bij het provinciale ambtelijke apparaat nodig. Daarnaast moet
een ambtelijke organisatie ook daadwerkelij k in staat zijn om het beleid op
dit punt uit te voeren. Daarvoor is
voldoende kennis van het Fries nodig.
Ten aanzien van de invoering is wel al
het een en ander gedaan, alleen nog
niet overeenkomstig een beleidsplan.
Belangrijk is dat het werken volgens
het beginsel van het volgend taalgedrag
een vaste gewoonte begint te worden.
Verder zijn vooral de Friestalige

personeelsadvertenties van belang. Nu
er evenwel nog geen beleidsplan is
waarop de invoering is gebaseerd, kan
slechts weinig systematisch informatie
worden gegeven over de achtergrond
en de bedoelingen van het beleid. Door
die informatie kan een aantal onduidelijkheden worden opgehelderd. Dat
kan een gunstige invloed op de
gezindheid hebben. Met betrekking tot
het voorbereiden van de ambtelijke
organisatie in het praktische vlak is
meer gedaan: er zijn vertaalsters
aangesteld die een tekort aan kennis
van het Fries in de organisatie kunnen
aanvullen, er wordt gewerkt aan de
uitbouw van de terminologie van het
Fries in het bestuurlijke verkeer en er
zijn sinds kort scholingsmogelij kheden
bij de Bestuursschool Friesland.
In deze bijdrage zijn verschillende
punten, zij het beknopt, vermeld; meer
nog zijn onbesproken gebleven door de
beperkingen die ik mij heb opgelegd.
Daardoor heb ik slechts een globale
beschrijving kunnen bieden van een niet in de laatste plaats door zijn gevoeligheden - zeer complexe materie.
K.J. van Dijk
ambtenaar provincie Friesland
Leeuwarden

HET GEZEGDE & Co.

HET RIJM,SCHAP

dichtte de echtgenote van Doren-

: 'Er was eens een groot man
in China. De megafoon riep h ister hierna. En plots kwam ,door
de lucht een heel nieuw gezueht.
Toen zong iedereen hallelujah'.
Deze limerick is interessant (geen
kenmerk van limericks) door het
oneigenlijk gebruik van de versvorm.
Engelse limericks kunnen geestig zijn,
en doorgaans voldoen ze aan de eisen.
Nederlandse limericks zouden geestig
kunnen zijn en technisch ook deugdelij k. Eens kwam ik zo'n exemplaar
tegen; het eindigde met de regel Bleek
de deken het kussen te laken. De taal
verleent alle medewerking.
In de regel echter worden limericks
hier geschreven door cretins. Vele
Nederlanders spellen de naam met
twee m's, en gebruiken die voor alles
wat lollig en vier- of vijfregelig is. De
beter geinformeerden begaan die fouten niet: ze beperken zich tot klunzig
metrum, moeizaam rijm en kreupele
taal. Zo'n met de tang verloste
flauwiteit wordt geciteerd, vaak opgenomen in blad of boek, en per definitie

geinig verklaard. De maker's zijn dat
dus ook. Er schijnt zelfs een vereniging
van zulke typen te bestaan, waarvan
destijds de voorzitter reageerde op een
column van Scheepmaker:
Een ollekebollekeschrijver / Begon
eens met schroom en ijver / Aan een
limerick / Maar plots riep hi]: `Stik! /
De limerick is toch een blijver!'
Dat woord plots is symptomatisch. We
ontmoetten het al in het even onbeholpen vertelsel bovenaan. Waarom is dat
dan interessant? Omdat het evangeliseert: bij mijn weten was dat in deze
vorm nog niet eerder gedaan. De
limerick is naar zijn aard frivool. Het
metrum en het rijmschema leggen dit
karakter op - de traditie wekt dienovereenkomstige verwachtingen bij de
eerste aanblik. Natuurlijk, een man
met een gedeukte hoge hoed op kan
een preek of treurdicht debiteren.
Ideologische limericks zijn denkbaar,
evenals mystieke en liefdeverklarende.
Ik durf niet op hun ontstaan te hopen,
hoe amusant ze ook zouden zijn. Het
blijft tobben met die vorm.
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Een dame grijpt in haar tasje
En betaalt enige maandlonen aan de
kassa
Van de bontjassenzaak
Maar eens komt de wraak
Van de getergde arbeidersklasse
H. H. Polzer

Hehe, eindelijk mocht ik van de
hoofdredacteur eens op reportage! Ik
kocht een bandrecorder, leende een
ruitjespet, huurde een two-seater en
raasde richting Hilversum. Ik reed
door (er was eens een vrouwtje in)
Diemen, passeerde (een loslippige
dame uit) Muiden, verliet de grote weg
bij (een beduimelde liftster te) Laren en
stopte bij het Lichte Muziek-Paviljoen
van Hilversum 3. Zonder twijfel vraagt
u zich of wat ik uitgerekend daar te
zoeken had. Ik wilde Frits Spits
interviewen, de uitvinder en dagelijkse
voorlezer van de z.g. poplimerick. Een
staaltje:

Ergens in een dierentuin, waar maar
wat words aangeklooid,
zaten eens twee grote apen, zo maar bij
elkaar gekooid.
Zij voerden samen een heftig gesprek,
de een zei tegen de ander: 'Zeg luister
eens, Jack,
ik vlooijouw rug, als jij dan mijn Pink
Floyd.'
De heer Spits bleek een kleine,
vroeg-oude, sterk transpirerende disc-

jockey te zij n. Het declameren van
door luisteraars ingezonden limericks
als de bovenstaande was hem aan te
zien. Uit deernis verruilde ik mijn
voorgenomen felle toon voor een meer
luchtige aanpak.

Het Rijmschap: Meneer Spits, waarom
doet u dit ons yolk aan?
Frits Spits: Om de luisteraar de
gelegenheid te geven op een creatieve
manier aan mijn programma mee te
werken.
Het Rijmschap: Hahahahahaha!
Sorry, meneer Spits, dat gelach knip ik
straks uit de band, hoor! Eh ... slechts
eenmaal heb ik in uw programma een
limerick gehoord die vormvast was en
slechts tweemaal heb ik een limerick
gehoord die grappig genoemd kon
worden. Hoe ...
Frits Spits: Oh, maar het gaat mij niet
om limericks; het gaat mij om poplimericks. Vorm en inhoud doen niet
terzake, als het rijmschema aabba is,
ben ik al dik tevreden.
Het Rijmschap: (afsluitend) Dankuwel, meneer Spits.
Frits Spits: (spits) Wilt u misschien zo
vriendelijk zijn om even te helpen met
het dragen van de postzakken?
Naar lichaam en geest gebroken stapte
ik twee uur later in mijn huurwagen.
`De limerick woekert voort', mompelde
ik, `en waar de limerick bloeit, groeit
nooit meer iets anders.'
No de Wijs

So citeren en selecteren (2)
kan permitteren al te opvallende
spelfouten te maken (slechts in een
geval werd ik gewezen op de foute
`hobbies'); het blijkt dat ze het uitzicht
op taalgebruik en boodschap in de weg
staan. Zolang personeelsfunctionarissen nog klagen over het slechte
taalgebruik van door het onderwijs
afgeleverden en bij navraa,g triomfantelij k wijzen op verkeerd geplaatste
d'tjes en t'tjes, zolang zij sollicitanten
afwijzen op grond van spelfouten,
zolang ben ik verplicht van mijn
studenten een correcte spelling te eisen.
Inderdaad meneer Nijhoff Asser, niet
alle werkgevers veroordelen spel- en

Tot slot enkele opmerkingen over mijn
taalgebruik, waarover sommigen vielen.

De ontkle(ed)de schrijver

Toch blijkt uit de vele ironische,
sarcastische, venijnige en verbaasde
reacties dat spelling van belang is, dit
als antwoord aan degenen die aan
spelfouten in sollicitatiebrieven niet
zoveel aandacht willen schenken. Ik
weet nu dat men het zich nauwelijks

Een interessant commentaar komt van
de heer Georges J. van den Eede,
schriftexpert en grafoloog. Hij verwerpt (uiteraard) mijn afwijzing van
grafologisch onderzoek en wijst er
(terecht) op dat ik bij mijn selectie
grafologische criteria hanteer: `Mon
ami, vous faisiez donc de la graphologie sans le savoir.'
Wat betreft de geringe voorspellende
waarde van grafologisch onderzoek (en
dat is tevens mijn antwoord aan prof.
dr. A.B. Frielink) beroep ik me op de
dissertatie van dr. A. Jansen, `Toekomst van grafologische uitspraken.'
Ook het Nederlands Instituut voor
Psychologen is er voorstander van
dergelijke tests bij de selectie te
verbieden, omdat niet alleen de validiteit laag is, maar omdat ze-bovendien
ondoorzichtig zijn voor de proefpersoon en niet altijd te maken hebben
met de functie waarvoor geselecteerd
wordt.
Graag ga ik overigens op de uitnodiging van Van den Eede in en stuur hem
mijn handschrift ter analyse toe.
Waarschijnlijk vindt hij daarin `het
zelfvoldane jongetje', dat hij in mijn
artikel aantrof. Zelfvoldaan? Terwij 1 ik
zo nadrukkelij k heb gewezen op het
subjectieve van mijn selectie en het
onrecht dat ik mensen vermoedelij k
heb aangedaan!
De heer Visser (arts!) uit Noorden wijst
er in goed leesbaar handschrift op dat
het in vele beroepen uiterst belangrijk
is dat men elkaars handschrift moeiteloos kan lezen, zonder kans op
misverstanden. Hij pleit voor met de
hand geschreven sollicitatiebrieven.
`Als zelfs een met de hand geschreven
sollicitatiebrief niet goed leesbaar is,
dan zal de sollicitant voor vele
beroepen minder geschikt zijn.'
Er is veel voor te zeggen, ik ken een
bedrijf dat tijdens de procedure de
kandidaten een schrijfproef laat afleggen. Maar aan de andere kant, mijn
zoon heeft zo'n handschrift; vandaar
mijn advies aan hem zijn scripties maar
te typen. Om misverstanden te voorkomen.

of

Met modder ben ik besmeurd, mijn
echtgenote werd zelfs verzocht mij in
kennis te stellen van mijn onvermogen
tot schrijven, ... en dat voornamelijk
vanwege de `omkleedde redenen . De
rectificatie in het december-nummer,
p. 149, veegt mijn straatje weer schoon
en wie weet word ik weer toegelaten in
de rijen van informatieve schrijvers.

schrijffouten, wel die werkgevers die
van werknemers eisen dat ze kunnen
corresponderen, rapporteren, notuleren.
Bovenstaande heeft niets te maken met
mijn opvattingen over spelling, ik kan
me heel wel vinden in de ideeen van
Berits en de zijnen.
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Om onbegrip en irritatie te voorkomen, had ik bastaardwoorden als
`relevant' en `fulmineren' misschien
beter kunnen vermijden.
De zin `In maart heb ik mijn opleiding
afgerond en beschik ik over een
tweede-graadsbevoegdheid' vereist
enige toelichting. De brief werd geschreven in mei. Het eerste gedeelte
heeft dus betrekking op het verleden,
zodat `in maart' niet samengetrokken
had kunnen worden.
Degenen die mij vellen vol kritiek op
mijn taalgebruik hebben toegestuurd
moet ik teleurstellen: ik heb hun
commentaar voorgelegd aan een onpartijdig en deskundig scheidsrechter
(een gepromoveerd taalkundige, tevens
columnist in een groot regionaal
dagblad), die mijn critici op vrijwel
geen enkel punt in het gelijk stelt. Twee

voorbeelden van onterechte kritiek:
`Vanzelfsprekend dat er aandrang
wordt uitgeoefend op . . . ' is een
correcte, elliptische zin.
In: `Niet dat het moeilijk is uit de vele
sollicitanten goede te kiezen, . . . ' is de
tegenwoordige tijd juist gebruikt. Het
is een algemeen geldende bewering.
Ik dank al degenen die mij niet alleen
op de vermelde wijze ont(k)leed hebben, maar tevens artikelen over selectie
en grafologie hebben gestuurd. Ze
komen in mijn informatiekamp over
solliciteren, ter inzage voor mijn
afstuderende H. T. s.'ers .
Bert Edens
docent communicatieve vaardigheden
Spaarndam

HET GEZEGDE & Co.
- Zeg Bart, hoe is het er nu mee?
- Tsja, kijk es Deet, ik .. .
- Pardon, Wim is de naam.
- Tsja, wat zal ik zeggen. Die impasse
is nu wel weer zo'n beetje voorbij,
Wim. Komt ook wel door de ondersteunende studietaken van Maria.
Maar op dagen dat Maria niet steunt,
nou dan heb ik het er nog wel moeilijk
mee.
- Ik bedoel eigenlijk, Bart, hoe is het
nu met de rol van taal in elke
onderwij sleersituatie?
- Tsja, wat zal ik je zeggen. Het is
nogal een karwei. Albert zegt 't ook,
het is een karwei. Dat stelt hoge eisen,
en dat werkt reuze blokkerend, dat
snap je. Stom natuurlijk, want we
hebben zelf dat karwei zo opgeblazen.
- Ja, ja, dat zal wel. Maar hoe staat
het nu met onze taal in elke onderwijsleersituatie?
- Beroerd natuurlijk; maatschappijbevestigend en zo, snap je?
- Oei, da's niet zo best. Daar hoor ik
van op. Wat moeten we daaraan doen?
- Het beste zou natuurlijk wezen als jij
verderje mond hield, Deet.
- Pardon, Wim is de naam.
In het november-nummer noemde ik
de zin The quick brown fox jumps over
the lazy dog. Bijzonder omdat hij alle
letters van ons alfabet minstens een
keer noemt. Waar het goed voor is
weet ik niet, maar mooi is het wel.

Waarschijnlijk is het dus geen ezelsbrug, maar Opperlandse proza. Zeker
twintig reacties kwamen binnen met de
mededeling dat deze zin gebruikt
wordt door schrijfmachine-monteurs
na het schoonmalen om te zien of alle
letters wel goed doorkomen. Dat de zin
gebruikt wordt door schrijfmachinemonteurs wil ik aannemen, dat hij
ergens goed voor is niet. De monteur
die slechts deze toetsen controleert,
moet direct ontslagen worden. Een
beetje monteur zal toch ook f "£$%
—;' + 1/2 0987654321
controleren? En daarvoor is de simpelste manier: linksboven beginnen en
doorgaan tot rechtsonder.-Nee, ik kan
the quick brown fox nog niet zien als
een serieuze ezelsbrug.
Dankbaar ben ik al die briefschrijvers
en opbellers wel. Vooral ook degenen
die varianten noemden. Een hele korte,
29 letters, is in de tegenwoordige
spelling niet meer mogelijk: gindsch
zwak vormpje blijft exquis. Nu moet
dat zijn: ginds exquis vormpje blijft
toch zwak (31 letters). Te lange zinnen
zijn: de wijze lynx bezag vroom het
fikse aquaduct (36 letters) en: Quirijn
zag Maxje's dochter boven flunk
wippen (38 letters). De kortste hedendaagse mij bekend is: z'n exquis dom
wijfje bracht vlug kip (29 letters). Twee
Engelse met minder letters dan the fox,
zijn: Jackdaws love my big sphynx of
quartz (31) en: Quick jinks frightened

blowzy vamps (31). Het record, 29
letters, staat hiermee op naam van het
Nederlands.
Niemand noemde overigens Franse,
Duitse of Spaanse zinnen met dezelfde
verdienste.

Voor degenen met belangstelling voor
de taalwetenschap, wat momenteel
helaas niet hetzelfde is als belangstelling voor taal, noem ik het boek van
T. Pollmann, Woorden, klanken, zinnen,

talen. Een inleiding in de taalkunde,
uitgave Nijhoff, Den Haag. Het is
geschreven voor studenten aan de
universiteit of aan de M.o.- opleiding.

Nog even een pi-brug: Now I want a
drink, alcoholic of course, after the
tough sessions involving quantum
mechanics.

Bij uitgeverij Callenbach in Nijkerk is
onlangs verschenen: J. van Delden, De

tale Kanaans. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen (f 42,50).
Dat veel van onze taal teruggaat
op de bijbel, is wel bekend. Iedereen
die geinteresseerd is in de herkomst
van woorden en uitdrukkingen, vindt
hier een schat aan informatie.
Overigens lijkt me de auteur soms te
ver gaan. Niet alles uit onze taal dat
toevallig ook in de bijbel staat, is een
bijbels woord, een bijbelse uitdrukking. Ik twijfel bij bijvoorbeeld Hi) is

niet op z'n mondje gevallen, overschaduwen, tienden. De auteur doet aan
het eigenlijke woo:rdenboek enige interessante hoofdstukken voorafgaan
over allerlei bijbelvertalingen in heden
en verleden.
Helaas wordt geen aandacht besteed
aan de geschriften van de z.g. Nadere
Ref ormatie . Onleesbare geschriften,
maar voor de verspreiding van veel
bijbelse terminologie hebben ze een
grote rol gespeeld. We hopen dat de
auteur, die een kenner is, een tweede
druk van zijn boek mag beleven, en dat
hij dan nog een hoofdstuk toevoegt

over de wegen waarlangs de vele
bijbelse woorden ingang vonden.
J. M. van der Horst
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Van Woord tot Voord
De twaalf maanden
van hetjaar
Geen boek van de maand over de
natuur, maar een praatje over de
namen van onze maanden. December,
de tiende maand, is weer voorbij,
evenals de negende, de achtste en de
zevende maand, novenlber, oktober en
september.
Het jaar is verdeeld in twaalf maanden
en de twaalfde is de tiende! Vanouds
was de maan een tijdmeter. Het woord
maan is verwant met meten. Men
verdeelde de tijd in maanden, in
perioden van de ene volle maan tot de
volgende.
Het nieuwe jaar is gekomen met de
louwmaand, de maand waarin gelooid
werd. Wij spreken vanjanuari, een uit
het Latijn afkomstig woord. Januarius
was genoemd naar de Oud-italische
god van het begin van het jaar Janus,
de god van deuren en stadspoorten en
van de in- en uitgang, ook in de tijd.
Hij werd met twee gezichten voorgesteld omdat hij kon zien in verleden en
toekomst. Iemand met eenjanuskop is
een dubbelhartig mens.

Februarius betekende in het Latij n
'reinigingsmaand'. In deze maand,
oorspronkelijk de laatste van het
Romeinse jaar vonden reinigingsoffers
plaats. Bij de Nederlandse be naming
sprokkelmaand moet men niet aan
'sprokkelen'denken. Vroeger sprak
men immers van sporkelmaand of
sporkel. Men vermoedt dat sporkel
zich aan de Benedenrijn heeft ontwikkeld uit het Latijnse spurcalia, een bij
de Latijn sprekende clerus ontstaan
scheldwoord (spurcus == 'smerig, vuil')
voor een zogenaamd ontuchtig volksfeest, een Germaans vrouwen- en
vruchtbaarheidsfeest in begin februari.
Februari is lang de vrouwenmaand
geweest, ook in de katholieke kerk, die
in de feestdag van Maria Lichtmis op 2
februari een hoogtepunt ziet.
De eerste maand van het Romeinse
jaar, de mensis Martius (vandaar de-t
in maart), was gewijd aan de krijgsgod
Mars. Karel de Grote noemde deze
maand lengizinmonat, omdat de dagen
er langer worden. Wij kennen maart
nog steeds als lentemaand. Ook het
woord april is aan het Latijn ontleend.
April is verwant met aperire 'openen',
De Latijnse benaming voor grasmaand
kwam in de plaats van Oostermaand

Tijdschrift 'Nederlands van Nu'
Zoals men ongetwijfeld weet is in het Belgisch deel van het Nederlands
taalgebied onze zusterorganisatie, de Vereniging Algemeen Nederlands,
werkzaam. Het algemeen secretariaat is gevestigd Antoine Dansaertstraat
76, B - 1000 Brussel (tel. 2/511.05.04).
Deze vereniging geeft een tweemaandelijks tijdschrift uit, genaamd Nederlands van Nu, onder hoofdredactie van de heer P. Van Hauwermeiren.
Onlangs werd tussen de besturen van 'Onze Taal' en de 'Vereniging Algemeen Nederlands' overeengekomen om, in het raam van de goede betrekkingen die tussen de beide verenigingen bestaan, de led en van elk van beide
organisaties, op basis van wederkerigheid, een korting van 25% te geven op
het abonnementsgeld van het tijdschrift van de 'andere' vereniging.
Dit betekent dat de abonnees op Onze Taal zich voor het jaar 1983 op
Nederlands van Nu kunnen abonneren tegen het gereduceerde tarief van
Bfr. 225 (i.p.v. Bfr. 300).
Wij hopen, dat er vele gegadigden zullen zijn die van deze gelegenheid
gebruik willen maken om het tijdschrift Nederlands van Nu te leren kennen.
Zij die reeds abonnee zijn, zullen uiteraard ook van de korting profiteren.
Aanmeldingen graag via het nationale secretariaat van 'Onze Taal' in
De Lier.
l.A. Muilwijk
Algemeen penningmeester
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'paasmaand'. Met is genoemd naar
Jupiter Maios, de god die groeikracht
brengt. Evenals de andere maandnamen is dit woord in de 7de eeuw
overgenomen. Na de bloeimaand komt
de zomermaand,juni, de maand die
naar Juno, de Romeinse beschermster
van de vruchtbaarheid, genoemd is. De
hooimaandjuli heette in het Latijn
oorspronkelijk quintilis, de vijfde
maand, maar in 44 voor Christus
veranderde Julius Caesar de naam van
zijn geboortemaand injulius. Over
Augustus heb ik het eerder gehad (in
november 1980, 49ste jaargang, blz.
105). Wij noemen deze maand ook wel
oogstmaand, een woord waarvan het
eerste deel zelf een vervorming is van
Augustus. Augustus verdrong in het
Latijn in 8 voor Christus de naam
sectilis (zesde maand) en veellater in
onze taal het Middelnederlandse arenmaent 'oogstmaand', een woord verwant met het Duitse Ernte en het
Engelse earn.
Tenslotte de herfstmaand, de wijnmaand, de slachtmaand en de wintermaand, de vier laatste maanden van
ons jaar. Het zal u langzamerhand wel
duidelijk zijn hoe ze aan hun namen
zoals genoemd in de eerste alinea
gekomen zijn. Voor december waren er
in het Middelnederlands verschillende
vormen mogelijk, o.a. specmaent.
Karel de Grote, noemde december
Heiligmonat, naar de geboorte van
Christus. Hij was een voorvechter van
inheemse namen voor de maanden,
maar zoals u hebt kunnen zien is hij in
zijn puristische pogingen niet zo goed
geslaagd.
Marlies Philippa

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillIIIII1111

Stellingen
Titel proefschrift: Pratiques et la description, Groningen, november 1982.
Een noordelijke uitspraak kan een uitstekend hulpmiddel zijn bij het aanleren van
de Franse telwoorden, zoals blijkt uit het
volgende ezelsbruggetje: 'Nuf, diz onze
doez'.
Vooral politici maken in een kort interview
herhaaldelijk een hoofdzin tot bijzin door
middel van een inleidend: 'Ret is zo, dat het
het niet zo is dat '.
Topsporters gebruiken daartoe een inleidend: 'Ik, persoonlijk, vind dat'. Het vermoeden rijst dat de eersten met deze 'super
indicatief' hun onfeilbaarheid, de laatst genoemden door mid del van dit pleonasme
hun belangrijkheid willen accentueren.
J. L. van Apeldoorn

16 Onze Taal 52ste jaargang nummer I —januari 1983

Aalsmeerse week ba
1 het
et woor drroom -

00000
n Voorspoed, heil en zegen dan maar
weer. • Voor mij klinkt die wens nog
wat prematuur, en voor u wellicht al
weer achterhaald, maar evengoed is die
van harte gemeend. • Terzake. In het
november-nummer van vorigjaar
behandelde ik een brief van de heer
Van der Steenhoven. Hij wraakte
daarin een aantal uitdrukkingen en
woorden die naar zijn mening schijnEngels waren: smoking, lunchroom,
detective (in de betekenis van detective-verhaal), so long enzovoorts. U
herinnert zich wellicht dat ik sommige
voorbeelden wat gezocht vond omdat
ik ze nooit had horen bezigen: footing
en five o clock bijvoorbeeld. Andere
voorbeelden, als so long, leken mij
geen on-Engelse uitdrukkingen. • Een
verheugend groat aantal lezers heeft op
de brief van de heer Van der Steenhoven en op mijn kanttekeningen daarbij
gereageerd. • Sommige reacties
waren zeer uitvoerig; het zou mogelijk
zijn enkele maanden uitsluitend de
achterpagina van Onze Taal te wijden
aan datgene wat diverse lezers over
het Nederengels te berde hebben
gebracht. • U zult het mij niet euvel
duiden als ik verkies zulks niet te doen:
ik volsta met een kleine bloemlezing uit
de antwoorden. • Zo blij kt uit verschillende brieven dat five o'clock en
footing eerder in het Engels dan in het
Nederengels optreedt. • lk ga hier dus
verder aan voorbij. So long blijkt wel
degelijk echt Engels, althans Amerikaans Engels te zijn, althans volgens
anderen weer, colloquial Engels.
n Het zou een volksetymologische
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Onze TaaI
Maandblad 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 14.000) 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 Taai, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.

Redactie:

dr. J. Renkema

boter amandelsPJi 's^anketletterdes -

afleiding van salaam, sjalom kunnen
zij n. • P.F. van Oosten de Boer
twijfelt aan deze mogelijkheid, omdat
naar zijn zeggen er een Deense
afscheidsgroet sae lang bestaat. • Inmiddels heeft de heer Van der Steenhoven ook ruiterlijk toegegeven dat so
long wet degelijk Engels is. Dmstandigheden van zuiver persoonlijke aard
hebben hem ertoe gebracht het woord
so long te taboelseren (of is het
betaboeen? dat soort dingen weet een
mens nooit zeker). • Ik kan u
verzekeren, lezer: als u had meegemaakt wat de heer Van der Steenhoven
overkomen is, dan zou u zich voortaan
ook wel enige malen bedenken voor u
al te lichtzinnig de uitdrukking so long
in de mond nam. • In een geval moet
ik mijnheer Van der Steenhoven in
bescherming nemen tegen lezers die
hem van een hyperkritische instelling
beschuldigen: daar waar hij het woord
jack wraakt. Verschillende respondenten merken op dat jack een normaal
Engels woord is voor een keur aan
instrumenten waarvan doel en werking
enigszins aan mij voorbijgaan, maar
dat was het niet waar mijnheer Van der
S. op doelde: het ging hem om jack
(waarschijnlijk uitgesproken als jek) in
de betekenis van (korte) jas. • Tot
zover de reacties. Dank aan alle lezers
die ons weer een eindweegs op het
goede taalpad geholpen hebben. Nogmaals, het zou te veel ruimte in beslag
nemen als ik aan alle reacties de hun
toekomende aandacht besteedde.
• De heer D. Hoen uit Amsterdam
heeft in een advertentiepagina van het
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Een nieuw
euw so o rt
1ett
erk
undi egdus
d smeldt
e dt zich hi erbij
aan. • Prof. mr. Q.K. Brahn schrijft
naar aanleiding van- tig (zie oktobernummer 1982) dat zig blijkens een
Duits woordenboek vanaf het einde
van de vorige eeuw gebezigd wordt.
• Te mijnent moet ik eraan toevoegen
dat onlangs de derde tig-zegger is
gesignaleerd, ditmaal een persoon van
het mannelijk geslacht. • Wie dat
was, zeg ik u niet. • Als ik een kind
was zou ik gezegd hebben: zeg ik u
lekker niet. • Ik vraag me wel eens of
op welke leeftijd wij lekker als bijwoord van leedvermaak uit ons taalgebruik bannen, en hoe het komt dat
het bij kinderen zo hardnekkig blijft
voortbestaan. Om eens lekker over na
te denken. n De uitdrukking met de
klok mee, evenals met de wijzers van
de klok mee is simpel en expressief.
• Maar het is niet ondenkbaar dat
deze wijze van uitdrukken tot obsoletie
vervalt, wanneer klokken meer en meer
de tijd digitaal, in cijfers dus, aanwijzen. Zouden wij dan ook een bepaald
gevoel voor richting kwijtraken?
• Toch komt nog een keen het Engels
om de hoek kijken: mijn kinderen
beweren met een zekere hardnekkigheid dat je de eetbare chips (goed
Amerikaans, tussen haakjes, zij het
geen standaard-Engels) als sjips uits p reekt, en de chips in de com pute rsfeer als tsjips. Ik moet toegeven dat dit
een zinvolle onderscheiding kan zijn.
• Ik wens u hart voor de taal en oor
voor de ontwikkelingen die daarbinnen
gaande zijn.
P. C. U. d. B.

Het Genootschap wordt in zijn werk gesteund
door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het P.J. MeertensInstituut voor Dialectologie, Volkskunde en
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Technische Hogeschool Eindhoven;
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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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Maandblad van het Genootschap Onze Taal
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana

In dit nummer:
• 19 Het modewoorden-ABC van
1982 is nu definitief samengesteld.
• 20 Reacties: NS-taal, naamvalsfouten, kengetal en - al weer - hen hun.
• 21 Defouten van leraren Nederlands.
• 22 Secretaresse m/ v en Timmermens. Zie ook Spijkers op Laag Water,
32.
• 24 Sti/loefeningen. Helaas kunnen
niet alle inzendingen worden geplaatst.
In dit nummer vooral aandacht voor
de oefeningen vanjeugdige taalgebruikers. Zo ook op:
• 25 met de prijswinnaars van Ons
Taaltoernooi II. Drie opstellen over
een les wagen die op ho! slaat.
• 28 Kindertaal. over de `eenwoordzin '
spreken ouders meer dan een woord.
n 30 De tale Kanadns sterft uit. Het
verschil tussen Statenvertaling en
Groot Nieuws.
• 35 `Let op uw taal!' is niet alleen
een goed advies maar ook een veelbelovende stichting.
• De vaste rubrieken:
Een tentamen poezie-analyse in Het
Rijmschap, 23; het uitstervend A BN in
Het Gezegde & Co., 32; meer nieuws,
maar minder Nederlands in Varieteit
en Variete, 33; braderie en stol in Van
Woord tot Woord, 34; nog enkele uren

te gaan voor u bent aangekomen bij
❑❑❑.
En nog is dit niet de volledige inhoud
van dit extra dikke dubbelnummer.
Over het april-nummer kan alvast
worden meegedeeld dat dan eindelijk
verschillende woordenboeken uitgebreid aan de orde zullen komen.
Ook injanuari mochten i'ij weer 150
abonnees verwelkomen. Kijkt u nog
even naar pag. 31?

Aanduidingen van
de argumentati'Oestructuur
van een betoog
op een aantal universiteiten zijn bij de afdelingen Neerlandistiek (zie de adviserende instanties op pagina 36) aparte vakgroepen Taalbeheersing werkzaam.
In die vakgroepen words niet alleen studie verricht op het gebied van goed,
doe!matig offunctioneel taalgebruik. Ook andere vragen komen aan bod. Bijvoorbeeld: wat kunnen wij nu nog leren uit de klassieke retorica, of hoe komt het
dat de opmerking `het tocht hier'betekent `wilt u het raam even sluiten?'
Een onderwerp dat tegenwoordig sterk in de belangstelling staat, is argumenteren. Vorig jaar promoveerden twee `taalbeheersers' aan de universiteit van
Amsterdam op Regels voor redelijke discussies. Naar aanleiding van dit proefschrift geven de auteurs in eenvoudige bewoordingen enkele aanduidingen van
argumentatie-structuren. Ook hier is ontleden belangrijk. Let u in betogen vooral
op woorden als aangezien, daarom en overigens.
Welke standpunten worden er in het
betoog verdedigd? Met behulp van
welke argumentatie gebeurt dat? En
hoe zit die argumentatie precies in
elkaar?
Dit zijn vragen die beantwoord moeten
zijn om een betoog op een verantwoorde manier te kunnen beoordelen.
Anders loopt men het gevaar onrecht
te doen aan degene die het betoog
gehouden heeft. Bijvoorbeeld door
hem standpunten in de schoenen te
schuiven die hij niet heeft, onderdelen
van de argumentatie weg te moffelen of
bijzaken als hoofdzaken voor te stellen.
Het analyseren van een betoog is
dikwijls minder eenvoudig dan het op
het eerste gezicht lij kt. Het is lang niet
altijd zonder meer duidelijk welke
standpunten er worden ingenomen en
wat de argumentatie is, laat staan dat
meteen vast zou staan hoe de argumentatie in elkaar zit. Meestal wordt dit
allemaal niet expliciet aangegeven.
In de regel zal men bij het analyseren
van een betoog een beroep moeten
doen op de context om vast te stellen
of er van een standpunt of van
argumentatie sprake is. Ook kan
gebruik moeten worden gemaakt van
-

kennis van regels en conventies die in
(bepaalde vormen van) mondelinge en
schriftelijke communicatie gangbaar
zijn en van algemene of specifieke
achtergrondkennis.
Gelukkig bestaan er ook een aantal
woorden en uitdrukkingen die de
analyse kunnen vergemakkelij ken. Zo
zal de zinswending `1k vind dat . . . ' in
de regel een standpunt inluiden, net als
het concluderende woordje `dus', al
kunnen zulke woorden en uitdrukkingen ook op een wat andere manier
gebruikt worden ('Als ik hier dus druk
komt het daar dus uit dus').
Woorden zoals `omdat', `aangezien',
`want' en `immers' zijn veelal aanduidingen van argumentatie. Ze worden
gebruikt bij een `terugwijzende' presentatie, waarin de argumentatie betrekking heeft op een eerder vermeld
standpunt.
Vrouwen kunnen beter autorijden dan
mannen. Ze halen immers speller hun
rijbewijs en ze maken minder ongelukken.
`Daarom', 'vandaar' en `dus' zijn
voorbeelden van woorden die bij een
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`vooruitwijzende' presentatie aanduidingen van argumentatie vormen:
Vrouwen halen sneller hun rijbewijs
dan mannen en ze maken minder
ongelukken. Daarom kunnen ze beter
autorijden.
De argumentatiestructuur
van een betoog
Ook als duidelijk is wat de argumentatie is die voor een bepaald standpunt
wordt aangevoerd, staat nog niet
onmiddellijk vast hoe die argumentatie
precies in elkaar zit. De argumentatiestructuur moet dan nog worden ontleed.
Wij menen dat men er daarbij het best
van kan uitgaan dat argumentatie een
onderdeel is van een discussie. De
argumentatie dient om iemand anders
te overtuigen van een bepaald standpunt door dit standpunt te verdedigen
tegen twijfel of tegenwerpingen. Of die
twijfel en tegenwerpingen werkelijk tot
uitdrukking worden gebracht, doet er
niet zoveel toe. Degene die de argumentatie naar voren brengt gaat ervan
uit en dit bepaalt zijn argumentatie.
De argumentatiestructuur van een
betoog wordt bepaald door de reacties
waarmee bij de opzet van het betoog
rekening is gehouden. Naarmate het
aantal (verwachte) reacties groter is,
wordt de argumentatiestructuur ingewikkelder.
In Regels voor redelijke discussies
(Dordrecht - Cinnaminson 1982: Foris
Publications) hebben wij geprobeerd
om een instrumentarium te ontwikkelen voor het analyseren van de
argumentatiestructuur van een betoog.
De eenvoudigste argumentatiestructuur wordt naar onze mening gevormd
door een enkelvoudige
udige
Dit is een argumentatie waarin een
argument wordt aangevoerd voor een
standpunt:

De Kleine Komedie kan eigenlijk best
dicht (standpunr)
Dat levert een bezuiniging op van
440.000 gulden (argument)
In een betoog zal dikwijls niet met een
enkelvoudige argumentatie kunnen
worden volstaan. Als degene die
overtuigd moet worden nog niet
overtuigd is, zal het betoog moeten
worden uitgebreid. Enkelvoudige argumentatie is de basisstructuur van een
betoog, maar daarnaast kan ook
meervoudige, nevenschikkend samengestelde en onderschikkend samengestelde argumentatie worden onder.

scheiden. Deze verschillende soorten
argumentatie kunnen in een betoog in
allerlei combinaties voorkomen.

Meervoudige argumentatie
Hij was in overtreding (standpunt)
Hij is door het rode stoplicht gereden

(argument 1)
Hij reed midden in de nacht zonder
licht (argument 2)
Bij meervoudige argumentatie is
sprake van meer dan een enkelvoudige
argumentatie en wordt elk van deze
enkelvoudige argumentaties als een
afdoende verdediging van het omstreden standpunt gepresenteerd. In feite is
er in zo'n geval sprake van een reeks
aparte argumentaties. Strikt genomen
zou maar een van deze argumentaties
echt nodig zijn, maar soms is het
veiliger om het zekere voor het
onzekere te nemen (vooral als het
publiek onbekend is).

Nevenschikkend samengestelde
argumentatie
Dit boek heeft geen literaire kwaliteiten (standpunt)
De stijl vertoont talloze gebreken

(argument 1.1)
De dialogen maken een geconstrueerde
indruk (argument 1.2)
Het verhaal heeft geen diepgang
(argument 1.3)
De opzet is niet erg oorspronkelijk
(argument 1.4)
Bij nevenschikkend samengestelde argumentatie is sprake van meer dan een
enkelvoudige argumentatie en vormen
deze enkelvoudige argumentaties
samen een geheel dat als een afdoende
verdedigingav n het omstre
nn
de standpunt wordt gepresenteerd. Elk van de
enkelvoudige argumentaties afzonderlijk wordt niet als een afdoende
verdediging voorgesteld, maar als een
onderdeel daarvan.

Onderschikkend samengestelde
argumentatie
Bertus moet op zijn kop krijgen
(standpunt)
Hij heeft zich niet aan de afspraak
gehouden (argument)
Hij heeft zich niet aan de afspraak
gehouden (substandpunt)
Hij was niet op tijd aanwezig (subargumen t )
Bij onderschikkend samengestelde argumentatie is sprake van meer dan een

enkelvoudige argumentatie en wordt
(een onderdeel van) de argumentatie
voor het omstreden standpunt zelf
weer als een standpunt beschouwd dat
verdediging behoeft en door een
andere argumentatie moet worden
ondersteund. Naar aanleiding van (verwachte) twijfel aan de argumentatie die
in eerste instantie is aangevoerd wordt
argumentatie naar voren gebracht die
de aanvankelijke argumentatie ondersteunt.
Het ontleden van de argumentatiestructuur
Het ontleden van de argumentatiestructuur van een betoog is dikwijls een
hele klus. Gelukkig blijken er woorden
en uitdrukkingen te bestaan die niet
alleen aangeven dat er van argumentatie of van een standpunt sprake is,
maar daarenboven nog aanwijzingen
verschaffen omtrent de argumentatiestructuur. Ze geven aan welke argumentatiestructuur het best aan het
betoog kan worden toegekend of - wat
ook bijzonder nuttig is - welke
argumentatiestructuur in elk geval
niet aan het betoog moet worden toegekend.
Het gaat hier om woorden en uitdrukkingen die ook andere functies kunnen
vervullen, maar die in de context van
een argumentatie aanwijzingen vormen
voor de argumentatiestructuur. Voorbeelden hiervan zijn `overigens' en
`trouwens'. Als deze woorden in een
argumentatie als verbinding optreden,
zal er eerder sprake zijn van een
meervoudige argumentatie dan van een
nevenschikkend of onderschikkend samengestelde. Ze geven immers aan dat
de uitspraken waarop zij betrekking
hebben eigenlijk ten overvloede zijn:
Willem kan dat verweerschrift nooit in
elkaar hebben gezet.
Hij is absoluut niet op de hoogte van
de Bingen die er in staan. En hij heeft er
trouwens ook geen enkel belang bij.
Een voorbeeld van een zinswending die
aangeeft dat er waarschij nlij k geen
sprake is van een meervoudige argumentatie is `Hiermee is bewezen dat
...'. Daarmee duidt men aan dat het
voorgaande in zijn geheel als bewijs
moet dienen en niet dat er al een aantal
gelijkwaardige bewijzen zijn geleverd.
Een voorbeeld van een uitdrukking die
op nevenschikkend samengestelde argumentatie lijkt te wijzen is 'temeer
daar', zoals dat nogal eens gebruikt
wordt in redactionele commentaren
(als plechtigheid troef is):
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De zetel in de Verenigde Naties werd
ingenomen door een vertegenwoordiger van het moorddadige Rode
Khmer-regime van Pol Pot, dat een
groot deel van zijn eigen bevolking
liquideerde. Voor de geloofsbrieven
van dit genocidebewind stemmen was
onzinnig, temeer daar sinds 1979 de
Rode Khmer uit Phnom Penn was
verdreven en de feitelijke macht in
Cambodja grotendeels werd uitgeoefend door de door Hanoi in het zadel
geschoten regering van Heng Samrin.
Het standpunt `Voor de geloofsbrieven
van het Rode Khmer-regime stemmen
was onzinnig' wordt hier verdedigd
met de nevenschikkend samengestelde
argumentatie `Het Rode Khmer-regime liquideerde een groot deel van
zijn eigen bevolking' en `De feitelijke
macht werd uitgeoefend door de
regering van Heng Samrin'.
Van een presentatie als meervoudige
argumentatie is hier geen sprake, wat
nog wel zou kunnen zijn in het
volgende (door ons een beetje ingekorte) voorbeeld:
Voor mannen, die eisen stellen, is
alleen het beste goed genoeg:
`Blue Panther'
overtreft de hoogste verwachtingen!
1. Uiterst koormm f ortabel en toch steeds
korrekt. De stof, een merkkwaliteit
jersey van 100% diolen/ polyester, is
in de lengte en in de breedte
elastisch en blijft toch zeer goed in
vorm.

2. De boord en de riem rekken mee.
3. In vele maten leverbaar. (...)
4. Heren pantalons in 4 klassieke
kleuren en in alle maten.
5. De afti%'erkïng laat niets te wensen
over. Die is nl. net zo onberispelijk
als de stof en bovendien uiterst
zorgvuldig gecontroleerd.
6. Deze merk -pantalon krijgt geen
kreukels. (...)
7. Het onderhoud is erg eenvoudig.
(..,)

8. Zo mooi - en zo prettig om te
dragen. (... )
9. En al deze voordelen voor een prijs,
die zo klein is, datje hem niet groot
genoeg kunt schrijven: 2. broeken in
alle maten voor maar f 129,-.
De suggestieve nummering wijst erop
dat de schrijver ons een meervoudige
argumentatie wil voorzetten, maar de
inhoud van sommige afzonderlijke
argumentaties (`In vele maten leverbaar') maakt het onaannemelijk dat dit
werkelijk zijn pretentie is en maakt een

interpretatie als nevenschikkend samengestelde argumentatie meer voor
de hand liggend. In de punten 1 en 5 is
naar onze mening sprake van onderschikkend samengestelde argumentatie, die niet verbaal als zodanig is
gemarkeerd. Dat gebeurt bij onderschikkend samengestelde argumentatie
trouwens toch minder gauw. In principe begint daarin steeds weer een
nieuwe argumentatie (voor een substandpunt) en dan kunnen weer de
gewone algemene aanduidingen van
argumentatie worden gebruikt (`want',
`omdat', enzovoort).
Cursus Argumentatieleer
Wij hebben maar een paar voorbeelden
gegeven van verbale aanduidingen van
de argumentatiestructuur. Veel proble-

men hebben wij daarbij onbesproken
gelaten. Momenteel werken wij met
onze collega T. Kruiger aan de
samenstelling van een cursus Argumentatieleer waarin wij dieper op deze
zaken ingaan. Het eerste deel, Het
analyseren van een betoog, zal dit jaar
verschijnen. Het zou aardig zijn als er
lezers van Onze Taal waren die ons,
voordat de cursus ter perse gaat, meer
voorbeelden van aanduidingen van de
argumentatiestructuur van een betoog
zouden kunnen noemen.
F. H. van Eemeren
R. Grootendorst
Instituut voor Neerlandistiek
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam

Modewoorden
Het ABC van 1982
In dit land* met dit taalgebruik geeft een oproep om items* aan te leveren* voor het
mode-ABC van 1982 (zie het december-nummer) al spoedig een spiraalwerking* te
zien. Natuurlijk kun je dan heel gemakkelijk een leuk plaatje* maken. Maar bij zo'n
prent* moetje selecteren en dat maakt* dat sommige inzenders op de tocht blijven
staan *.
Hoe voelt dat *. Nou niet zo best! Eigenlijk wil je zo'n probleem parkeren* of zo *. Je
wilt het zogezegd over het weekend heentillen* om een oplossing te vinden zonder al
te veel toeters of bellen *. Voor je gevoel kun je er niet omheen* om eens om de tafel
te gaan zitten *. Je probleemgevoeligheid* zegt datje wel zult moeten *! Eerst alles
eens op een rijtje zetten *. Pas dan zie je de woorden die centraal staan *. Achteraf
bleek het een gigantische klus* omdat frequenties niet uitgetest* konden worden. In
dit Mode-ABC zitten ook enkele oud-modische woorden (evergreens) of, zo u wilt,
blinde plekken* voor 1982. Ten aanzien van andere letters kon het plaatje*
onderbouwd* worden met prima alternatieven. Soms kreeg ik -je houdt het niet
voor mogelijk* - zelfs behoorlijk meer dan het modaal aantal suggesties. Bij een
volgende gelegenheid ga ik iemand inhuren die kan invoelen dat interesses niet
inkrimpen wanneer men nog meer items incalculeert. Maar in het kader van* dit
Mode-ABC moest ik kiezen voor*
aanleveren
best wel
cruciaal
deeltijdbaan
evalueren
functioneren
grondhouding

herstructureren
inleveren
jongeren
knelpunten
leefklimaat
met name
nodige

omheen
plaatje
qua
relateren
signaleren
trendvolger
uitproberen

VUT
wegplaatsen?
x-aantal
ijskast?
zeker weten

Tot slot wil ik nog dit stellen *, voor degenen bij wie de betrokkenheid* op dit
plaatje* niet zo best* of slechts een beetje* functioneert. Het kan best zo zijn dat u
deze modewoorden wilt afbouwen* dan wel ombuigen* of dat u een adempauze*
voorstelt opdat onze taal van deze woorden kan afslanken *, maar wil dan toch wel
bedenken dat vele taalgebruikers pas overleven* als ze met deze woorden hun
communicatiegebeuren* invullen *. Daarom hoeft dit ABC van mij wèl*! Daarom
hoop ik dat men alvast de trend gaat volgen* en wil inschatten* - uiteraard op
jaarbasis* - hoe wij het hiernavolgend plaatje moeten inkleuren *. Met dank aan alle
modewoordzoekenden*.
J. Renkema
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Kengetal

REALTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer ruime mogelijkheid tot reageren. Bedenk wel dat uw reactie
meestal pas geplaatst kan worden twee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer'
daarom uw bijdrage zodanig dat de lezer niet verplicht wordt een vorig nummer erbij te halen.
Wanneer uw reactie naar het oordeel van de redactie te veel ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw bijdrage te bekorten. U kunt desgewenst een lijst met redactie-aanwijzingen
opvragen. Adres:posibus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01 745-7070.

NS-taal nader bekeken
In het nummer van december vorigjaar
maakt de heer Van Raalte een aanmerking
op de zin `Wij naderen nu het eindpunt (of
nog erger: het einde) van deze trein'. Naar
zijn mening zou dit betekenen, dat het
samenstel van spoorwegmaterieel waarin
hij reist kapot zal gaan, zal verongelukken.
Blijkbaar meent hij dat het woord `trein' in
verband met reizen per spoorweg alleen
maar een concrete betekenis kan hebben.
Van Dale noemt als omschrijving van
`trein' onder nr. 7: `een reeks spoorwagens
die door een locomotief tegelijk worden
voortgetrokken (in de diensttaal ook een
locomotief alleen)' en hij voegt daaraan toe
als voorbeelden: `een Lange trein; de trein
vertrekt, komt aan, stopt; in, uit de trein
stappen; D-trein ... , S-trein ... ,
B-trein ... , L-trein ...'.
Maar dit is niet de enige betekenis van

Miskenning van
de naamval
Aan fouten in het gebruik van de
Nederlandse taal zijn wij langzamerhand
wel gewend, vooral ook aan naamvalsfouten. De aanwezigen worden verzocht riaar
binnen te gaan, lijkt at net zo ingeburgerd
als: ik belde aan en werd open gedaan.
Desondanks, of misschien wet juist
daarom, kwetst het mij als ik zoiets in Onze
Taal tegenkom. In het december-nummer
van vorigjaar, op bladzijde 153, rechter
kolom, luidt de laatste zin:
`Wie, zoals de auteur van het artikel in
NRC/ Handelsblad, het woord in de eerstgenoemde betekenis gebruikt, haalt het mijns
inziens uit het Anglo-Amerikaanse spraakgebruik en dreigt te worden misverstaan'.
Met de hier gebrachte boodschap ben ik het
geheel eens. De zin is fout. Er staat: Iemand
haalt elders een woord vandaan en dreigt te
worden misverstaan. Hij haalt wel maar hij
dreigt niet. Het te worden misverstaan
dreigt hem. Hij haalt en hem dreigt. Een
foute zin, niet door buitenlandse invloeden,
maar doordat de Nederlander onvoldoende
geoefend wordt en is in zinsbouw en
zinsontleding. Een typische fout van eigen
bodem.

`trein'. Terecht vermeldt Van Dale als nr. 8
ook `een bepaalde dienst op een spoorweg'
en daarvan geeft hij als voorbeeld o.a. `de
trein van 9.15'. Nu kan men gerust zeggen,
dat de trein in deze betekenis zijn eindpunt
nadert. In de dienstregelingen vindt men
elke trein (in deze zin) aangeduid met een
apart nummer, dat vervalt zodra de trein
zijn eindpunt (en men mag m.i. ook best
zeggen: zijn einde) bereikt heeft. Deze trein
houdt immers op te bestaan zodra hij zijn
traject heeft afgelegd. Meestal gaat hetzelfde materieel terug, maar dan onder een
ander nummer en het is nu een andere trein.
Vervolgens begeeft dit materieel zich (in het
eenvoudigste geval) opnieuw op weg naar
zijn oorspronkelijke eindpunt en dat kan zo
de hele dag doorgaan, elke keer onder een
nieuw nummer. De volgende dag wordt de
nummering herhaald. Op een kort traject
behoeft soms maar een trein (in de zin van
materieel - soms is het maar een motorwagen) been en weer te rijden. Maar vraagt
men hoeveel treinen er op dit traject rijden,
dan kan het antwoord zijn: 18 per dag en
nog eens 18 terug. Als de machinist of
hoofdconducteur aankondigt, dat de trein
zijn eindpunt nadert, is het volkomen
duidelijk, dat hij daarmee het eindpunt van
deze rit bedoelt. In deze zin betekent `trein'
dus: de rit van deze trein. Natuurlijk zou hij
kunnen aankondigen, dat deze rit bier zal
eindigen, maar er kan geen enkel misverstand ontstaan als hij over het eindpunt (of
zelfs het einde) van deze trein spreekt. Als
het over de dienstregeling gaat is een trein
een samenstel van materieel (of een
motorwagen dan wel een locomotief), dat
op een bepaald tijdstip een bepaald traject
in een richting aflegt en dat een eigen
treinnummer draagt.
Tot slot nog twee opmerkingen over Van
Dale. Zijn definitie onder nr. 7 is in
zoverre onvolledig, dat ook een enkele
motorwagen een trein kan zijn. En verder
geeft hij hierbij als voorbeelden treinbenamingen die in Nederland nooit (meer)
gebruikt worden. Een S-trein en een B-trein
kennen wij niet; de laatste beet at sedert
vele jaren een stoptrein. Ook de L-trein
komt in Nederland onder deze naam niet
voor. Maar dit terzijde. Ik-wilde alleen de
beer Van Raalte geruststellen: voor paniek is
geen enkele reden.

HET RIJM,SCHAP

L. Jongkees
Amsterdam

A.F. Schepel
Voorburg

De heer F. Zeiler uit Bergen -NH merkt op
blz. 149 van.de vorige jaargang op dat de
PTT `zonder kenbare aanleiding' het woord
`kengetal' in de ban deed.
De aanleiding van de naamswijziging in
`netnummer' was echter de volgende:
Op de vroeger in gebruik zijnde telefoontoestellen kwam op de kiesschijf de letter
`K' (Kengetal) voor en wel naast de nul.
Denk hierbij aan de verouderde uitdrukkingen K08, K04 enz.
Bij het internationaal telefoneren ontstonden er moeilijkheden met die landen, die
ook letteraanduidingen gebruikten op de
kiesschijf. De letter `K' kwam daarbij niet
altijd overeen met de plaats van het cijfer
nul.
Verder merkt de heer Zeiler op dat de
Duitsers niet van `Kennzahl' zouden spreken, doch dit woord komt in de praktijk in
Duitsland echt wel voor en wel in meerdere
vormen zoals: die Kennzahl, die Ortskennzahl en die Ortsnetzkennzahl. Alle hebben
de betekenis van netnummer. Inderdaad
komt het woord die Vorwahl vaker voor.
Het Duitse woordenboek van WoltersNoordhoff Groningen gebruikt zowel `die
Vorwahl', als `die Vorwahl' of `die Vorwahlnummer'. Wellicht is er onder de lezers
iemand die mij kan laten weten of de
Umlaut op de `a' hier terecht staat vermeld.
J. P. van Hoff
afdeling opleiding
Scheveningen Radio

Hen/hun
Aan het slot van zijn bijdrage over `hen en
bun' in het november-nummer 1982 schrijft
de beer Berits dat zijns inziens het gebruik
van 'bun' als onderwerp niet bestreden
hoeft te worden, omdat zinnen als: `Hun
lopen op straat'toch glashelder zijn.
Vele Nederlanders, vooral in de grote
steden, zeggen vaak: `Hij heb het boek op
tafel neergelegen', `Ik ken dat niet begrijpen', `Die bond is van zijn', `Hij was zo
veranderd; ik kon hem haast niet meer',
"t Is hem z'n auto', `Hij is groter als mij' enz.
Ook journalisten scheiden produkten of als:
`De radiopiraten werden het zwijgen opgelegd' (Nos journaal op 5 december 1982),
`De kerstbomen zijn een kort leven
beschoren' (De Koerier, Haarlem). En wat
te denken van de onuitroeibare `behart.enswaardige' opmerkingen, de `eenduidige'
beslissingen, alsmede het `inschatten' van
uitspraken van politici? Verder zie en boor
je bijna dagelijks zinnen als: `Hij is een van
de weinige mensen die jets van deze zaken
of weet'. En tot slot de autoassessoires die
door Shell en Hella steeds maar weer in de
sTER worden aangeprezen!
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Het zijn allemaal zinnen en woorden die
glashelder zijn. Is die duidelijkheid echter
een reden om ons bij die fouten neer te
leggen en ze niet meer te bestrijden?
Verzorgd taalgebruik door ons alien begint
onzes inziens bij de onderwijsgevenden. Als
ook zij er de brui aan geven, behoeft
niemand zich over de verloedering van de
taal te verwonderen.
P. Buijing
Haarlem

Licht over
het dramatisch
drama
Mijn vraag naar de herkomst van
dramatisch in de betekenis van
werkzaam, een sterk effect hebbend,
in het november-nummer van 1982,
heeft heel wat reacties veroorzaakt.
Vooral artsen en vertalers van
medische literatuur hebben gereageerd, maar het eerst en het
uitvoerigst de heer Frese uit Bergambacht, die het vaak heeft aangetroffen als een verkeerde vertaling van
het Engelse `dramatic' in medische
literatuur. Ook anderen, die geen
medici zijn of waarvan ik het althans
niet weet, doen veronderstellingen in
deze richting. Weer anderen, die
geboortig zijn uit de buurt van
Rotterdam, kennen de bedoelde
betekenis niet.
-

Toen ik in het bezit was van deze
gegevens heb ik de desbetreffende
arts opgebeld en hem het probleem
voorgelegd. Hij was er zeker van dat
zijn moeder het gebruikte, maar ook
die moeder kon Engelse invloed
ondergaan hebben. Hij heeft beloofd
nader onderzoek te doen in zijn
familie. Ik wil echter alle vriendelijke
correspondenten niet in onzekerheid
laten over de waarde van hun
reacties. Alles wijst erop dat het
gebruik van het woord in deze
betekenis niets te maken heeft met
regionaal taalgebruik, maar alles
met slordig vakjargon of in ieder
geval met onzorgvuldig vertaald
Engels.
Als de nevels nog verder optrekken zal ik verdere gegevens bekend maken.
Jo Daan
Barchem

Solliciteren, maar ... wie staat,
zie toe dat hij niet valle
In het november-nummer van 1982 bespreekt de heer B. Edens een reeks stijl-,
taal- en spelfouten die hij had aangetroffen
in enkele tientallen sollicitatiebrieven van
(a.s.) leraren Nederlands die in aanmerking
hoopten te komen voor de functie van
docent communicatieve vaardigheden aan
de h. b. o.-instelling, waar de auteur zelf ook
werkzaam is.
Toch meen ik ook in zijn artikel wat
`taalzonden' to moeten constateren. Ik zal
eerst de (vermeende) fouten in hun
zinsverband citeren, zodat de lezer ook zelf
even op zoek kan gaan; pas daarna geef ik
commentaar.
1. Een sollicitatiebrief is een redelijk
onbetrouwbaar criterium.
2. De HTS- directie verzocht mij ( . . . ) over
de benoeming van een aanstaande collega
te adviseren.
3. Geen enkele sollicitant weet tevoren hoe
de ontvanger van de brief zal reageren.
4. Van de overige (enveloppen) wordt de
inhoud te zamen met de spijtbetuiging
ongelezen teruggestuurd.
5. Waarom dan geld en tijd uittrekken
door ook nog andere brieven door te
nemen?
6. Er is een wijd verbreid misverstand dat
sollicitatiebrieven geschreven moeten worden, omdat daardoor de persoonlijkheid
van de schrijver zou blijken.
7. Ze amuseren de lezer in het begin, maar
irriteren hem of haar na verloop van tijd.
8. Probeer zo nodig wat meer te weten te
komen over de instelling waar (... )
gesolliciteerd wordt.
9. Spelfouten en verschrijvingen vind ik
erg, omdat ze mij iets zeggen van de zorg
die iemand aan zijn werk besteedt.
10. Wie heb ik onrecht aangedaan?
-

Commentaar
1. Het bijwoord `redelijk' kan mijns inziens
alleen gebruikt worden voor `positieve'
bijvoeglijke naamwoorden: redelijk gezond, betrouwbaar, maar niet: redelijk
ziek, redelijk onbetrouwbaar. Het woord
criterium zou ik vervangen door middel.
De zin wordt dan: een sollicitatiebrief is een
tamelijk (vrij) onbetrouwbaar selectiemiddel.
2. Adviseren over een benoeming? Ik zou
zeggen: de directie van advies dienen
(adviseren) bij een benoeming.
3. Hier had van tevoren moeten staan; zie
met betrekking tot het verschil tussen
tevoren en van tevoren Van Dale's woordenboek.
4. Uit de constructie van de zin moet ik
opmaken dat de snode werkgevers hun
eigen spijtbetuigingen niet gelezen hebben.
De zin had beter kunnen luiden: de overige

brieven worden ongelezen teruggestuurd te
zamen met een spijtbetuiging.
5. Een beknopte bijzin van doel wordt
ingeleid met het voorzetsel om. Je trekt tijd
uit (met het doel) om nog meer brieven te
lezen. Je verknoeit je tijd door nog meer
brieven door te nemen.
6. Sollicitatiebrieven moeten altijd geschreven worden; laat daar geen misverstand
over bestaan. Ze hoeven echter niet altijd
met de hand geschreven te worden, omdat
daaruit (en niet: daardoor) de persoonlijkheid van de schrijver zou blijken.
7. Het sexuele hem of haar in het tweede
deel van de zin vereist lezer en lezeres in de
eerste hoofdzin.
8. Er is verschil tussen de instelling waar
je solliciteert en de instelling waarbij je
solliciteert.
9. Die fouten zeggen mij iets over de zorg in
plaats van van de zorg.
10. Iemand onrecht aandoen lijkt mij een
contaminatie van: iemand (on)recht doen en
iemand verdriet aandoen. Ik moet echter
toegeven dat Van Dale de gewraakte
combinatie vermeldt.
Zo zien we dat ook docenten communicatieve vaardigheden wel eens in de fout
kunnen gaan, trouwens gewone leraren
Nederlands ook!
P. Mantel
leraar Nederlands
Overveen

Braderie
Het artikeltje `Meer onwoorden' van de
heer H.E. Kater te Eindhoven heb ik met
veel genoegen gelezen. Hij signaleert enkele
opmerkelijke krankzinnigheden op dit gebied. In zijn poging de nieuwvorming
`bedderie' to verklaren merkt de heer Kater
op dat het woord waarschijnlijk is ontstaan
naar analogie van `braderie', en zegt van
deze laatste term "dat het Frans is en niets
uitstaande heeft met `braden' ". En op dit
punt meen ik mijn geachte oud-collega te
moeten rectificeren.
Ik heb er mijn oude Larousse op nageslagen (editie 1945), en daar wordt zowel
`brader' als `braderie' een neologisme
genoemd. Braderie betekent: `vente publique de soldes, de marchandises d'occasion',
en brader: `vendre en braderie'. In 1967 is
er een uitbreiding; bij `brader' staat als

oorsprong: `neerl. braden, gaspiller' en als
betekenissen: `vendre a bas prix' en
`abandonner un territoire', welke laatste
omschrijving in de editie van 1977 niet meer
is terug te vinden.
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Verder geeft de `Dictionnaire Etymologique du Francais' van Robert: brader: mot
dial. du Nord: neerl. Braden `rotir' et
`gaspiller'; braderie: a l'origine, a Lille,
vente a vil prix d'objets usages.
Volgens Van Dale is `braderij': 1. plaats
waar men braadt; (veroud. gaarkeuken); 2.
(Zuidn.; in N. Nederl. thans braderie)
feestelijke, kermisachtige markt.
Koenen/Endepols (1948) omschrijft `braderij' als volgt: ZN; volksfeest (met foor en
optocht te Brussel); vroeger: gaarkeuken;
ook: tijdelijke verkoop (op straat).

Zou het mogelijk zijn dat de afgeleide
betekenis van braderij, dus `koopjesmarkt',
`kermisachtige markt', langzamerhand op
het Franse woord `brader' de betekenis van
`geld uitgeven, erdoor brengen' heeft
overgebracht? Welke etymoloog kan mij
vertellen of mijn vermoeden juist is?
Zeker is volgens mij dat het Franse woord
braderie wel degelijk is afgeleid van het
Nederlandse `braden' en er dus 'alles mee
uitstaande heeft'.
G. H. Stel, Ede

gebruik ik nooit, want het wordt ook
wel gebezigd om sommige vrouwen aan
te duiden.'
Ik heb geantwoord dat als we alle
woorden met een dubbelzinnige betekenis uit onze taal zouden weren, er op
den duur in dit land geen knoop meer
aan een jas zou kunnen worden
genaaid.
Gerton van Wageningen
journalist
Baarn

Het timmermens
Mevrouw Annelien Kappeyne van de
Coppello, staatssecretaris (m/v) voor
emancipatiezaken van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft verzonnen dat er neutrale
beroepsaanduidingen moeten worden
bedacht die geldig zijn voor zowel
mannen als vrouwen. Nu, een suggestie
kan ik haar al aan de hand doen:
timmermens, voor iemand (m/v) die
hamer, zaag en Schaaf hanteert. Ik
weet er nog een: boordbediende, voor
iemand (m/v) die in een vliegtuig eten,
drinken en rookwaar rondbrengt, onafhankelijk van de vraag of diegene
(m/v) nu een broek of een rok draagt.
Er schiet me er nog een te binnen:
staatshoofd (m/v) voor het geval dat
een vrouw in die functie niet tevreden
zou zijn met de titel van koningin.
`Bende nou benukt?' zou A.M. de Jong
een van zijn Brabantse personnages
laten vragen. Je kunt ook vragen of de
staatssecretaris geen andere zorgen aan
het hoofd (m/v) heeft. Is het nu al niet
dol genoeg dat we advertenties lezen
waarin melding wordt gemaakt van een
vacature voor de functie van secretaresse (m/v) en zelfs van gastvrouw
(m/v)?
Toegegeven: er bestaan rariteiten op
dit gebied. Een vrouw die les geeft aan
een middelbare school heet lerares.
Doceert ze aan een universiteit of
hogeschool, dan is ze hoogleraar. In
het Frans tobben ze met hetzelfde
probleem, zo merkte ik onlangs bij het
aanhoren van een radio-interview. Aan
het einde van het vraaggesprek werd de
betrokken vrouw door de verslaggever

Maar onze taal verkrachten mag van
hen blijkbaar wel - j a, ze ijveren er
zelfs voor. Bij een nicht van mij thuis,
schrijfster van beroep, dus taalgebruikster per definitie, beet mijn hondje (een
reu) een paar jaar geleden de cavia van
haar jongste zoon dood. Enige tijd
later kwam het voorval nog eens ter
sprake. Nicht D. vertelde dat een

Ons privaatrecht kent tal van gevallen,
waarin iemand, die schade heeft geleden ten gevolge van een gedraging van
A, daarvoor B financieel aansprakelijk
kan stellen. Een voorbeeld is een fout
van een werknemer, waardoor schade
wordt geleden door X. In het algemeen
kan X voor die schade niet alleen de
werknemer, maar ook diens werkgever
aansprakelijk stellen.
Er is een bonte schakering van rechtsverhoudingen tussen A en B, die tot
een dergelijke aansprakelijkstelling
aanleiding kunnen geven. Het Ontwerp
Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat omstreeks 1985 ingevoerd zal worden,
noemt de aansprakelijkheid voor
ondergeschikten, voor niet ondergeschikten die in opdracht van een ander
werkzaamheden ter uitoefening van
diens bedrijf verrichten en vertegenwoordigers die ter uitoefening van de
hun als zodanig toekomende bevoegdheden handelen. Men kan de personen,
die de schade toebrengen, samen aanduiden door de term `hulppersonen',
een term, die al min of meer algemeen
ingang heeft gevonden.
Maar nu de anderen, partij B, de voor
de fouten van de hulppersonen (mede)
aansprakelijken. Daarvoor ontbreekt
een passende verzamelterm. De ontwerpers van het NBW weten het ook
niet en spreken in het eerstgenoemde
geval van `degene in wiens dienst de
ondergeschikte zijn taak vervult', in het
tweede geval van `in opdracht van een

bedankt met de woorden `Merci,

vrouwtjeshond dat nooit zou hebben

ander' en in het derde geval - uiteraard

madame le professeur'. Want la
professeuse bestaat niet in het Frans.
Het zal, zowel daar als bier, wel te
maken hebben met een maatschappelijke ontwikkeling: leraressen aan middelbare scholen waren er eerder dan
vrouwelijke professoren. Onze grondwet spreekt trouwens ook nog steeds

gedaan: haar oudste zuster had een
vrouwtjeshond en die had de cavia
altijd ongemoeid gelaten. Het woord
vrouwtjeshond kwam zo vaak in haar
verhaal voor, dat ik haar attent maakte
op het bestaan van het woord teef, in
onze taal.
`Dat weet ik', zei ze, `maar dat woord

- van `vertegenwoordigde'.
Wil men nu dit gehele leerstuk bespreken, dan moet men iedere keer
opnieuw de onbruikbaar lange optelsom van de drie zoeven genoemde termen gebruiken als men de telkens met
B aangeduide personen wil aanduiden.
Dat is ondoenlijk.

van `de koning', ook al wordt Beatrix
bedoeld.
Al jaren geleden begon zekere redactrice van zekere krant zich redacteur te
noemen. Bij haar artikelen stond haar
portret afgedrukt en daar konje
duidelijk aan zien dat ze een vrouw
was. Ik schreef daarover eens in De
Journalist en kreeg als reactie van het
mens (m/v) een wat kwaaiig briefje, op
belerende toon meldend dat de term
redactrice deed denken aan juffrouwen
die zich in damesbladen bezig hielden
met kookrecepten en breipatronen.
Dat waren redactrices; zij echter
schreef over meer serieuze onderwerpen en noemde zich derhalve redacteur.
Ik denk dat er heel wat taalrijkdom
verloren zou gaan als we geen onderscheid meer zouden mogen maken
tussen een Boer en een boerin, een
steward en een stewardess, een prins en
een prinses. Onder de vrouwen die
naar dit soort verwaziging streven
treffen we er vele aan die zich verzetten
tegen wat zij noemen seksistische
onderdrukking, met als extreme consequentie het fysieke geweld dat te boek
staat als aanranding.

Woord gezocht
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Een verzoek daarom aan de vele taalkunstenaars onder de lezers van `Onze
Taal': wie bedenkt een geschikt woord?
Een waarschuwing vooraf: 'werkgever'
is veel te eng; ook `opdrachtgever' is te
eng want onder `opdracht' verstaat het
NBw een bepaalde overeenkomst die
ook weer slechts een voorbeeld is;
helaas wordt het op zich juiste woord
`aansteller' alleen gebruikt voor iemand die `zich aanstelt' en niet voor
iemand, die een ander aanstelt. Wie
weet raad?
O. K. Brahn
Groningen

Onzes inziens
De term `onzes inziens' schijnt handig te
zijn in het gebruik, al is het een archaistische vorm. Soms hoort men de term gebruiken (evenals mijns inziens, e.d.). In
geschreven teksten ziet men meestal m.i. of
o.i. Deze afkorting verbergt de fonetische
bedoeling van de auteur. Wat verscheidene
schrijvers wel bedoelen blijkt nu en dan als
ze voluit schrijven: ons inziens, mijn inziens, e.d. dus niet het juiste onzes en mijns.
De term ons inziens is een verbasterde
vorm die volgens mij geen bestaansrecht
heeft, ook al heeft Van Dale, 1976, die
meestal minder tolerant is, hem wel als
tweede keuze opgenomen. Op grond van
welke gezaghebbende taalgebruiker weet ik
niet. De woordenboeken van Kramers-Van
Haeringen en Koenen-Drewes geven beide
alleen: onzes (mijns) inziens.
Het bezittelijk voornaamwoord ons hoort
bij een enkelvoudig onzijdig woord. Dus
mogelijk is: `naar ons inzien'. Omdat we
echter te maken hebben met een verbogen
vorm van inzien, moet ook het bezittelijk
voornaamwoord verbogen worden en wel
op de wijze van de absolute genitief: onzes
inziens. Want: onzes, mijns, zijns, huns,
haars inziens zijn oude tweede-naamvalsgroepen waarvoor we tegenwoordig voorzetselgroepen gebruiken: volgens mijn inzien; naar mijn inzien, e.d. en natuurlijk
nog beter: naar mijn mening.
Helaas wordt de laatste tijd, zelfs in universitaire kringen van neerlandici, de gelaakte
term nogal Bens gebruikt, o.a. Pas in de
Revisor (1982, nr. 4, p. 54) waar ik lees:
`... hoewel de ideeen die erin worden uitgewerkt ons inziens (curs. van F.M.) veel
inspirerender zijn . . . ' En het laatst in De
Bazuin (17 sept. 1982, p. 2) `Ons inziens
heeft het kerend getij ... te maken ... met
een koude oorlog.' (Maar in dezelfde aflevering een mijns inziens van
Edw. Schillebeeckx.)
Het is te hopen dat de bovenstaande regels
bijdragen tot herstel van `onzes inziens'
(e.d.) of nog beter tot gebruik van `naar
mijn mening' of `ik ben van mening dat .. .
F. K. M. Mars
leraar Nederlands, Den Bosch

HET RIJM,SCHAP
tevreden met het licht dat minderde
op de gezichten van de kinderen

Twee alerte lezers hebben me betrapt
op een leemte in mijn poeziekennis.
Het gedicht dat ik ergens afgedrukt
had gezien, in zijn geheel toegeschreven aan een persoon, blijkt voor
zevenachtste te bestaan uit een sonnet
van die persoon, waaraan later een
distichon is toegevoegd door J. van
Hattum (schrijft me de een) of
G. Achterberg (volgens de ander).
Zoals ik elders al te boek stelde, is mijn
omgang met de dichtkunst noch druk
noch hartelijk. Met versificatie ben ik
aardig vertrouwd, en in 4+4+3+3
regels herken ik heus wel een sonnetvorm. Ook zag ik dat de twee regels
daaronder even harmonisch aansloten
als een pluimstaart aan een kikvors; ik
had echter geen reden om te betwijfelen dat juist deze dichter G.A. daarvoor zou terugschrikken.
Elke keer als ik hem genoemd zie of
hoor, is dat met een fanfarestoot. De
twee briefschrijvers nemen me dan ook
erg kwalijk dat ik een ander geluid over
hem maak.
Inmiddels heb ik 's mans NOVEMBER in
handen gekregen (zie citaat hierboven)
en ik trek mijn adjectief in. Erbarmelij k impliceert namelijk erbarmen,
deernis, een soort van droeve sympathie; en daar heeft G.A. geen recht op.
Over het rijmwerk wil ik het niet eens
hebben, wel over de tekst. Lees
bovenstaande regels eens zonder floers
voor de ogen. Ga eens na wat ze u in
feite voor dienst bewijzen. Ze betreffen
de nederige dagen van november (die
grijze zijn als een emmer), en het is een
mededeling van niks. Nee, dan de
zelfbewuste meidagen - die nemen
alleen genoegen met het licht dat
glunderde op de achterwerken van de
runderen. En kom me niet aan met Sim
sala bim! of Poezie! om te suggereren
dat hier getoverd wordt. Als sfeertekening is het ook weinig zaaks. Goed, we
stappen of van de stilist en bekijken
G.A. als denker. ICHTHYOLOGIE, dat
belooft wat; dat moet wel scherpzinnig
zijn.
... voor 't eerst verbonden / de eeuwig
onderbroken schakeling. Kletspraat.
Een schakeling verbindt. Rangorde
tussen mens en hagedis. Baarlijke
nonsens; elke scholier weet beter. Bij

dit besef mogen wij doen alsof / de
reeks naar boven toe hetzelfde is.

Pover Nederlands, en bovendien is de
reeks blijkens het vervolg niet `naar
boven toe hetzelfde'.
Zo zijn er nog meer beurse plekken in
dit sonnet, maar och.
H. H. Polzer

Met genoegen schep ik even wat orde
op de,Rijmschapschappen.
Het sonnet Ichthyologie (met de
tweeregelige vissestaart van onduidelijke herkomst) kunt u nalezen in het
december-nummer 1982 van OT en het
gedicht November kunt u vinden in de
bundel Vergeetboek (1961). Nog eens
twee regels van dat laatste gedicht:
Verwintering gaat zienderogen door.
De eerste kouwe handen komen voor.

Het Tentamen Analyse Poezie (Fens/
Vos) voor Eerstejaars Neerlandici te
Nijmegen draaide vorigjaar december
geheel om November. Gossiemikkie,
dacht ik, wat is het alweer lang geleden
dat ikzelf tentamen deed in Close
Reading en Letterkundige Tekstinterpretatie! Hoe verfrissend vond ik de
aanduiding Analyse Poezie. En hoe
vriendelijk, bedacht ik, zijn de formuleringen van de docenten te.genwoordig: 'Hieronder treft u een aantal
stellingen, vragen en opdrachten aan
bij bovenstaand gedicht. Reageer hierop zo beknopt mogelijk. Succes!'
4. `De eerste kouwe handen' worden
voorgesteld als een cyclisch natuurverschijnsel.
Zou ik nog acceptabel weten te
reageren op een dergelijke stelling,
vroeg ik me af. Vast wel! Ik zou de
stelling onderschrijven. U kent toch
allemaal de gebruikelijke examensituatie waarbij de examinandus zijn
scherprechter taxeert en in zichzelf
mompelt: `Niet wat IK vind, maar wat
HIJ wil horen.'
8. Signaleer en benoem vijf klank- en
rijmverschijnselen in de tekst.
Wat willen Fens / Vos horen? Een
hartgrondig `foei' of een inventarisatie
van mannelijke, vrouwelijke en onzijdige rijmen, alliteraties, assonanties,
enzovoorts? Als u het antwoord weet

op die vraag, zou u, net als ik, in
Nijmegen louter dikke voldoendes
halen.
No de Wijs
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in Amsterdam. 'k Hoop dur noh 'n kje
nao toe te haon. Wie weet, wa we dan
wee zien.

STIJ 0 F NING N
In het oktober-nummer van vorig jaar
(pag. 118) stond een oproep tot het
inzenden van Stijloefeningen. Het ging
om het volgende, tamelijk onbenullige,
verhaaltje.
Er zit een man in de tram, in het
spitsuur (Iijn 16 in Amsterdam). Hij ziet
een figuur die opvalt door een lange
nek en een gekke. hoed. Die figuur
maakt ruzie met een medepassagier die
tegen hem aanbotst. Maar die ruzie zet
niet door, en de figuur gaat zitten. Later
op de dag ziet die eerste man dezelfde
figuur bij toeval weer. Er staat dan
iemand bij hem die zegt dat er een extra
knoop aan zijn jas moet.

Dit verhaaltje is al op 99 verschillende
manieren verteld. Zie het boek van
Rudy Kousbroek (Amsterdam, De
Bezige Bij 1978). Het aantal variatiemogelijkheden is echter nog lang niet
uitgeput, getuige de talrijke inzendingen van Onze-Taallezers.
In hetjanuari-nummer (pagina 7)
werden al drie nieuwe variaties afgedrukt. Hieronder nog een drietal. Bij
de selectie is vooral gelet op produkten
van jeugdige taalgebruikers.

'n Belevenis in
Amsterdam
Awe, ik en dan fleweke naor Amsterdam heweest. lederjin zei: `Durf je dao
nao toe, nao zo'n stad?' Mao jao, m'n
vriendinne oa van de zomer'n kosbaore
rienk ier loaten Iihhen, in ik aon beloofd, da 'k um trug zou brieng'n.'k
Doen dur vier uren over, over de reize
bedoel ik. Mao da moe je voo je vrien'n
overen. 'k Aon mu held in 'n tasje roond
m'n nek gang'n, want je weet mao
nooit. In ik aon ook nog 'n treinkaorte,
waor'n graotis reisdag op stoeng. Dus!
Ost ieder jaar verdien ik an die

moen ik doen? Ik vind tier nie veilig.' Ze
In
zei: `Pak lijn dertiene, dan bi j'ier
aanders wach je, ik bin ur in 'n kwatier.'
Ik was nog nooit in 'n Amsterdamse
tram (trem zehh'n ze in Amsterdam)
heweest mee 'n strippekaorte. In Belhen we, wan ik weun bie de hrens, en
kom dikkels in Belhen. Maor in 011and
bin 'k 'n bitje bange. Erg he, in jun eihen
laand? Je wor zoveel aordihe verhaol'n.
Weetje wa, docht ik, ik pak'n taxi. Die
kom'n toch telkens voohereej'n. In jao
wo, 2 menuten laoter tuften ik deur
Amsterdam. 't Was nie zo'n leuke
sjoffeur, mao die vint zun eihen ook
nie hemaokt. Achter't eten hing'n me
wien kel n in 't Centru m. In dao zah 'k me
toch 'n vint lOpen! Zo een aonk ier nog
nooit hezien. Mao, mao! 'n Hrote
zwartenoed op z'n kop. 'n Soort ZorroOed, mao dan oher, mee 'n koorde
roond, dat in 'n stert afieng. In dan aot
lank, da ku je je nie
ie fl nek,
voostell'n. In veder,'n heraofelde jas, in
'n broek. 'n Paor lezen vaneihen. Want 't
is net, ofzoonderlezen dewereld nie
mje veder ka draoi'n. Die vint bleef in
Bens staon bie 'n vuulbak. In wa deed
ie? Ie aold 'urn 'n bekertje uut mee 't
rietje nog in. In toen zoog 't ie an da
rietje. Bah!

zo.

a

zo

`Dievintazekerveedust,'zei m'n
vriendinne, `in misschien wel oenger.'
Mao, dad en me mao niet hevrohen. Di
hebeurende in de Kalverstraote. Die is
toch nie mje aal te proper. Hjen woonder, an d'r zukke mensen roond Iop'n.
Afijn, we liepen nog wa roond in
hieng'n bie Daovid in Holiath wa
drienken in 'n pannekoeke-eten. Toen
mos me wee mee de tram naor uus. We
zaoten hoed in wel in de tram, in daor
ao je warachtig die vint mee Bien oed
mee die stert. Langnek za'k mao zehh'n.
Die ao hjen plaotse mje, dus: staon. Da
beviel 't um nie, want ie mos hebukt
staon. le zou z'n kop we deu 't plafond
moet'n steek'n om hoed te staon. le
behon wa herrie te maoken, tehen de
mensen, die wel 'n plekje aon. De ruzie,
wan da wast wel 'n bitje, wier a langer
oe erger. Ik zei tehen m'n vriendinne:

a je 't gedoonder'. `Wel njet' zei

treinkaorte. Mao jao, da ka je beter nie

`Daor

tehen de Spoorwehen zehh'n, aanders
trekken ze wee 't j in of 't aander in. Of
ze heven minder reisdaohen. Ik wijk
noha'k je van m'n besluten af, dus
vertrok ik 'n ure vroeher dan was
afhesproken, in stoeng ik om aalf een a
vo 't Centraol Station. I k belde m'n
vriendinne op en zei: `Ik bin ier a. Wa

ze. In helukkig, voor atter de kondukteur tussen mos kom'n, stopte de tram.
Er hieng'n wa mensen uut, in Lange Jan
(zo noem ik um mao) hoeng haon zitt'n.
Ik was blieje, a me d'r houwe uut
mossen. 't Was misschien 'n jele braove
vint, maor op den duur behin j'iederjen
te wantrouw'n. 't Was veder jel hezelIig

Irma Roegiers
IJzendijke

Rijmvariant
Ik zit in Iijn 16, de tram naar Adam.
Plots valt mijn oog op een rare man,
en een nek dat hij heeft, en een hoed
dat hij draagt,
daarmee zal hij wel veel worden
geplaagd.
Opeens scheldt hij op een oude vrouw,
daarvan krijgt hij, weet ik zeker,
berouw.
Omdat de vrouw haar evenwicht verloor,
dat hem kennelijk erg stoort.
Bij de halte komt er een plaats vrij,
daar neemt hij plaats, vlak naast mij.
Maar gelukkig niet voor lang,
want hij stapte uit, met erge drang.
Later op de dag, zie ik 'm weer
bij toeval gaan, en hij gaat me toch
tekeer!!
Maar nu tegen een jonge knaap,
die commentaar geeft, recht voor z'n
raap.
En zachtjes door z'n mond sist,
dat hij de onderste knoop van zijn jas
mist.

Antoinette Jeths, 17 jaar
l'Ecole Internationale d'Hotesses
Tunon

Kort maar krachtig
In het spitsuur liep ik de tram in, Iijn 16
in Amsterdam.
Wat kwam daar nou voor een figuur aan
zetten, jeetje ik schrok me lam.
Zo'n gekke hoed en zo'n lange nek,
jeetje, die is echt hartstikke gek.
Doordat ik zo verbaasd was liep ik
tegen z'n lijf.
Hij riep nog: `He kijk toch uit stom wi jf'.
Ik liep door omdat ik van hem af wilde
zijn,
maar ik keek kem aan of ik wilde
zeggen, wacht maar je bent nog niet
klaar met mij.
Die avond zag ik weer diezelfde figuur,
ik dacht wacht maar, dit keer loop je
met je kop tegen de muur.
lk schreeuwde hem ordinair na `he
moet je geen extra knoop aan je jas
doen,
of heb je soms niet genoeg poen'.
.

Joleen Witte, 18 jaar
l'Ecole Internationale d'Hotesses
Tunon
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Ons Taaltoernooi II
Over Ons Taaltoernooi hebt u in Onze
Taal al het een en ander kunnen lezen.
Zie bij voorbeeld in de vorige jaargang
het februari/ maart- en het septembernummer. Dit toernooi dat georganiseerd wordt op initiatief van de Shell
en onder auspicien van het Genoo.tschap Onze Taal heeft als doel dejeugd
te laten j ong-leren met taal om zo
belangstelling te wekken voor de zin en
het nut, maar ook voor de vreugde van
goed taalgebruik.

het niveau te laag. Maar het gedicht
van de buitenlandse scholier Shahid
Hussain bewijst dat er ook in ons land
aankomende dichters wonen. Bij de
schrijfopdracht hebben alle eersteprijswinnaars als onderwerp gekozen
het krantebericht: 'Leswagen slaat op
hol'. Nadere inlichtingen over Ons
Taaltoernooi zijn te verkrijgen bij
ACTA -organisatie, Populierendreef 155,
2272 RC Voorburg.

In oktober 1981 werd voor de eerste
maal `Ons Taaltoernooi' gehouden
voor leerlingen van 3 MAYO, 4 HAVO en
5 vwo van alle scholen voor voortgezet
onderwijs in Den Haag, Rijswijk,
Leidschendam, Voorburg en Wassenaar. Ook in 1982 vond een taaltoernooi plaats voor leerlingen van 3 MAYO,
4 HAVO en 5 vwo uit Den Haag en omstreken. Iedere school kon per afdeling
inschrijven met ten minste twee en ten
hoogste vier deelnemers.
Het toernooi bestond uit twee hoofdonderdelen: een mondeling en een
schriftelijk. Bij het mondelinge gedeelte konden de deelnemers kiezen uit
een spraakwaterval, declamatie poezie
en declamatie proza; bij het schriftelijk
gedeelte uit poezie, schrijfopdracht en
brief. Een jury van bekende Nederlanders (Josee Ruiter, actrice; Frits
Spits, disc-jockey; Anton Koolhaas,
schrijver) beoordeelde de prestaties
van de scholieren. De jury werd
geassisteerd door docenten Nederlands

en door de eerste-prijswinnaars van
1981.
In totaal deden van 28 scholen 95
leerlingen mee aan Ons Taaltoernooi,
waarvan 43 aan het schriftelijke en 52
aan het mondelinge gedeelte. Een
feestelijke avond in de Schonbergzaal
van het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag, met als presentator Dick
Passchier, besloot het toernooi. De
eerste-prijswinnaars van de mondelinge onderdelen mochten nogmaals
optreden en cabaretgroep Purper verzorgde voor die avond een speciaal
programma.
Hieronder staan de teksten van de
eerste-prijswinnaars in de schriftelijke
onderdelen. Voor het onderdeel poezie
werden twee eerste prijzen niet toegekend (MAYO en HAVO). De jury vond

Schrijfopdracht 3 MA VO
eerste prijs

Mij n Leven als
rij-instructeur
Het was woensdag en vandaag had ik drie
leerlingen. Ik was rij-instructeur en de derde
leerling waar dit verhaal omgaat was een
bejaarde.
Nadat ik hem had opgehaald uit het
bejaardentehuis, ging ik met hem de stad
in. Hij was erg zenuwachtig want dit was
pas zijn vierde rit. Hij maakte erg veel
fouten, bijvoorbeeld door op het gaspedaal
te trappen als hij moest remmen, de
koppeling te snel omhoog laten komen, niet
in de spiegels kijken enzovoort; al die kleine
dingetjes.
Na bijna een ongeluk te hebben gehad,
want hij gaf geen voorrang, zei ik tegen
hem: 'Mijnheer, rijdt U maar terug naar
huis want het uur is bijna om.' Na bij het
bejaardentehuis te zijn aangekomen sprong
ik uit de auto om de ouwe man te gaan
helpen.

De prijswinnaars
Poezie 5 TWO
eerste pri js
.

De roep
Laat heel laat op een avond
onder een omhulde maan,
waar de langgerekte schaduwen staan
klonk mijn stem heel donker:
`Laat er in gevallen bladeren
leven zijn en dans!
leven in hun aderen ...
leven: een weergaloze glans!
Waarin zij juichend, jubelend opengaan
als de voorjaarsbloemen in een wei.
Laat hen, tot maan en zon ondergaan
spelen met de winden, kinderlijk en blij ..
Ik neem de bladeren in mijn handen
en werp ze hoog in de lucht.
Zij waaien niet ... vallen met mijn handen
zwijgend in hun kille zucht'.
Shahid Hussain
S. G. `Johan de Witt'

Toen gebeurde er dat vreemde, de auto
begon te rijden maar met de bejaarde er
nog in. Ik begon achter de wagen te lopen
en dat viel niet mee want de auto ging
aardig hard. Door de achterruit zag ik dat
mijn leerling in paniek was geraakt, dus ik
begon naar hem te schreeuwen hoe hij de
auto tot stoppen kon brengen. Ik riep:
`Trap de koppeling in en trap op de rem.'
Maar wat ik verwachtte gebeurde ook: hij
trapte in plaats van de rem het gaspedaal in
en de wagen reed nog harder door. Ik riep
toen: 'Draai het contactsleuteltje om.'
Nadat ik dat had gezegd gingen de lichten
aan, de ruitewissers gingen heen en weer, de
toeter ging. Toen zag ik dat er wat ernstigs
ging gebeuren, want daar kwam een bocht
aan en ja hoor hij ramde een geparkeerde
auto, hierna schoot hij door en kwam tot
stilstand tegen een lichtmast.
Nadat ik bij hem was gekomen, hijgend van
het lopen, wou ik vragen of er niks gebeurd
was, maar toen klapte de bejaarde de deur
open ... Na bijgekomen te zijn van die
klap, want hij was tegen mijn hoofd
gekomen, zei de bejaarde leerling: `Ik ben
okee...' Tot mijn spijt moest ik in het
ziekenhuis behandeld worden aan mijn
hoofd.
Die avond kwam de bejaarde bij mij thuis
met een bloemetje en excuses, die ik
aanvaardde. Dit was een zeer onaangename
dag in mijn leven als rijinstructeur.
P.S. De bejaarde had na dit geval gezien, dat
hij maar beter kon stoppen. Dit tot ieders
geluk.
Sander van Grol
Prof. Lorentzmavo
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Schrijfopdracht 4 HA VO
eerste prijs

Opa neemt rifles
Meneer de Bruin barstte in een bulderend
gelach uit en sloeg met zijn vlakke hand op
tafel, zodat zijn bierglas vervaarlijk begon
te trillen.
'Meenje dat nou?'vroeg hij.
`Ja, natuurlijk', antwoordde opa Boukema,
een sigaartje opstekend.
De glimlach van de Bruin verstarde.
`Luister naar me, Charl', zei hij, `je bent
daar te oud voor. Heus. Ik ...'.
`Ik blijf bij mijn besluit, Teun', wierp opa
hem tegen, `ik kan dat net zo goed als ieder
ander.'
De kastelein kwam aangelopen.
`Wat minder luidruchtig, jongens', bromde
hij, `niet iedereen hoeftjullie te horen.'
`Weet jij wel wat hij wil, Gijs?!'riep de
Bruin, `hij wil autorijles nemen! Hij!'
De barman was weinig onder de indruk.
`Nou, en? Wat zou dat? Iedereen mag dat
toch doen als hij dat wil?'
`Zo, nu hoor je 't ook eens van een ander',
zei opa triomfantelijk, 'geef mij nog maar
een pilsje, Gijs, m'njong'.
De Bruin hief zijn armen ten hemel.
`Opa, je bent at negenentachtig!'
`Hoe hou ik het uit, he', glimlachte opa, aan
zijn sigaar zuigend.
`Kijk ik wil je vanzelfsprekend niet beledigen, opa', weifelde de Bruin, `maar-ehnaarmate je ouder wordt, nemen je-eh-reflexen af'.
`Oh ja?' vroeg opa, 'goh, da's interessant.
Ga door'.
`Wat ik hiermee wil zeggen, is, dat je
capaciteiten eh, eveneens afnemen'.
De kastelein zette een pilsje voor opa op
tafel.
`Teun', zei hij, 'zanik niet. In plaats van dat
je enthousiast bent dat opa zo'n initiatief
neemt, gaje hem afkraken. Opa, laat u niet
weerhouden-door die zeurpiet, hoor!'
`Wat dacht je?' grinnikte de bejaarde, over
tien minuten heb ik mijn eerste les'.
`Maar onze spelende kinderen!' riep de
Bruin, dramatisch voor zich uit starend,
`mijn kroost!'
`De eerste les vindt hoofdzakelijk plaats in
het bos', stelde opa de bezorgde postbode
gerust, 'vlak bij de grens'. `Hoe heet jouw
rij-instructeur?' vroeg de kastelein. `Jansen'
zei opa, `met een s'.
De Bruin fronste zijn wenkbrauwen.
`Jansen? Hm, ik geloof dat ik die naam wel
eens eerder heb gehoord ... Op het
journaal, geloof ik'.
`Was dat niet bij de ombudsman?' vroeg
Gijs.
`Ik weet het niet meer'.
`Wat doet het er toe', mompelde opa, zijn
lippen afvegend, `ik ga'.
`Charl', smeekte de Bruin, `doe het niet. Je
bent te oud. Je zult katjes, hondjes en
kinderen doodrijden'.
`Nonsens! Nimmer werd het blazoen der

Boukema's bevlekt. Ik durf te wedden,
Teun, om een krat bier, dat de politie
tevreden zal zijn'.
`Top! Vanavond zien we elkaar weer'.
Opa pakte zijn hoed en verliet het cafe, zijn
hoofd vol optimistische gedachten.
De heer Jansen glimlachte joviaal.
`Dag, opa!' zei hij, `stap in'.
`Wat een mooie auto', mompelde Boukema,
`is dit nu een Mercedes?'
`Nee', grinnikte Jansen, `dit is een Simca.
Maar gaat u toch zitten'.
`Meteen at achter het stuur?' vroeg opa en
begon vervolgens aan de stuurknuppel te
rukken.
`Niet doen, opa', zei de rij-instructeur vlug,
`eerst moet u starten'.
Even later zette de auto zich in beweging.
`Hij slurpt wel benzine, he?' `Hoezo, opa?'
`Nou, dat staat toch op dat metertje?'
`Nee, opa, dat is de snelheidsmeter. Rustig
opa, niet te hard ... U rijdt negentig,
zachter!
!'

De Simca schoot vooruit en reed bijna op
een overstekende kinderklas in.
Opa Boukema wilde op het rempedaal
drukken, maar zijn voet duwde op het
gaspedaal, zodat de snelheid enkel toenam.
Op dat ogenblik weerklonken er politie-sirenes en door de achteruitkijkspiegel zag
Jansen een witte auto naderen.
Hij slikte iets weg.
`Verdorie, ze hebben me door', gromde hij,
`rij naar de grens, opa!'
`Naar de grens?' `Ja, naar Duitsland, snel!'
`Da's een end, hoor', sputterde opa tegen.
`Wat wilt u daar doen?'
De rij-instructeur probeerde met opa van
plaats te wisselen en de Simca begon
vervaarlijk heen en weer te slingeren. `Wat
heeft dit te betekenen?' riep Boukema nadat
hij zijn hoofd had gestoten, `ik eis een
verklaring, jongmens!'
Jansen omklemde het stuur en gaf plank
gas. Binnen de kortste keren had de auto de
woonkern verlaten en reed hij door het bos
naar de grens. De politie-auto volgde
hardnekkig.
`Hier begrijp ik nu niets van', bromde opa,
`eerst zegt u dat ik te hard rij dan neemt u
zelf het stuur in handen en dan gaat u nog
sneller!'

`Mond dicht', siste Jansen, `we moeten die
kerels kwijt zien te raken'.
Uiteindelijk wist de rij-instructeur zijn
achtervolgers van zich af te schudden.
`Ik wil eruit', zei opa, `en ik zeg mijn lessen
af. Dit is geen manier van doen'.
`Vooruit dan maar', mompelde Jansen. De
auto stopte op een helling. Vlug sprong de
leraar eruit en wilde de deur van opa
openen, toen er plotseling iets verschrikkelijks gebeurde.
De Simca rolde de helling af.
`Asjemenou', zei opa verbaasd en hij ging
vlug achter het stuur zitten, `wat krijgen we
nou?' De motor sloeg aan.
`Opa', gilde Jansen, achter de auto aanrennend, `zet 'm in z'n twee! Of nee, rem! Ooh,
mijn mooie madonna's ...'
Opa Boukema drukte op enkele knoppen,
waardoor de auto enkel sneller begon te
rijden. Recht op een lichtmast af. Met een
enorme klap kwam de Simca tot stilstand,
juist toen de politiewagen weer verscheen.
'D'r uit, opa!' riep de rij-leraar, `vlug! Ik
moet er vandoor!' Zenuwachtig smeet opa
het portier open.
`Het spijt me, meneer Jansen', zei hij,
terwijl hij zich over de roerloze gestalte
boog, `het was heus niet de bedoeling, dat
ik u aan uw hoofd zou raken ..'
Twee agenten kwamen aangerend. De een
deed Jansen de handboeien om, de ander
opende de kofferruimte van de Simca. Hij
haalde er twee kunstig gesneden Mariabeelden uit. `We hebben 'm', grinnikte hij, 'hier
is het bewijs!'
Teun's mond viel open. `Heb jij . . . ' vroeg hij.
`Precies', zei opa trots, `ik heb de politie
geholpen bij het vangen van een sluw en
doortrapt misdadiger! Want die meneer
Jansen was niemand minder dan een dief,
die antieke beelden uit kerken stal, ze in
zijn auto laadde, ze over de grens bracht en
ze daar voor een aardig bedrag verkocht'.
`Hij gebruikte die autorijschool dus enkel
als dekmantel?' vroeg Gijs.
`Precies. En Teun ik krijg van jou een krat
bier!' Meneer de Bruin keek opa verbaasd
aan.
`Maar opa', zei hij ongelovig, `je hebt de
maximum-snelheid overtreden, bijna wat
schoolkinderen aangereden en de auto
tegen een lichtmast geknald!' `Inderdaad',
gaf opa toe, `maar de politie was toch
tevreden over me!'
Caspar Wintermans
Aloysius College

Schrijfopdracht 5 VWO
eerste prijs

Leswagen op hol
Zelfs de laatste bocht bezorgde meneer de
Jong nog het gevoel in een stuntfilm beland
te zijn. Op het laatste moment, en met een
veel te hoge snelheid, sloeg meneer Gropius
de Edith-Steinlaan in. Meneer de Jong
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vroeg Gropius maar niet eens meer te
parkeren, ook al met het oog op zijn
volgende leerling. Hij was al vijf minuten te
laat.
Hoe Gropius het ooit in z'n hoofd had
kunnen halen autorijlessen te gaan volgen,
was meneer de Jong volslagen onduidelijk.
Vierenzeventigjaar, en dan nog... In
gedachten haalde de Jong zijn schouders
op.
Meneer Gropius was niet ontevreden over
de laatste bocht. Nouja, hij had misschien
iets te hard gereden, en okee, de bocht was
wat ruim geweest, maar de Jong had niet
ingegrepen. En dus was het zo erg nog niet.
De hele ceremonie van het parkeren speelde
hem door het hoofd. Dat was pas echt
moeilijk.
De Edith-Steinlaan was een rustige, ietwat
verlaten straat ver buiten het centrum. De
bus stopte pas op de Hugo de Grootlaan,
en nu mevrouw Gropius wat slecht ter been
werd, was een autootje zo gek nog niet.
Meneer Gropius had een rijschool gezocht
en een hele goede gevonden. be Jong, een
oude school met een solide reputatie.
`Ja, laat u maar', zei meneer de Jong vlug,
voordat Gropius de kans kreeg met
parkeren te beginnen. `Ik ben al wat aan de
late kant. Zet u de veiligheidslichten maar
aan'. Terwijl meneer de Jong uitstapte,
zocht meneer Gropius naar een rood
knopje, links van het stuur. Of was het een
zwart hendeltje, recht onder het stuur?
Meneer Gropius liep achter de auto langs
om meneer de Jong met uitstappen te
helpen. De kerel was nog slecht ter been
ook. Achter de auto gekomen, keek meneer
de Jong goed uit voor tegemoet komend
verkeer. In dit soort stille straatjes reed
iedereen als een Batman.
Op dat moment hoorde meneer de Jong een
auto optrekken en werd zijn rechter
onderbeen verwarmd. Het duurde een hele
seconde voordat hij de situatie overzag.
Daar ging Gropius, alleen met zijn splinternieuwe Alfa Romeo!
Wat hij precies gedaan had, wist meneer
Gropius niet. Dat was ook de reden
waarom hij de fout niet meer kon
herstellen. Mijn God, dacht Gropius, wat
nu? Hij werd nu echt wanhopig. Met de
geestdrift van een nieuwsgierige kleuter
begon hij op alle knopjes te drukken, aan
alle hendeltjes te trekken en alle schuifjes
heen en weer te halen. Alleen zijn voeten
hield hij stil, al drong dat niet tot hem door.
Meneer de Jong zette de achtervolging in.
God zij dank reed de auto hooguit tien,
vijftien kilometer en kon hij hem enigszins
bijhouden. 'Draai het sleuteltje om!' riep hij
naar Gropius. Uit het aanhoudende gezoem
van de auto begreep de Jong dat het bericht
niet doorgekomen was. Dit was te belachelij k om waar te zijn.
`Ja, ja', hij hoorde de Jong wel. Maar op dit
moment had meneer Gropius wel wat

anders aan zijn hoofd. Hoe kreeg hij dit
verdomde apparaat tot stilstand? Een vloek
ontsnapte aan zijn mond.
`Trap in godsnaam op de rem!!' brulde de

Jong `DE REM!' `Ach, verrek, ja!' Dat was
waar ook. Stom dat hij daar niet aan
gedacht had. Onmiddellijk schoot meneer
Gropius' voet op een pedaal. Een agressief
geluid steeg op van onder de motorkap, en
de auto vermeerderde snelheid. Meneer
Gropius besefte dat hij een fout gemaakt
had, maar vergat zijn voet van het
noodlottige pedaal of to halen. De auto
ging steeds sneller rijden. Rookwolken
kwamen de uitlaatpijp uit en meneer de
Jong begreep dat ook deze poging tevergeefs was geweest. Sterker nog, het had de
toestand alleen nog maar verergerd. Hij
versnelde zijn pas en zag met afgrijzen dat
de auto nog maar een meter of vijfhonderd
verwijderd was van het punt waarop de
Edith-Steinlaan een scherpe bocht maakt.
Ook meneer Gropius had de bocht gezien,
maar het kwam niet bij hem op te gaan
sturen. Hij had het veel te druk met alle
knopjes en hendeltjes.
Vreemd toch, dat linker pedaal reageerde
niet. Ondanks dat bleef Gropius hem steeds
weer indrukken. `Een spurt was het enige
wat hem nog kon redden', meneer de Jong
spurtte op zijn Alfa Romeo af. Onder het
rennen verbaasde hij zich over zijn eigen
sportieve prestatie. Toch kon hij zijn hele
lichaam en dan vooral zijn milt, voelen
protesteren.

worden. Terwijl meneer de Jong zijn hoofd
omdraaide naar meneer Gropius, opende
deze met een opgeluchte zwier het portier.
Toen hij uit wilde stappen, lag daar zowaar
meneer de Jong op de grond.
En terwijl meneer Gropius de koddige
gebeurtenissen van die dag smeuig aan zijn
vrouw opdiende, besloot meneer de Jong in
het ziekenhuis een ding: die Gropius kwam
zijn auto niet meer in.
Jan van der Erf
Segbroek College

De zak van A.H.
`De taal is mij heilig', schreef ik in het
december-nummer van vorig jaar. Ik
toonde mij in het stukje geschokt te
zijn door het opschrift `Gezonde
Groen' op eery zak vol rosaki's. `De'
taal? Ik had beter kunnen schrijven
`Onze Taal'. Want hoevele medeaanbidders bleek ik te hebben: uit alle
streken van ons dierbaar Nederland
ben ik opgebeld. Ook ontroerende
schriftelijke bewijzen van verbondenheid. Tranen heb ik weggepinkt en men
is toch al zo huilerig tegen het eind van
het jaar .. .
Alleen van Albert zelve heb ik niets
gehoord. Dat is mij bar tegengevallen,
hij woont namelijk maar enkele kilometers zuidelijker dan ik, waar hij zich
verstopt houdt in het GEZONDE GROEN,

Meneer Gropius werd nu toch echt een
beetje bang. Hoe vaak zagje niet van die
uitgebrande wrakken op 't journaal? Met
een onbevredigend gevoel van martelaarschap kwam meneer de Jong steeds dichter
bij de auto. Tot zijn schrik zag hij de Alfa
Romeo (vijfenveertigduizend gulden en nog
lang niet afbetaald) gaan slingeren. Met een
vrolijk vaartje schampte de Alfa een
geparkeerde Volvo, waarna hij frontaal een
lantaarnpaal tegemoet reed. Beduusd keek
meneer Gropius om zich heen. Na een paar
tellen maakte een volkomen gekalmeerde
bejaarde heer zijn veiligheidsgordel los en,
zochten zijn handen de deurknop.
Angstig kwam meneer de Jong aanhollen.
Stelje voor, hij kon wel total-loss zijn! Na
een vluchtige blik naar de motorkap kon
zijn vermoeden alleen nog maar gesterkt

waaraan mijn geliefd Bloemendaal zo
rijk is. (Maar tja, voorje het weet is
men gegijzeld.)
Enfin om op die zak terug te komen, in
kleurendruk wel te verstaan: het
kadertje was met IN 'T tot een rood
vlekje uitgelopen met een wit handje
erin. Ik ben na diverse telefoontjes
onmiddellijk naar de winkel gerend en
heb 25 zakken van een touwtje gerukt
en deze smekend de file aan de kassa
voorgehouden.
`Wat staat hier' riep ik, als een
volleerde `quizmaster' de rij afgaand.
`GEZONDE GROEN' riep men uit een

mond. `Hoe bestaat het, wat een taal!'
Daarna trok ik mij bescheiden terug, ik
had geen zin handtekeningen te verzamelen om die te gaan aanbieden bij de
redactie van `Onze Taal'. Een en ander
zou misschien kunnen uitgroeien tot
een `Beweging': De `Pro-zakkies' vande-Rosaki's en de `Contra's'.
M. C. Fahrenfort-Meuffels
Bloemendaal
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Kindertaal (II)
De eenwoordzin
In het december-nummer is iets verteld
over de taalontwikkeling in het eerste
levensjaar. Een kindpraat dan nog niet
echt, maar produceert allerlei brabbelklanken. En geleidelijk aan uit het
alleen maar die klanken en intonatiepatronen die het in zijn omgeving
hoort, het zogenaamde `sociaal brabbelen . Dan, plotseling komen de eerste
woordjes, meestal omstreeks de eerste
verjaardag.
Hoe weten we nu dat een kind een
woord heeft geuit? Wat is het verschil
tussen het gebrabbelde `mama' en het
woord `mama'? Het belangrijkste kenmerk van een woord is in dit geval het
symbolisch karakter. Een woord is - in
tegenstelling tot een brabbeluiting niet meer aan een bepaalde situatie
gebonden.
Wanneer het kind alleen maar `mama'
roept, wanneer het mama ziet, dan is
zo'n klankgroep gebonden aan de
situatie. Maar zegt het kind ook
`mama' terwijl mama niet in de buurt
is, dan spreken we van een woord. Bij
een van mijn dochters merkte ik dat op
de volgende manier. Ze had boven met
haar pop gespeeld, maar was zonder
pop door mama mee naar beneden
genomen. Nadat ze wat te drinken had
gekregen liep ze plotseling naar de
deur, en riep `po!', daarmee kennelijk
bedoelend: ik wit mijn pop.
Naast de `symboolfunctie' zijn er nog
andere voorwaarden waaraan moet
worden voldaan. Ten eerste moet de
klankgroep min of meer constant zijn.
Wanneer de pop de ene keer `po' en de
andere keer `opop' of `op' heet, noemen
we zo'n uiting nog geen woord. Ten
tweede moet de klankgroep steeds
hetzelfde benoemen. Wanneer po ook
gebruikt wordt voor de blokken of de
hond, dan zijn de betekenissen te
uiteenlopend. Uiteraard komt het vaak
voor dat de betekenis anders of vager
is. Onze tweede dochter zei lange tijd
`woef'tegen een hond en alle dieren die
groter waren, terwijl `mauve' gebruikt
werd voor alle kleinere dieren.
Zo ook zei Auke `aaph' tegen alle
knuffelbeesten en poppen, omdat zijn
lievelingsbeest een aap is. Maar de
klankgroep `aaph' noemen we een
woord, omdat Auke ook `aaph' zegt als
hij zijn aap kwijt is. Je zou kunnen
zeggen dat het concept `aap' in z'n
hoofd aanwezig is.

Hoewel er in deze fase steeds enkele
woordjes worden geuit, spreken we
toch van eenwoordzin. De eerste
woorden hebben namelijk dezelfde
functie als zinnen. Wanneer een kind
`bal' zegt, bedoelt het bijvoorbeeld
`Daar is de bal'. Een andere intonatie
`bal?' kan betekenen `Mama, gooi de
bal'. Zo ook wordt met `bal!' bedoeld
`Ik wil die bal hebben'.
Na het uiten van de eerste woorden
gaat de ontwikkeling heel snel. Ouders
stellen soms verbaasd vast dat hun
kind in twee weken wel vijf woorden
heeft geleerd. Heel bekend is dat er ook
na zo'n snelle start een periode van
relatieve stilstand volgt. De taalontwikkeling gaat in horten en stoten, en
is ook afhankelijk van ontwikkelingen
op ander niveau. Wanneer bijvoorbeeld een kind van 14 maanden voor
het eerst op het balkon mag spelen,
heeft het zoveel afleiding dat het
`vergeet' te praten.
Ter illustratie volgt hier de woordenschat van de drie taalgebruikertjes
in mijn directe omgeving toen ze
15 maanden oud waren.
De woorden in deze lijsten zijn terwille
van de overzichtelijkheid opgedeeld in
de rubrieken: 1. verzorgers, 2. eten en
drinken, 3. speelgoed, 4. dieren, 5. han-

delingen, 6. uitroepen. In deze lijst
is geen rekening gehouden met de
volgorde waarin de woordjes werden
geleerd. We weten het ook alleen nog
maar van de eerste twee woordjes.
Maaike: papa, mama; Brechtje: mama,
papa en Auke: aaph, ba.
Het opstellen van dit soort lijsten is
trouwens een lastig karwei. Alle drie
kinderen zeiden ook iets wat op `nee'
leek: 'nih', maar we konden er geen
betekenis in ontdekken. Sommige
uitroepen werden frequent gebruikt,
maar we hoorden ook nog klankcombinaties die aan de brabbelfase deden
denken, met soms de functie van een
uitroep. Zo zei Auke vaak `akke' of
`fluke' zonder dat hij door had dat dit
zijn eigen naam was. Ook is de kans
groot dat alleen de ouders sommige
woorden herkennen. Maaike bijvoorbeeld sprak `poez' uit met de lippen in
de stand van de `ie'.. Verder blijft het
onderscheid tussen woord en standaardreactie bijzonder moeilijk. Zo zei
Maaike steevast `sow-sow' wanneer we
in het bekende kinderliedje toekwamen
aan de regel `Zo gaan de scheepjes
voorbij'. Opvallend is dat sommige
woorden een engere of ruimere betekenis hebben dan in de volwassenentaal.
Brechtje gebruikte `bij' alleen in de
betekenis `ik wil bij j ou op de stoel
zitten'; `uit' werd door haar gebruikt in
drie situaties: a. het boek is/ moet
dicht; b. ik wil eruit (meestal uit de
kinderstoel) en c. ik wil bij je op

Brechtje

Auke

1. papa
mama

papa
mama

2. sese (eten)
koeke (koekje)
via
3.po (pop)
bal
toe-toe (speelgoedauto)
koke (knoopje)
boem (bloem)
4. poez (poes)
woef (hond)
bih (beer)
pa (paard)
koe (koe)
be
alle grote dieren
boe
5.

ete (eten)
appu (appel)
ka (kaas)
oto (auto)

papa
mama
is (Ria, de oppas)
koe (koekje)
ap (drinken)
ije (ijsje)
aaph (aap, pop)
ba (bal)
kam

Maaike

6. boem! (als iets valt)
mo ee (mooi he!)
foei
we (weg)

poe (poes)
woef (hond)
be (schaap)
piepie (vogel)
toto (tok-tok, kip)

woe (bond)

aai (aaien)
heppe! (hebben)
bij
uit
op
boem
bah

aaie (aaien)
dada (wuiven)
uit
op
boem
ook (ik wil ook)

52ste jaargang nummer 2/3 - februari/ maart 1983 Onze Taal 29

schoot. Later zullen we nog zien dat
voorzetsels vaak in tegenovergestelde
betekenis worden gebruikt. Maaike
riep soms `sese' wanneer de tafel gedekt
werd, maar riep ook een keer klagend
`sese' toe ze haar eten te heet vond.
Ook viel het bij alle drie kinderen op
dat ze veel meer begrepen dan ze onder
woorden konden brengen. Wanneer we
zeiden: `doe de deur eens dicht' of 'pak
je schoenen' dan werd - tenminste
als ze er zin in hadden - aan de
opdracht voldaan.
Veel verschillen tussen deze lijstjes zijn
voor de ouders verklaarbaar. Auke
'begon woordjes te zeggen tijdens een
zomervakantie. In die tijd kregen zijn
zusjes bij na dagelijks een ij sj e. `IJe'
werd door hem dan ook alleen maar
met een dwingende intonatie geuit.
Auke's woord voor drinken is waar
schijnlijk ontstaan als imitatie van
appelsap. Opvallend is het verschil in
woorden voor dieren (rubriek 4). Auke
gebruikt alleen maar woe, en heel soms
ook iets als `koko' voor eend. Maar
dan alleen als je zelf heel nadrukkelijk
kwak-kwak zegt, terwijl zijn zusjes op
die leeftijd at minstens vijf onderscheidingen kenden voor het dierenrijk. Dit
verschil komt waarschijnlijk doordat
wij als ouders met ons derde kind veel
minder dierenboekjes hebben bekeken.
Ook hadden wij op dat moment geen
poes meer in huis. (De kinderen
gebruikten de poes als speelgoedbeest,
en daar kon het arme dier niet tegen.)
-

Nog een opmerking over de taal in
deze fase van de eenwoordzin. Af en

toe konden wij vaststellen dat kinderen
ook reageren op conversatie tussen de
ouders. Tijdens de maaltijd riep
Maaike plotseling om haar beer (bih?
bih!). Een andere keer wilde ze haar
aardappels niet opeten en riep ze
onmiddellijk om haar bekertje vla.
Toen we de bandjes beluisterden,
merkten we dat vlak voor bih?bih! het
woord `proberen' was gevallen; het
woord vla was een reactie op de
mededeling dat er tijdens een storm
zeer krachtige windvlagen waren geweest.
Het is voor een kind ook wel moeilijk!
Zo hadden wij onlangs nog een heuze
woordentwist met een van onze dochters, die beweerde dat een vriendin van
ons een nieuwe glijbaan had. Wij
zouden dat gezegd hebben, en wij
mochten niet liegen enz. Toen wij
volhielden dat het echt niet waar was
van die glijbaan werden wij zeer
gemeen bevonden. Liegen, o. k., maar
niet toegeven, dat was pas erg. Pas
's avonds laat kwamen wij er achter
dat over die (werkloze) vriendin was
opgemerkt dat ze een nieuwe baan had
gekregen.
Deze notities over de fase van de
eenwoordzin zullen hoop ik voldoende
aanknopingspunten geven voor taalobservatie bij kinderen van Onzetaallezers. In een volgend artikel zullen de
fasen `tweewoordzin' en `meerwoordzin' aan bod komen.
J. Renkema

Wielen in deze beperkte betekenis
komen vooral voor in het gebied tussen
de grote rivieren, tussen Lek en
Merwede / Waal. Veelvuldig kan men
ze aantreffen in de benedenloop van de
Linge en ook langs de keerdijken Diefdijk en Zouwendijk, waterkeringen, die
de Alblasserwaard en/ of Vijfheerenlanden moesten beschermen tegen het
afstromende water uit de Betuwe in
vroeger eeuwen.

Misschien is er onder de lezers van
Onze Taal iemand zo belangstellend en
deskundig hierover opheldering te
kunnen geven?
A. de Klerk
Naarden
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Het doden van ongewenste grote bomen is neushoornvogel-onvriendelijk. Deze vogels, die met een
paar dozijn soorten de Maleise Archipel bevoen,
nestelen in holle bomen. Het wijfje wordt daarbij met
haar eigen medewerking, ingemetseld achter een
mengsel van aarde en speeksel, op een spleet na voor
voeding en ontlasting. Als het jong is geboren, en al
wat gegroeid, ver!aat de moeder het hol, waarna het
jong opnieuw (voor korte tijd), wordt ingemetseld.

De laatste jaren is onze taal verrijkt
met samenstellingen eindigend op
-vriendelijk. Het meest bekend is
Nu doet er zich iets opmerkelijks voor
milieuvriendelijk.
in het gebruik van het woord. Het geIn feministische teksten ontmoet men
bied is na 1945 vooral uit z'n isolement
het woord vrouwvriendelijk, dat door
verlost: Provinciale en rijkswegen
de ingebouwde alliteratie nog enigszins
doorsnijden de streek, de ruilverkaveverteerbaar is.
ling is er begonnen en gedeeltelijk reeds In het tijdschrift `Panda' van het Nevoltooid en het toerisme heeft de talderlandse Wereld Natuur Fonds (18de
rijke aantrekkelijkheden ontdekt. En
jaargang nr. 12, december 1982) kan
in alle geschriften over deze streken
men een wel heel fraai voorbeeld vinvan auteurs, die er waarschijnlijk niet
den. In een artikel over het tropisch
zijn opgegroeid is sprake van: het wiel.
regenwoud schrijft een Leidse bioloog
dat het doden van bepaalde bomen
Daar stdat tegenover, dat schrijvers, in
neushoornvogel-onvriendelijk is.
deze streken opgegroeid of er althans
Het komt mij voor, dat dit woord
lange tijd wonend, steeds zullen spreken voorlopig de eerste prijs zal houden. Of
en schrijven: de wiel. De bewoners
weet u soms een fraaier voorbeeld?
spreken van: de Galgenwiel, de
Schoonrewoerdse wiel, de grote en de
H.A.J. Klooster
historicus
kleine wiel, de buitenwiel enz.
's- Gravenhage
Niet alleen de schrijvers van deze tijd,

De wiel of het wiel?
Het woord wiel komt in onze taal in
twee betekenissen voor: Naast de algemeen gangbare komt het ook voor in
een meer beperkte betekenis van:
restant van een dijkdoorbraak. Vermoedelijk zijn de woorden etymologisch verwant en hangt hun betekenis
samen met draaien of kolken.

maar ook die in vroegere perioden
schrijven steeds over de wiel.
En als dit alles nog geen voldoende
argument is voor de authenticiteit van
het gebruik van: de wiel, dan valt nog
te denken aan de veel voorkomende
familienaam: van de Wiel en nooit van
het Wiel.
Belangstellend naar het ontstaan van
dit verschil in gebruik heb ik at eens
geinformeerd bij een verslaggever,
waarom hij het woord onzijdig koos.
Hij beriep zich op Koenen en Van
Dale, en terecht.
Dat doet het vermoeden rijzen, dat
wellicht een nomenclatuurcommissie
in dezen een beslissing heeft genomen,
zonder zwaar te tillen aan het lokaal en
oorspronkelijk gebruik.
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Oude bijbeltaal die
ook nu nog voortleeft
Het is niet correct te zeggen dat
christelijk Nederland nog steeds wacht
op een over en weer erkende bijbelvertaling. Friesland immers kent sedert
enkele jaren een dergelijke uitgave:
"it Boek fan Heit yn 'e taal fan Mem.'
Maar het Nederlands heeft zo'n bij be!
nog steeds niet. In het voorjaar van
1983 komt een Groot Nieuws-bijbel uit
en daar staat zowel het Nederlands
Bijbel Genootschap als de Katholieke
Bijbelstichting achter. Dit is een `vrije'
vertaling, vlot leesbaar en erg welkom,
maar niet voldoende geautoriseerd om
alom van dienst te zijn.
Feitelijk kennen wij vooral drie vertalingen, die alle geregeld herdrukt
worden omdat er vraag naar is. De
oudste is de Statenbijbel, waarvan de
eerste druk in 1637 tot stand kwam.
Deze wordt volgens een (omstreden)
enquete thans gebruikt door 11 % van
alle bijbelbezitters, en die laatste groep
omvat dan weer tweederde van de
bevolking. Een op de vijf bezitters
beschikt over de NBG-vertaling van
1951 en een geringer percentage over
de r.k. Willibrord-vertaling, die overigens pas sinds acht jaar in een band
leverbaar is.
Zo heel erg nieuw zijn de laatste twee

uitgaven nu ook weer niet. De Statenvertaling is laatstelijk in 1977 heel
voorzichtig wat bijgeschaafd inzake
woorden die volkomen uit de tijd zijn.
Daar is toen verzet tegen gerezen,
vooral vanuit de Gereformeerde Bijbel
Stichting, die de oude en ongewijzigde
tekst voorstaat. De NBG-vertaling is
inmiddels 32 jaar oud, maar er werd al
in 1927 aan begonnen en toen met de
opdracht, dat ze niet te drastisch
mocht afwijken van de Statenvertaling.
En de Willibrord-uitgave kreeg begin
1975 een officiele goedkeuring, maar
het deel Nieuwe Testament dateert van
1960 en er werd in 1947 aan begonnen.
Opmerkelijk is dat zowel bij de
NBG-vertaling 1951 als bij de Willibrord het Nieuwe Testament tot stand
kwam zonder dat er meteen een
neerlandicus bij betrokken was. Bij de
laatste gebeurde dat achteraf alsnog.
Ze noemt met name dr. R. Bromberg,
Jan Willem Hofstra, dr. L. Michels en
Gerard (van het) Reve.

bevestigd in een lijvig boek, waarmee
J. van Delden en zijn oude, van
bijbelse beginselen uitgaande, uitgever
G.F. Callenbach in Nijkerk ons verblijden: `De Tale Kanaans, bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen'
(280 pagina's, gebonden,f 42,50).

Een stap verder
Snuffelen
Hoe `de basis', zoals dat tegenwoordig
heet, soms verder is dan de officiele top
- en zeker de bijbelgeleerden - blijkt
uit een verzoek dat de gereformeerde
kerk en de hervormde deelgemeente
Maartensdijk gezamenlij k tot hun
synodes richtten: `Vervang de NBG-uitgave van 1951 door de Willibrord, ook
voor kerkelijk gebruik: Die van 1951
immers is voor veel mensen en vooral
voor j ongeren onbegrijpelij k geworden. Een nieuwe bij belvertaling zou
nog vele jaren duren. De Willibrord is
veruit de beste kerkbijbel van dit
moment. Ze sluit goed aan bij het
gangbaar Nederlands van nu' (Trouw,
5 juli 1982).
Vroeger speelden deze wensen niet.
Eeuwenlang heeft de Statenbijbel de
ontwikkeling van onze taal beinvloed.
Tot in onze dagen, in jargon wel het
post-christelijk tijdperk genoemd, hetgeen enigszins voorbarig lijkt. Toch is
het een teken des tijds dat uit het
Humanistisch Verband geluiden klinken die vinden dat Van Dale ook in z'n
jongste druk te veel bijbelse trekj es
vertoont (Onze Taal, 7/8, 1982). Als
dat zo is, dan bezondig ik mij nu ook
aan die hebbelijkheid, want `teken des
tijds' is zo'n van oorsprong bijbelse
term. Dat zien we ten overvloede

Ruim 20 jaar geleden schreef de
journalist A.C. de Gooyer een soortgelijk boekje onder de titel `Bijbeltaal en
moedertaal' (Bert Bakker/ Daamen,
1962), waarin hij op speelse wijze de
invloed van de Statenvertaling op het
Nederlands belichtte. Van Delden doet
het veel uitvoeriger. Hij begint zijn
boek met een uiteenzetting over de
geschiedenis van de bij be!, de eerste
(Latijnse) uitgaven, de Statenvertaling,
de latere edities.
Driekwart van het boek - het echte
snuffeldeel - is echter een alfabetische
lijst van woorden, uitdrukkingen en
spreekwoorden die in onze taal gemeengoed zijn geworden zonder dat
meteen wordt ingezien dat ze er in
gebracht werden dank zij de (Staten)bijbel. Van `tot een aanfluiting maken'
(Jeremia 25: 9-10) tot `zweren bij hoop
en laag' (Mattheiis 5:34).
Soms weten we het nog wel, zoals `in
het zweet des aanschijns zult ge uw
brood eten'; `een profeet wordt niet
geeerd in eigen land'; `met zijn talenten
woekeren'; `door het oog van een naald
kruipen'; `een echte farizeeer'. Veel
vaker echter niet meer: `muggen ziften';
`loon naar werk'; `de dood in de pot';
'zijn tenten opslaan'. Het is niet aan mij
om uit te maken in hoeverre de

statenvertaling

'gi00t ni* euws 9

13 En als Jezus dit hoorde, vertrok hij
vandaar te scheep naar een woeste
plaats alleen; en de scharen dat hoorende, zijn Hem te voet gevolgd uit de

13 Bij het vernemen van dat nieuws
stapte Jesus in een boot en trok zich
terug ncxar een eenzame plaats zonder
dat anderen er bi.j u^aren. De mensen
hoorden het, verlieten hun woonplaatsen en gingen hem over land achterna.

steden.

14 En Jezus uitgaande, zag een groote
schare, en werd innerljk met ontferming over hen bewogen, en genas hunne kranken.
15 En als het nu avond werd kwamen
zjjn discipelen tot Hem, zeggende: Deze
plaats is woest, en de tzjd is nu voorbijgegaan, laat de scharen van u, opdat
zij heengaan in de vlekken en sichzelven spijs koopen.
16 Maar Jezus zeide tot hen: het is hun
niet van noode heen te gaan; geeft gij
hun te eten.
17 Doch zij zeiden tot Hem: wij hebben
hier niet dan vjf broden en twee visschen.
18 En Hij zeide: Brengt mij dezelve hier.

14 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een
massy mensen. Hij kreeg medetijden
met ze en genas hun zieken.
15 Tegen de avond gingen zijn leerlingen naar hem toe. „Het is hier een eensame plaats en het is al laat", merkten
ze op. ,Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen gaan en voedsel
kopen"
16 ,Ze hoeven niet weg te gaan". zei
Jezus. ,Jullie moeten hun eten geven".
17 We hebben hier maar vijf broaden

en twee vissen", antwoordden ze.
78 ,.Breng die hier", zei hij.
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Statenvertalers reeds bestaande uitdrukkingen hebben overgenomen. Wel
is zeker dat die door de keuze ervoor
aan duurzaamheid hebben gewonnen.
`Tale Kanaans' als uitdrukking komt
niet voor in de lange lijst van J. van
Delden. Hij vertelt in zijn inleiding wel
hoe deze term, ontleend aan Jesaja
19:18, voor velerlei uitleg vatbaar is.
Van Dale en Koenen spreken van
hoogdravende domineestaal, Kramers
van een zeer ouderwetse, bijbels-getinte (kerk)taal van vrome mensen. Men
wordt dan ook soms moe van dit soort
woordkeus, dat nogal eens gebezigd
werd door de vorige minister-president, al had hij de nieuwste vertaling
op tafel liggen,
De Tale Kanaans sterft uit. Mede
daarom is het goed dat Van Delden ze
vastlegt. Het Nieuw Israelitisch Weekblad (1 Elloel 5742 - 20 augustus 1982)
misprees de maker van het boek omdat
hij iedere joodse vertaling heeft veronachtzaamd. Dat is niet een juiste
opmerking en het lijkt me dat joodse
bijbelkenners, niet de geringsten, bij
een al-Nederlandse vertaling betrokken dienen te worden. Maar het ging in
`De Tale Kanaans' allereerst om de
manier waarop met name de Statenbijbel onze terminologie heeft beinvloed tot de dag van vandaag toe.
Frans Oudejans
Breda

ONZETAAL
VERJAARDAGGESCHENK
U kunt nog altijd het maandblad
als verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar
post bus 140 in De Lier is
voldoende.

Had ik nou niet mogen lachen?
In 1982 is in Brugge de dood van
Maria van Bourgondie herdacht. Zoals
bekend stierf zij aan de gevolgen van
een val van haar paard. Ze was j ong,
het was een droevige gebeurtenis.
Tijdens de begrafenis liep Maximiliaan
van Oostenrijk, haar gemaal, in de
stoet met zijn vierjarig zoontje Philips
aan de hand. In de Onze Lieve
Vrouwekerk aangekomen, viel de hertog flauw. Weliswaar herstelde hij zich
onmiddellijk, maar voor alle omstanders was het duidelijk: de hertog was
ontroostbaar.
Nu was er in de zomer van 1982 in
Brugge een avondstoet te zien, waarin
taferelen uit het Leven van Maria van
Bourgondie werden uitgebeeld. Dat is
ze in Belgie wel toevertrouwd, want
`stoetenbouwer' is daar officieel een
vak.
Een van de taferelen beeldde Maria op
haar ziekbed uit. Volgens het programma: `Geregeld komt ze tot bewustzijn en spreekt dan met haar
troosteloze man.'

1. Onze Taal verjaardaggeschenk voor 1983;
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
g ontvangt vanaf de
verjaardag tot het erode van 1983
uur cadeau: Onze Taal.

Dus de Grote Van Dale er bij gehaald
en wat staat daar? `Troosteloos ontroostbaar, diep bedroefd, verslagen ...'
Zou dat dan toch het verschil tussen
noord en zuid zijn. Van Dale kwam uit
Sluis, dus bijna Belgie en ik kom uit
het noorden. En had ik nou echt niet
mogen lachen?
Mart Janssonius
letterkundige
Hilversum

Misklemde voorzetsels
In O.T. van oktober 1981 is een klein
schandpaaltje opgericht en bespijkerd
met voorbeelden van een nieuwe aanstellerij: het beklemtonen van een
voorzetsel zonder dat daar een motief
voor te vinden is. In op zijn minst een
voorbeeld had die taalfout een verrassend gevolg: de zin betekende jets
anders dan de opschrijver had bedoeld.
Het was: `Met de uitspraak van de
Kroon is de aanleg van de weg een stuk
dichterbij gekomen.'
De voorlezer zei dus dat de uitspraak
van de Kroon en de aanleg van de weg
samen een stuk dichterbij gekomen
waren. Maar degeen die het zinnetje op
papier had gezet, had ongeveer bedoeld: `Door (of: dank zij) de uitspraak
van de Kroon enz.' Die betekenis was
schuil gegaan achter de misplaatste
klemtoon.
-

U vermeldt dan:

Op dat moment schoot ik in de lach.
`Troosteloos' en dat Maximiliaan, die
het aanzien meer dan waard was.
Weliswaar een wat te geprononceerde
neus, maar verder een mooiejonge
man met houding; hij was niet voor
niets de zoon van een keizer. En `troosteloos' dat paste zo helemaal niet bij
hem.

doordat ze zo dikwijls op hetzelfde uur
een ongeveer gelijkluidende volzin,
maar correct beklemtoond, hadden
horen voorlezen.
Grappig: als je hier het geaccentueerde
voor in het Frans, Duits of Engels vertaalt, verschijnt er een heel ander
woord dan wanneerje hetzelfde doet
met het onbeklemtoonde voor.
Ter vermijding van misverstand: soms
moet een voorzetsel nadruk hebben.
Dat illustreerde de nieuwslezer die op
7 december om 7.00 en 7.30 uur sprak
van geinterneerde Polen `die afkomstig
zijn uit Warschau en districten rond de
hoofdstad.'
Hier had rond klemtoon moeten hebben, want `de hoofdstad' was niet meer
dan een herhaling van `Warschau'.

Spijkers op Laag Water
Een veel frappanter voorbeeld leverde
op 1 december 1982 een omroepster
van de NOS. Zij zei: `Voor het arlep
mentaire nieuws schakelen we nu over
naar Den Haag.' De luisteraars zullen
de bedoeling wel begrepen hebben,

C.A. Zaalberg
Leiden
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HET GEZEGDE & Co.
Het is nu vijftien jaar geleden dat ik,
als eerstejaars student Nederlands,
college kreeg over het begrip ABN,
Algemeen Beschaafd Nederlands. Er is
sindsdien veel veranderd. Bivoorbeeld
dat ik nu zelf zulke colleges geef. Ik leg
nu iederjaar uit wat ABN is. Dat vind ik
moeilijk, het lukt me slecht. Misschien
komt het doordat ik minder goed les
geef. Maar dat is dan niet de enige
oorzaak. Er is meer veranderd dan dat
goede docenten zijn opgevolgd door
slechte. Bij de studenten is ook veel
veranderd. Destijds werd het begrip
ABN uitgelegd aan ABN- sprekers, en
tegenwoordig is de helft van alle
studenten geen ABN- spreker. Daar zit
een groot deel van de moeilijkheid.
Wat wel en wat niet ABN is (of was),
daarover hoeft niemand me wat wijs te
maken. Ik weet het blindelings, en ik
merk iedere afwijking ter linker of ter
rechter zijde onmiddellijk op. Dat komt
niet door mijn studie, maar door mijn
opvoeding: groot gebracht in kleine
burgermanskring, waar `netjes' praten
hoog in 't vaandel stond. Later pas,
tijdens de studie, heb ik het verband
tussen het een en het ander leren zien.
Sindsdien ben ik verdeeld. Enerzijds
mijn zeer diepgewortelde onverdraagzaamheid jegens afwijkingen van de
ABN -norm, anderzijds mijn door de
studie gewonnen liberaliteit en relativisme.
-

Opvallend is tegenwoordig, hoe het
Nederlandse populaire lied, het levenslied, gezongen wordt. De uitspraak is
strijk en zet niet -ABN. Ik heb geen
grammofoonplaten met overeenkomstige liederen van vijftien jaar geleden,
en kan dus niet mijn indrukken
bevestigen, maar ik meen toch dat er
destijds op de plaat en voor de radio
ABN gezongen werd. Uitzonderingen
zijn er altijd geweest: lang geleden al
een Louis Davids, en ook carnavalsliederen. Dan werd opzettelijk niet -ABN
gezongen. Maar wat we nu horen is,
dunkt me, geen opzettelijke afwijking
van de ABN -norm. Die norm is er
onbekend.
Het ABN, wezenlijk een norm voor
uitspraak en woordkeus, niet voor
zinsbouw of woordvorming, heeft een
kleine eeuw gefunctioneerd tegenover
de dialecten. Tachtigjaar geleden trof
je het aan in de steden van het westen,

het onderscheidde zich vooral van
plattelandsdialecten en van de stadsdialecten elders in het land. Tegenwoordig vind je ABN in alle hoeken van
Nederland en Belgie, maar onderscheidt het zich bovenal van het
taalgebruik van lagere milieus. De
frontlinie is dus niet alleen opgeschoven, ze is ook heel anders komen te
liggen. ABN staat nu niet meer in de
eerste plaats tegenover het dialect,
maar tegenover het taalgebruik van
andere sociale kringen. Het is maar
zeer de vraag, of het ABN aan dit
nieuwe front dezelfde wervingskracht
heeft als het voorheen had op dialectsprekers.
Ten onrechte wordt vaak Vlaams-Belgie voorbeeldig genoemd. Daar is de
zorg voor het ABN en de energie besteed
aan de verbreiding ervan veel groter
dan in Nederland. Dat is onloochenbaar. Maar het komt door de ongelijke
omstandigheden. Men kan de Vlamingen gelukkig prijzen dat hun streven
succesvol is, maar men kan niet zeggen
dat zij doen wat wij nalaten. Zij doen
wat in Nederland niet meer gedaan
hoeft te worden. Terwijl wij . . .
Wij??? Wie zijn dat? De Nederlandse
De beschaafde Nederlanders? Mijn Amsterdamse studenten, aanstaande neerlandici dus? De in
Tilburg opgeleide taalconsulenten? Ik
neem aan dat die Tilburgse studenten
niet zo veel anders spreken dan hun
Amsterdamse collega's. Geen van
beide krijgt les in ABN- uitspraak. Wat
vermoedelijk dan ook zinloos zou zijn.
Wie zijn die wij?
ABN- sprekers?

De waarde van een standaardtaal die
in het hele land bruikbaar is, lijkt me
evident. Lange tijd heeft het ABN succes
gehad doordat het hiermee adverteren
kon. Tegenwoordig zijn er ook andere
varianten van het Nederlands die
hetzelfde kunnen. Dit vermindert de
exclusieve verdienste van het ABN. De
waarde van een standaardtaal die in
alle maatschappelijke kringen bruikbaar is, is minder evident, aangezien de
verstaanbaarheid hier zelden problemen oproept. Of is het nog anders: we
hebben wel het taalverschil van streek
tot streek willen overbruggen, maar
willen niet het taalverschil tussen
diverse sociale geledingen kwijt ... ?
Bij de M.o.- examens Nederlands
was er tot voor kort het onderdeel
`lezen'. De kandidaat moest ten overstaan van twee examinatoren iets
voorlezen. Er werd ongeveer vijf
minuten voor uitgetrokken. Klonk er
te veel Achterhoeks, te veel Zeeuws
doorheen, dan kreeg hij een onvoldoende voor dit onderdeel. Het is
afgeschaft. Terecht. Niet doordat huidige examencommissies minder streng
oordeelden, maar omdat er geen
onvoldoendes meer behaald werden.
Wie de geschiedenis van het ABN wil
beschrijven, moet opschieten. Over
vijfentwintigjaar, hooguit, weet niemand meer wat het was. Er is een
geweldig aantal publikaties over het
ABN, maar daaruit zul je het niet leren.
De toekomstige onderzoeker zal er net
zo vreemd tegenover staan, als wij
tegenover 19de-eeuwse taalideeen. Of
als het lukte, dan zou er een boek
geschreven worden dat gedoemd is tot
onbegrepenheid.
J. M. van der Horst

Spijkers op Laag Water
Wanneer lazen we ook weer, dat er
geen verpleegsters en verplegers meer
zouden zijn? Om hun beroepsnaam
van hun grondige opleiding te laten
getuigen, zouden zij voortaan toch
verpleegkundigen heten?
Er veranderde niet veel: nu en dan
werden er in een krant verpleegkundigen (m / v) gevraagd; onderwijl schreef
de redactie over ontslagen van verpleegsters en verplegers. En dat woord
bleven wij ook gebruiken, met zuster
en broeder als vocatief. Zo hoort het

ook; wij laten ons door geen overheid
iets voorzeggen of -schrijven.
Plotseling is nu de diepere bedoeling
van dit staaltje van taaldirigisme
duidelijk geworden: de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
mevrouw mr. A. Kappeyne van de
Coppello, wilde van de Emancipatieraad weten hoe 'sexe-neutrale' beroepsnamen kunnen worden gevonden en
ingevoerd. Voor alle beroepen dus
namen als piloot, schildwacht, gids,
(edel)smid, loods, beul, kapitein, stu-
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wadoor, hofnar, namen waarmee
zowel mannen als vrouwen kunnen
worden aangeduid. Voor beroepsnamen als timmerman en vroedvrouw
zouden dus andere moeten worden
gevonden.
Het is duidelijk wat de staatssecretaris
tot het verlenen van deze opdracht
gebracht heeft. Veel vrouwen kiezen
tegenwoordig een beroep dat tevoren
alleen door mannen werd uitgeoefend
en zij - die vrouwen, meen ik - willen
voor dat beroep een naam waaraan
niet te zien is dat er `eigenlij k' een man
mee bedoeld wordt. Een respectabel
feministisch verlangen. Maar, hoe
respectabel ook, het laat zich niet door
een ingreep van hogerhand verwezenlijken, de 'spraakmakende gemeente' is
er ook nog. En die heeft een sterke
behoefte om naast manlijke beroepsnamen vrouwelijke te vormen door
middel van een der vele beschikbare
achtervoegsels als -e, -es(se), -euse,
-ster. Zelfs achter beroepsnamen die
zowel een man als een vrouw kunnen
aanwijzen plakt men een achtervoegsel
om toch maar te laten uitkomen dat
een vrouw bedoeld arise, doktores,
ik heb zelfs eenmaal gaste gezien.
Op wat de kans op succes nog kleiner
maakt heeft dr. Kruyskamp in het A.D.
al de aandacht gevestigd. Naarmate in
de toekomst het aantal vrouwelijke
timmerlieden, timmergasten, zo de
Emancipatieraad wil, toeneemt, zal de
benaming timmerman voor een dan
niet meer aan de weg timmerende
vrouw gewoner worden.

is:

Maar zover is het nog fang niet.
Misschien is het voorlopig een kleine
troost te bedenken dat de oorspronke-

lijke betekenis van man ook `sexeneutraal' is, nl. mens; zie het Engels.
D. de Vries

Het woord aan u
Hoe zit dat met .. .
ontwijken
heeft ontweken: letterlijk? Bijvoorbeeld: Door een handige manoeuvre
heeft het Engelse schip ons ontweken?
is ontweken: figuurlijk? Bijvoorbeeld:
Ik ben hem al die dagen ontweken?
C. G.L. Apeldoorn
Hoevelaken

\lARIETEITEN VARIETE
De massamedia brengen ons steeds
meer nieuws en steeds minder Nederlands. U kunt kiezen wat u het
belangrijkste vindt, maar voor O.T. kij k
ik graag even naar het Nederlands.
Ditmaal het meningsverschil over de
woordbetekenis. `De vrouw maakte er
dagelijks een gewoonte van om met
haar hond in deze buurt te gaan
wandelen.' Gewoonlijker kan 't niet.
`Hij gaf opdracht tot verkopen en
behaalde een verlies van achttienduizend gulden.' Van Dale: behalen
door inspanning verwerven.
`Bij de eerdere verkiezingen op Vlieland hebben ongeregeldheden plaatsgevonden.' Dat moet dan na de
onregelmatigheden geweest zijn.
`Wie zo'n pretentie wil waarmaken,
doet er beter aan zich verre te houden
van vrijages met extreme, zo niet
extremistische groepen.' Nee, niet
terugkrabbelen.
`Dit is geen openluchtfoto van het
Scheveningse Vrouwenkoor, zoals
door deze foto wellicht wordt gesuggereerd. Ze kwamen daarentegen terug
van een optreden voor koningin
Beatrix in Hotel des Indes en staan
hier op de tram te wachten.' Ik ben
nieuwsgierig naar de functie van `ze',
maar vooral naar de aard van de
absolute tegenstelling, door `daarentegen' aangegeven.
`De koers van Slavenburg zakte nog
eensf 0,50 en komt daarmee angstvallig dicht in de buurt van het dieptepunt
voor dit jaar.' Ik heb me heus angstig
aan de tekst gehouden.
`Schaaktop (in schaakolympiade te
Luzern) nog niet op drift.' Zo kun je
lelijk op dreef raken.
`Hij houdt het op een bedrijfsongeluk
dat voldoende tijdig is onderkend.' Ik
had nog liever `voldoende tijdig op tijd'
gelezen.
`In die periode speelden we sterker; we
kwamen zelfs niet geheel ongelukkig
op een voorsprong.' Helemaal mee
eens.
`Dat vind ik een zwakte-aanbod.' Dan
zou ik het direct aandoubleren.
`Cruyff wil beslist de stormlopen van
Celtic binnen de perken houden —
onder alle voorbehoud die hij gebruikelijk maakt.'
Ik wil over `die' heenkij ken maar wel
uiting geven aan mijn doorgaanse
verwondering over woordgebruik als
hier gedemonstreerd.

Als de directie van een bedrijf het
vrouwelijk personeel vraagt zich ook
onder de term werknemer begrepen te
achten en de dames hebben daartegen
bedenkingen, hoe kun je dat dan
oplossen? Een vraag uit het bedrijfsleven, en een moeilijke. De directie wil
blijkbaar of van werknemer/werkneemster, hij/zij, zijn/haar en hem/
haar. Volgens de Volkskrant van
23-12-'82 zoekt de kraakbeweging in
Amsterdam het in: krakerster, bewonerster, bouwvakkerster. Maar werknemerster zou ik zeker niet willen
aanbevelen, want het is onmogelijk
Nederlands, maar wat hier het belangrijkste is: dat -ster is weer een
achtervoegsel bij de mannelijke vorm
en dat is - als ik het goed heb - net niet
de bedoeling. Personeelslid doet het
beter; dat geeft geen geslacht aan. Wel
blijft men zitten met een deel van de
voornaamwoordelijke aanduiding, zolang daarvoor geen gemeenslachtige
vormen zijn gevonden en aanvaard.

Mevr. Nettie Roes in Amsterdam leest
meer dan eens een constructie als ` Voor
wie deze wet bedoeld is, liggen
formulieren op de postkantoren'. In
plaats van `Voor hen voor wie deze wet
bedoeld is ...'. Het klinkt niet fout,
maar is het wel, schrijft deze correspondente. Nou, en of! Theoretisch
denkbaar, maar praktisch belachelijk
zou zijn: `Voor voor wie deze wet
bedoeld is ...'. Maar wat denkt u nu
van de mededeling van de bioscoopportier: `Waar plaatsen voor genomen
worden kunnen in de hal wachten'?
Daarover kon je je vroeger vrolijk
maken. Maar zie nu Rijpma-Schuringa-Van Bakel, 24ste druk, blz. 161:
`Van wie ik de naam noem moet z'n
hand opsteken' _ (tegenwoordig)
`Waarvan ik de naam noem moet z'n
hand opsteken'. Dus: Voor wie plaatsen genomen worden kunnen in de hal
wachten = (tegenwoordig) Waarvoor
plaatsen genomen worden kunnen.. .
= Waar plaatsen voor genomen worden kunnen ... Mooi? Nee. Fout? ...

De heer J. Prins in Utrecht citeert De
Telegraaf van 5-11-'82, waarin over een
uit het Frans vertaald boek van Max
Eglise wordt geschreven: `Het boek is
in het afgelopen weekeinde op hoogst
feestelijke wijze ten doop gehouden
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met een proeverij, gevolgd door een
zeven-gangendiner.' Hij acht proeverij
klaarblijkelijk een eigenaardig woord
voor borreluurtje of iets dergelijks.
Terecht? Ach, ik weet het niet: het is
misschien wat gezocht en aanstellerig,
wellicht ook dialectisch,.en volgens
Van Dale kan proeven en proever ook
`in alcoholische zin' gebruikt worden,
maar dan voor overmatig drinken en
een overmatige drinker.
Meer correspondentie in het volgende
nummer.
M. C. Godschalk

REAChES

Weihnachtsstol
Marlies Philippa liet in dit tijdschrift helaas
het woordmisbaksel Weihnachisstol afd_rukken (zie O.T. van december 1982, blz.
159). Twee lettergrepen ervan zijn Duits, de
derde is Nederlands.
Het volledig Duitse woord luidt in het
enkelvoud: Weihnachtsstolle (die Stolle) of
Weihnachtsstollen (der Stollen), in het
meervoud: Weihnachtsstollen (die Stollen).
In het Nederlands komt het goede woord
kerststol voor. Dat is toch niet verwerpelijk? Of hebben wij het weldra ook over
Osterbrood, Pfingstappel en Neujahrskoek?
Hans Kielich
verb/er
Hengelo

Braderie
In het december-nummer van de vorige
jaargang lees ik op blz. 149 dat het woord
`braderie' Frans zou zijn. Niets is minder
waar. Het is in de Waalse taal ontstaan en
wel onder de invloed van het Nederlandse
`braden'.
Een `braderie' is een soort 'uitverkoop', die
de winkeliers en handelaars van een hele
gemeente of een hele wijk tegelij kertij d
houden. Dit gaat natuurlijk gepaard met
frieten, gebraden vlees, bier, enz.

`Bedriye' is ook een Waals woord en
betekent: al wat gebruikt wordt om een bed
op te maken: matras, kussens, beddelakens,
dekens, overtrek. Het spruit voort uit het
Nederlandse `bed'.
Ik hoop, dat aan mijn taal zal worden
gegeven wat haar toekomt.
R.A.A. Viroux
Li Banbwes, Belgic

Van Woord tot Woord
Duits brood in
een Franse omgeving
Ook ik heb een paar maanden geleden
een kerststol gehaald bij de bakker en
geen weihnachtsstol. Kielich (zie zijn
reactie op mijn decemberbijdrage hiernaast) heeft gelijk als hij zegt dat
kerststol een zeer aanvaardbaar woord
is, maar hij draaft wel een beetje door.
Mogelijke nieuwvormingen als `Osterbrood, Pfingstappel en Neujahrskoek'
zijn absoluut niet op een lijn te stellen
met het verouderde woord weihnachtsstol. Een woordmisbaksel volgens de
her
n van
e Ki eli ch.Zo zou ikee
a de
ontwikkelingsfasen van een woordvorm niet durven rioemen. Ik geef toe
dat het niet zo'n elegant woord is in
onze taal, maar dat zal ook wel de
reden zij n' dat de ontwikkeling niet in
de genoemde fase is blijven steken.
De kerststol is als broodsoort uit
Duitsland afkomstig en bestaat in ons
land nog niet zo erg lang. Ik denk niet
veel langer dan een jaar of veertig.
Kielich beweert dat -stol Nederlands is.
Dat is juist, maar als broodbenaming is
stol een zeer j onge vernederlandsing
van het Duitse Stolle. In het WNT, waar
de woorden beginnend met -k en met -s
al decennien geleden beschreven zijn
treft men noch de broodnaam stol aan,
noch de samenstelling kerststol. Wel
kerstbrood en kerstwegge. Wegge,
stoet, mik en,bol zijn oude broodbenamingen. Stol niet. In het WNT is wel het
homoniem stol opgenomen, dat `klomp',
`kluit', 'brok' of 'stuk' betekent en
alleen nog maar regionaal voorkomt.
Van Dale (1976) vermeldt naast dit
homoniem het woord (kerst)stol zonder nader commentaar en spreekt niet
over weihnachtsstol. In Koenen (1971)
daarentegen vindt men zowel weihnachtsstol(le) `(Du. kerstbrood)' als
stol/kerststol `(Du. luxebrood)'.
Het Duitse woord Stolle betekende
`stut' of 'steunbalk'. Vandaar werd het
de benaming van brood in de vorm van
een balk, dat met kerstmis werd
gebakken als symbool van het in luiers
gewikkelde kerstkind.
In mijn jeugd was men er zich nog
terdege van bewust dat het een Duits
brood was. Kerststol hoordeje niet.
Het karakteristiek gevormde brood vol
rozijnen, krenten, sukade en spijs werd
uitsluitend weihnachtsstol of stol ge-

noemd. Via dit brood was Weihnachten het eerste Duitse woord dat ik
leerde kennen. Wat de woordvorm van
Weihnachtsstolle betreft heeft eerst het
tweede deel van de samenstelling zich
qua klank aan het Nederlands aangepast en is vervolgens het eerste deel
vertaald. Al gauw kon stol ook als
eenledig woord optreden, steeds in de
betekenis `kerststol'. Maar het lijkt of
die specifieke betekenis aan het verdwijnen is. Baksels die voorheen aan
bepaalde hoogtijdagen verbonden
waren, worden steeds meer door het
jaar been gegeten.
e
Vorige
gg
g week nogg
hoorde ik bij een bakker in Utrecht een
mevrouw
e uw een rozi 'nenstol bbeste
este llen.
Toen ik verbaasd tegen het winkelmeisje opmerkte dat dat toch kerstbrood was, antwoordde zij dat ze het
op vrijdag en zaterdag altijd hadden.
Het lijkt erop dat stol een gebruikelijke
benaming begint te worden van langwerpig, `dichtgeklapt' luxebrood.
Van kerststol naar bakkerij is maar een
klein stapje.' Bakkerij is de plaats waar
men bakt en braderij was vroeger de
plaats waar men braadde. Nu is
braderij de Zuidnederlandse variant
van het ons bekende woord braderie.
En dit brengt me tot een commentaar
op een andere reactie in dit nummer
van ons maandblad en tot een kleine
beschouwing over de achtervoegsels
-ie/- ij en - erie/-erij. Er werden al vanaf
de middeleeuwen in het Nederlands
heel wat woorden op -ie of -erie aan het
Frans ontleend. Bijvoorbeeld astronomie, abbedie, gendarmerie, coquetterie. Het suffix -erie kreeg een grote
populariteit en werd vaak met inheemse woorden/stammen verbonden.
Zo ontstonden b.v. toverie en weverie.
In later Nederlands ontwikkelde
-ie/-erie zich tot -if/-en], maar bij de
leenwoorden is vaak bij hernieuwde
ontlening de -ij-vorm weer verdrongen
door -ie. We spreken van abdij en van
profetie. Soms zijn.er dubbelvormen
zoals bij selderie en selderij of - met
verschil in betekenis - bij galerie en
galerij.
H.E. Kater (zie blz. 1.49 van de vorige
jaargang) laakt de neiging die er in
Eindhoven blijkt te bestaan om het
achtervoegsel -erie achter bestaande
Nederlandse woorden te plaatsen. Hij
noemt in dat verband bedderie. Maar
die tendens valt al vanaf het Middel-
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nederlands waar te nemen, zij het dat
later vooral de -erij- variant gebruikt
werd. Kater vreest het ontstaan van
boekerie. Hij vergeet het bestaan van
boekerij. Helemaal ongelijk heeft hij
wanneer hij zegt dat braderie "niets
uitstaande heeft met `braden'." Dat
heeft het we! degelijk. Het klopt dan
ook wat Roger Viroux (zie hierboven)
zegt, ook wanneer hij het heeft over de
Waalse herkomst van de woordvorm
braderie. Vanuit het Franstalige gedeelte van Belgie en ook vanuit
Frans-Vlaanderen (in Rijssel treft men
het woord in 1867.aan). heeft de
braderie zich deze eeuw in Frankrijk
verbreid, samen met het ermee samenhangende werkwoord brader. In 1927
bereikte het woord Grenoble in de
streek van Lyon en in 1931 Puteaux in
de Parijse regio.
Tenslotte bedriye, een ander Waals
woord dat Viroux noemt. Ook hier een
Nederlands eerste deel en een `vreemd'
aandoend tweede. Het tweede lid is in
ieder geval niet -erie. Ik vermoed dat
dit woord een verwaalsing is van
`bedgerei' of mogelijk van `bedgerief',
maar dit is zuiver speculatief. Eigenlijk
te speculatief voor mij. Ik houd me
liever bij de poezij of bij produkten van
een backerie.
Marlies Philippa

Woordmensen
Ik beloofde wat `Van-woordmensen' to
geven. Maar even een mededeling om
een verwijt te ontlopen. Definities van
woorden en gegevens over mensen
neem ik over uit Van Dale en de
Winkler Prins, want betrouwbaarder
kan ik natuurlijk niet zijn. Men noeme
dit toegestaan plagiaat.
Bij de `Van-woordmensen' wou ik een
categorie uitschakelen: ziektes. Naar
mijn idee zijn er zoveel naar hun ontdekkers genoemd (zoals de ziekte van
Weil) dat die lijst te lang zou worden.
Het lint van MObius of de band van
Mobius verkrijgt u als u twee overstaande zijden van een lint averechts
aan elkaar plakt, dus zo dat de ene
zijde een halve slag gedraaid is. Zie de
wP. Als u dan op die band een lijn in de
lengterichting volgt zult u niet zonder
verbazing merken dat die band geen
binnen- en buitenkant meer heeft. Dat
heet: een eenzijdig oppervlak. Het
heeft me indertijd veel genoegen
gedaan dat mijn vriend Hubert Lampo
een bundel `De ring van Mobius'
genoemd heeft (sleutel: tweeledigheid
wordt organische eenheid). De ring of
de band is genoemd naar August
Ferdinand Mobius (1790-1868), de
Duitse wis- en sterrenkundige, die er in
1858 een belangrijke bijdrage mee
leverde tot de toen nieuwe wetenschap

van de analysis situs (zie topologie).
De eilandjes van Langerhans zitten in
uw alvleesklier en bevatten twee
soorten hormoonproducerende cellen,
de alfacellen, die het hormoon glucagon maken en de betacellen, die het
insuline produceren. Ze zijn genoemd
naar Paul Langerhans (1847-1888), de
Duitse patholoog-anatoom.
Ook de brug van Wheatstone kent u
misschien, al zal het definieren u minder goed afgaan: samenstel van weerstanden tot het bepalen van de grootte
van een onbekende weerstand wanneer
de overige bekend zijn. Genoemd naar
Sir Charles Wheatstone (1802-1875),
Brits natuurkundige, hoewel de brug
niet door hem maar door S.H. Christie
(1784-1865) is uitgevonden.
Het getal van Mach (symbool: Ma) is
een door de Oostenrijkse fysicus Ernst
Mach (1838-1916) geintroduceerd
getal, gelijk aan de verhouding van de
vliegsnelheid v van een voorwerp
(vliegtuig, granaat enz.) tot de geluidssnelheid a in de atmosfeer. Ik heb het
altijd wat sneu voor Mach gevonden
dat hij de geweldige ontwikkeling van
de aerodynamica in de luchtvaart niet
meer heeft meegemaakt.
Jan J. van Herpen

Stichting `Let op Uw Taal' opgericht
Op 12 januari 1983 is opgericht de
stichting `Let op Uw Taal'. De
oprichting van deze stichting is een
uitvloeisel van het testament dat mr.
F. E. H. Groenman, destijds Nederlands
gezant in Canada, op 17 oktober 1928
heeft gemaakt. De heer Groenman
heeft een bedrag van f 100.000,vermaakt aan het (toenmalige) Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.
Daarbij heeft hij onder meer bepaald
dat het gelegateerde bedrag diende te
worden beheerd als een apart fonds,
genaamd Fonds: `Let op Uw Taal'. De
opbrengsten van het kapitaal zouden
moeten worden besteed `om tegen te
gaan den invloed van het Duitsch op
het Nederlandsch'. Voor het geval dat
het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap niet meer mocht bestaan op
het ogenblik dat het legaat tot uitkering moest komen, of het legaat zou
verwerpen, schreef het testament voor

dat een afzonderlijke stichting in het
leven zou moeten worden geroepen
met een kapitaal van f 100.000,- en een
zelfde doel als het genoemde fonds.
Eind 1979 ontstond de situatie waarin
het legaat tot uitbetaling diende te
komen. Van de mogelijkheid tot het
instellen van een apart fonds onder
beheer van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap bleek geen gebruik te kunnen worden gemaakt.
Voor de uitvoering van het testament
op dit punt is vervolgens contact tot
stand gekomen met het bestuur van het
Genootschap Onze Taal, dat graag zijn
medewerking heeft gegeven aan de
oprichting van een afzonderlijke stichting, onder de bovenvermelde naam,
die is bedoeld als de stichting waarvan
in het testament van de heer Groenman
sprake is.
De stichting stelt zich volgens de

oprichtingsakte ten doel `aan de gebruikers van de Nederlandse taal meer
inzicht bij te brengen aangaande de
invloeden van andere talen, in de eerste
plaats het Duits, op onze taal en het
gebruik van goed Nederlands te bevorderen'. De leden van het bestuur
worden benoemd door het bestuur van
het Genootschap Onze Taal. Als bestuursleden zijn voor de eerste maal
aangewezen de heren Tegelberg,
Hofhuis, Den Os en Riem Vis, allen
tevens bestuurslid van het Genootschap, alsmede de heer Renkema, de
redacteur van het maandblad.
Over enige tijd zal het bestuur van de
nieuwe stichting in dit blad bekend
maken welke plannen er zijn om de

middelen van de stichting op een
zinvolle manier te besteden.
Het bestuur van
het Genootschap Onze Taal
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n Het gebeurt wel dat ik mij maandenlang binnen deze kolommen niet wijd
aan de taak waarvoor dit maandblad
mij eigenlijk heeft ingehuurd: het
signaleren en genadeloos veroordelen
van modieuze taalmisbaksels. • De
redenen voor deze nalatigheid zijn
velerlei. Ten eerste helpt veroordelen
niet echt, ten tweede wordt er op het
onderhavige gebied als zoveel gesignaleerd, door zoveel verschillende personen via zoveel verschillende wegen.
• Neem bijvoorbeeld de eerste Sonja
Barend-show van dit jaar (direct na de
jaarwisseling) - daarin vroeg Sonja
Barend aan het publiek wat de
afschuwelijkste modewoorden van
1982 waren geweest. Vat vond het
publiek (onder andere): inleveren en
ergens. • Nu is inleveren natuurlijk
een vervelend woord, maar toch
hoofdzakelijk omdat de bijbehorende
handeling zo pijnlijk is. • En trouwens, zodra het onderwerp bij dit
werkwoord niet aan u maar aan uw
medemens refereert, klinkt inleveren
alweer een stuk aardiger. • Terecht
merkte Sonja op dat ergens in de
niet-lokaliserende betekenis al van
ouder datum is: ik kan daar aan
toevoegen dat vele lustra geleden een
persoon van het vrouwelijk geslacht
mij toevertrouwde ergens ben ik leuk
en daarmee bedoelde in bepaalde
opzichten weet ik voet bij stuk te

houden. • Hoewel ik mij na al die
jaren afvraag of ze het inderdaad zo
bedoelde. • Nou ja, ik bedoel maar.

. :Jnze I[aal
Maandblad 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 14.000) 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:
dr. J. Renkema

• Ik begin me af te vragen wat er mij
toe gebracht heeft orn allerlei scabreuze details uit mijnjeugd aan dit
papier toe te vertrouwen. • O ja, het
ging erom dat ik te weinig modieuze
wangedrochten aan de kaak stel, af en
toe. • Maar wat dat betreft heb ik er
dan toch weer een gevonden: radio- en
televisiecommentatoren van diverse
pluimage roepen zo om de paar zinnen

nog twee uur te gaan, nog een paarjaar
te gaan of jets in die geest. • Het zal
wel uit het Engels komen, maar dat
kan me niet schelen: de uitdrukking
moet verboden worden. n OK boys,
nog veertien vierkantjes te gaan. •De
heer Rijnenberg schrijft naar aanleiding van een vierkantje in het december-nummer foei, P. C. U. d. B. • Ik
had namelijk geschreven Op het
ogenblik dat u dit leest. • Helaas, niks
foei. • Onder het lemma dat (voegwoord) neemt Van Dale als voorbeeld
de dag dat zij terugkeerde. • En dat
zonder verder commentaar. • Dat is
dus dat. • Ook inhuren (zie het eerste
vierkantje) is nogal modieus, maar
daar heb ik als zodanig niets op tegen,
te meer daar dit woord een subtiele
nuance heeft die door geen enkel ander
werkwoord gedekt wordt. Ik zou het
niet graag de huur willen opzeggen.
n Over subtiele nuances gesproken:
M.A. Thorbecke uit Den Haag vraagt
waar de uitdrukking z'n nek uitsteken
vandaan komt. Hij of zij merkt op dat
de uitdrukking niet in Van Dale
voorkomt, en vindt dat de betekenis
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is: zijn best ergens voor doen, zich
uitsloven. • De subtiele nuance die
M.A.Th. over het hoofd ziet, en die
tegelijk de herkomst vermag te verduidelijken: als je je nek uitsteekt, dan
loop je een bepaald risico met je
uitsloverij, je hebt jezelf zogezegd
blootgegeven, je kwetsbaar gemaakt.
n R. Tybout uit Eindhoven merkt op
dat je gevouwen en opgevouwen zegt,
maar dat het voltooid deelwoord van
ontvouwen ontvouwd is. Dat klopt.
• Dezelfde R. Tybout meent dat de
uitdrukking laten wij bidden eigenlijk
laat ons bidden zou moeten zijn.
• Ook dat klopt, althans historisch, en
in Vlaanderen zegt men nog altijd laat
ons weggaan, in plaats van laten wij
weggaan. • Maar dat neemt niet weg
dat de zogenaamde aansporende functie van het hulpwerkwoord laten niet
meer als een gebiedende wijs wordt
opgevat, dus dat het een gewoon
onderwerp bij zich krijgt, ook in een
uitdrukking als,laat hij maar oppassen,
laat ik het niet merken. • De veronderstelling van R. Tybout dat laten wij
bidden een verkorte vorm van Sta toe,
Heer, dat wij bidden zou zijn, lijkt me
dan ook onjuist. Waarom zou Aangesprokene het gebed niet toestaan? En
wat zou een atheist dan bedoelen als hij
zegt Laten wij ermee ophouden?
P. C. U. d. B.
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In dit nummer:
• Woordenboeken en nog eens woordenboeken. Inzicht in een onoverzichtelijk aanbod. Menigeen denkt dat
woordenboeken alleen eerschillen in
prijs en omvang.
n 38 Reacties. Sommige woordenboe-

ken geven ook `de reizigers worden
verzocht Het spatieverschil tussen
linker buurman en linkerhand.
• 39 Gebruikt u een woordenboek alleen bij het scrabbelen? De omschrijving van `liberalistisch'loste het
meningsverschil tussen een minister en
een kamerlid niet op.
• 41 Kritiek op woordenboeken is
prijsschieten op de dikste.
• 42 Hoe is u w houding naar naar toe
toe? Moet dit naar een woordenboek
toe?
. 44 Hollanditis staat nog niet in de
woordenboeken, maar wel in dit nummer. U kunt kiezen uit negen omschrrjvingen! Een uniek experiment onder
leiding van Onze Taal.

• 50 Een boekbespreking van Wegwijs
in 1'oordenhoeken.
• De vaste rubrieken:
Spijkers op Laag Water, Nederlandse
woorden in het Indonesisch, 40;
Variëteit en Variété, een woordenboek
voorkomt geen Europees Nederlands,
42; Van Woord tot Woord, et lvmologische woordenboeken, 48; Het
Gezegde & Co., hoe een student knipte
en plakte voor het WNT, 49; Het Rijm schap, vod- en lorrijmwoordenboeken,
5 l ; Onderzoekingen inzake leed- en
1'oordvermaak in ❑ C7 ❑.

Volgende tit eek hen ik jarig. En
nu maar hopen dat ... (zie 41).

VERSCHILLENDE
WOORDENBOEKEN
Bij de taaladviesdienst van `onze Taal 'komen vaak vragen binnen over
v'oordenboeken: Welke van al die woordenboeken kan ik nu het beste gebruiken?
Op school hebben we altijd met Koenen gewerkt, maar is de nieuwe Kramers nu
niet veel geschikter? Hoe zit het eigenlijk met dat woordenboek uit België van
Verschueren? Er bestaat toch ook een handwoordenboek van Van Dale? Kan ik
dat niet beter aanschaffen? Waarom geen kleiner woordenboek van Spectrum of
Prisma? Woordenboeken geven alle toch ongeveer dezelfde informatie? Al die
verschillen, dat is raar muggezifterij! In een groter woordenboek staat natuurlijk
meer dan in een kleiner, maar verder maakt het toch niets uit? Komen er
binnenkort nog nieuwe woordenboeken uit?
In het Nederlandse taalgebied zijn tal
van woordenboeken in omloop die
nogal van elkaar verschillen. Sommige
woordenboeken zijn heel normatief en
geven strenge oordelen over taalgebruik, andere zijn nogal tolerant. Het
ene woordenboek is meer geschikt
voor gebruik op school, een ander
bevat veel gegevens over onze taal in
vroeger tijden. In weer een ander
woordenboek staat precies hoe je
woorden moet afbreken; en in nog een
ander kun je heel gemakkelijk spreek
opzoeken. De vraag naar het-worden
geschiktste woordenboek kan pas beantwoord worden als duidelijk is
waarvoor het wordt gebruikt.
Het is zeker niet zo dat u voor al uw
vragen beter uit bent met het dikste of
het nieuwste of het duurste woorden
dikste woordenboek is niet-boek.Ht
per definitie het `volledigste' woordenboek. Het kan veel oude woorden
bevatten waar de hedendaagse taalgebruiker weinig aan heeft. Wanneer u
vooral vragen hebt over nieuwe woorden, dan moet u wel bedenken dat het
nieuwste woordenboek pas geschikter
is dan andere wanneer er veel meer
nieuwe woorden in staan. En bij het
duurste woordenboek moet u ook eens
berekenen hoeveel u het opzoeken van
één woord kost. Wanneer u bij

voo rbeeld f 210, - neertelt voor een
woordenboek dat na zeven jaar verouderd is en u zoekt driemaal per jaar een
woord op, dan kunt u zelf wel nagaan
hoeveel u dat per woord kost. Uiteraard zegt deze financiële benadering
niet alles. Ook meegerekend moet
worden datje anders afhankelijk bent
van buurvrouw of bibliotheek. We
zwijgen hier maar over de status van
een fraaie tweedelige cassette in uw
eikehouten boekenkast.
Wanneer u wilt nagaan welk woorden
voor u het meest geschikt is, dan -boek
zult u op zijn minst drie dingen moeten
doen:
1 bepalen waarvoor u het woorden
-boek
gaat gebruiken;
2 nagaan of u kritiek op sommige
woordenboeken terecht vindt;
3 een aantal woordenboeken op enkele woorden vergelijken om te ontdekken welke aanpak u het meeste
aanspreekt.
In dit themanummer van `Onze Taal'
staan drie artikelen over woordenboeken. Het eerste behandelt de vraag:
Waarvoor wordt een woordenboek
gebruikt? Het tweede gaat over kritiek
op woordenboeken. In het derde
worden verschillen tussen woordenboeken gesignaleerd naar aanleiding
van het woord `hollanditis'. In deze
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inleiding volgt nog een overzicht van
wat er op de markt is.
Overzicht
Het grootste woordenboek is het WNT
(Woordenboek der Nederlandsche
Taal). Aan dit woordenboek is men al
begonnen in het midden van de vorige
eeuw. -Belgische en Nederlandse deskundigen wilden een Nederlands Taalmuseum dat `eene schatkamer van al
de rijkdommen onzer moedersprake'
zou zijn. Helaas is dit monumentale
werk nog steeds niet af. Het eerste deel
verscheen in 1882 en men hoopt het
laatste deel (nr. XXX?) in 1996 te laten
verschijnen. Dan zal er een monument
zijn opgericht waarin de Nederlandse
taal staat beschreven op basis van
teksten van 1500 tot 1920. De beperking tot 1920 was noodzakelijk, omdat
men anders nooit klaar zou komen. Bij
het WNT ligt de nadruk dus op
taalmuseum.
Toch is elk ander woordenboek in ons
land voor een belangrijk deel een
uittreksel van het WNT. Een voorbeeld.
Nadat het WNT de woorden tussen
`trekken' en `tuin' had gepubliceerd,
werd in de nieuwe druk van Van Dale
de omvang van het overeenkomstige
gedeelte met 50 procent uitgebreid.
In 1872 verscheen de eerste druk van
Van Dale, Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal. Bij elke druk wer,

den er woorden toegevoegd. De tiende
druk verscheen in 1976. Sinds 1915 is
er trouwens ook een kleine Van Dale
waarvan in 1982 de negende druk is
verschenen.
Naast Van Dale is er. nog een
woordenboek dat als titel Groot
Woordenboek draagt, namelijk de in
1981 verschenen Kramers. Deze Grote
Kramers is een samenvoeging van twee
al bestaande Kramers' woordenboeken
en grote delen uit Signalement van
Nieuwe Woorden van R. Reinsma
(1975). De Grote Van Dale en de Grote
Kramers zijn beide tweedelige woordenboeken. Toch is er wel verschil in
omvang: de Grote Kramers heeft min,der lettertekens (maar is gemakkelijker
te raadplegen).
Koenen heeft evenals Van Dale een
traditie die teruggaat tot in de negentiende eeuw. De eerste druk verscheen
in 1897; in 1974 verscheen van dit veel
gebruikte schoolwoordenboek de zevenentwintigste druk.
Een populair woordenboek in Belgie is
Het Modern Woordenboek van Verschueren (eerste druk 1930, achtste
druk 1979). Ook dit woordenboek
bestaat uit twee delen, maar een
vergelijking qua omvang is hier niet
betrouwbaar omdat Verschu.eren ook
veel trefwoorden bevat die in een
encyclopedie thuishoren. Verschueren
is eigenlijk een encyclopedisch woordenboek. Hetzelfde geldt voor het
andere - minder bekende - woorden-

REALTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer ruime mogelijkheid tot reageren.. Bedenk wel dat uw reactie
meestal pas geplaatst kan worden tutee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer
daarom ow bijdrage zodanig dat de lezer niet verplicht wordt een vorig nummer erbij te ha/en.
Wanneer uw reactie naar het oordeel van de redactie te veel ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw hijdrage te hekorten. U kunt desgeit'enst een lijst met redactie-aanwtwijzingen
opvvragen. Adres: postbus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01745-7070.

Linker buurman linkerhand
In `Onze Taal' van januari (p. 6) werd
gevraagd waarom het `linker buurman' en
`linkerkant' is. Ik meen hiervoor een
verklaring te hebben.
`Linkerkant', `linkerzijde', `linkeroever' enz.
is per definitie voor die zijde bestemd (uw
linkerhand, -oever enz. past rechts niet).
Uw `linker buurman' kan ook uw `rechter
buurman' worden: hij is niet onverbrekelijk, niet per definitie uw linker buurman
(het is een `moment'-opname - hoe lang dit

overigens ook kan duren -); hij past ook
rechts.
Wellicht kunt u met deze redenatie
instemmen.
R.J. Jager
Groningen

Naamvalsfouten
In het februari/ maart-nummer vestigt de
heer Jongkees uit Amsterdam de aandacht
op een tweetal naamvalsfouten, te weten:
1 de aanwezigen worden verzocht naar
binnen te gaan
-

boek van Belgische herkomst: De
Kleine Larousse, maar bij Larousse
komt daar nog bij dat de samenstellers
ervan eigenlijk geen professionele lexicografen (woordenboekmakers) zijn.
Vandaar dat we straks alleen op Verschueren doorgaan.
Als laatste groot woordenboek kan
genoemd worden Oosthoeks Handwoordenboek (eerste druk 1980).
Deze Oosthoek - eigenlijk een uitgedunde Van Dale - is bedoeld als
aanvulling op de gelijknamige encyclopedie (en niet los verkrijgbaar). Daarom laten we ook Oosthoek hier verder
buiten beschouwing. Tot zover de
grotere woordenboeken.
Naast deze zijn er nog een groot aantal
kleinere woordenboeken in de handel.
Aparte vermelding verdient hier het
Spectrum Woordenboek (eerste druk
1973; vierde druk 1979) dat qua
omvang bijna de helft van Koenen is.
Van alle andere zogenaamde zakwoordenboeken, noemen we hier
alleen het Prisma Handwoordenboek
(eerste druk 1955; negentiende druk
1982) dat ook in een iets duurdere uitgave te verkrijgen is onder de titel
Prisma Woordenboek Nederlands.
Over alle andere woordenboeken vindt
u informatie in 'Wegwijs in Woordenboeken' (zie de boekbespreking elders
in dit nummer).
J. Renkema

2 ik belde aan en werd open gedaan
Met het signaleren van de laatste afwijking
kan ik mij geheel verenigen. Dit is niet het
geval met zijn conclusie over de eerste zin.
De bekende neerlandicus dr. F.C. Dominicus schreef hierover al het volgende:
`Moet men zeggen "de bezoekers wordt verzocht op te staan" of "de bezoekers worden verzocht op te staan"?'
Logisch redenerend zou men tot de slotsom
komen dat het moet zijn: `De bezoekers
wordt verzocht ...', immers men verzoekt
iets aan iemand. Maar het is gewoon te
zeggen: `De bezoekers worden verzocht
...', zodat we hier met de oude Romeinen
zmuden kunrren zeggen: `Het gebruik is een
dwingeland'. o sterk is dit hier het geval
dat d e 14f1 met het enkelvoudige werkwuord
in onze tegenwoordige taal iets stijfs heeft
gekregen, iets wat men nog wel hier en daar
als opschrift kan vinden, maar wat men niet
meer zegt.
J. v. d. Spek
Zoetermeer
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Waarvoor wordt een woordenboek
gebruikt?
Waarschijnlijk wordt een woordenboek het meest geraadpleegd om na te
gaan wat een woord betekent of kan
betekenen. Maar dit wil niet zeggen dat
een woordenboek bepaalt hoe woorden gebruikt moeten worden. Het
volgende voorbeeld is in dit geval
bijzonder illustratief.
In februari van dit jaar kwam in de
Tweede Kamer bij de behandeling van
de begroting van de Politie de toename
van criminaliteit en vandalisme aan de
orde. Het kamerlid Faber noemde als
een van de oorzaken voor deze
toename de `liberalistische' samenleving. De liberale minister van Justitie,
Korthals Altes, reageerde hierop met te
zeggen dat hij niet goed uit de voeten
kon met het woord liberalistisch en
suggereerde Faber het volgende: 'Misschien kunt u het in Van Dale
opzoeken. Dan zal ik graag zien wat
het eigenlijk betekent.'
Eigenlijk verweet de minister het
kamerlid een onjuist gebruik van het
woord liberalistisch en wees hij Van
Dale aan als scheidsrechter. Het
vervolg van de - ietwat warrige discussie is bijzonder interessant. Het
kamerlid Faber geeft aan dat de
mensen het idee hebben gekregen dat
vooral de overheid de rechtsorde moet
handhaven: driekwart van de burgers
loopt door bij een misdrijf waarvan zij
getuige zijn. `Dat', aldus Faber, 'bedoelde ik met "liberalistisch", uiteraard
ter onderscheiding van "liberaal".'
Intussen heeft de Voorzitter van de
Tweede Kamer Van Dale opengeslagen
en geeft de volgende `scheidsrechterlijke' uitspraak: liberalistisch is het
bijvoeglijk naamwoord bij liberaal in
de betekenis van 'aanhangen van de
liberale staatsinrichting ...'. Aha,
reageert Korthals Altes, dus Faber
heeft het verkeerde woord gebruikt.
Nee, zegt Faber, ik hecht eraan
`liberalistisch' to beschrijven als `een te
ongenormeerd vrijheidsbesef'.
Uit dit voorbeeld blijkt overduidelijk
hetgeen al verwoord staat in het
voorbericht van de tiende druk van
Van Dale: `Het gezag van Van Dale is,
als van ieder ander woordenboek, in
beginsel niet groter dan de taalgebruiker er zelf aan wil toekennen.' Uiteraard valt een liberale minister over
deze negatieve betekenis van liberalistisch, maar als de tegenpartij zich niet
neerlegt bij Van Dale, moet de strijd

toch met andere wapens worden
voortgezet.
Naast de belangrijke vraag wat een
woord betekent, zijn er nog vele andere
vragen waarvoor u terecht kunt in een
woordenboek.
Ruwweg gesproken wordt een woordenboek gebruikt wanneer men antwoord wil hebben op de volgende
vragen:
1 Spelling
Is het 'criticus' of `kritikus'? M oeten er
twee puntjes op de i van `mais'? Hoe
spel je de naam van die heester die
vroeg in het voorjaar zo mooi geel
bloeit, nog voor er bladeren aan de
takken zitten? Is het `a-bortus' of
`ab-ortus', of wordt er alleen maar
afgebroken na de r (abor-tus)?
2 Uitspraak en klemtoon
Hoe spreek je `aubergine' uit? Moet je
een k-klank uitspreken in `sceptisch'?
Mag in `schoorsteenmantel' de klemtoon ook op de a liggen? Is `reunie' een
regionale variant van `reunie'?
3 Grammaticale gegevens
Is het woord `idee' een het-woord of
een de-woord? Is het `de stad en zijn inwoners' of `de stad en haar inwoners'?
Is het `hypotheses' of 'hypothesen'? Is
het `ik wuifde' of `ik woof'? Is `ik dorst'
voor `ik durfde' niet volstrekt verouderd? Wat is het voltooid deelwoord
van `stofzuigen'?
4 Herkomst van een woord
`Algebra' komt via het Middellatijn uit
het Arabisch. `Boycot' komt uit het
Engels. `Huzaar' is uit het Hongaars
via het Hoogduits onze taal binnengekomen. `Progressie' komt volgens sommigen via het Frans uit het Latijn.
Anderen vinden dit te simplistisch
geformuleerd en zeggen dat dit woord
in een betekenis direct op het Latijn
teruggaat, terwijl er in ander verband
ook van Duitse connecties sprake kan
zijn, enz. enz.
5 Betekenis van een woord
Dit is verreweg de belangrijkste functie
van woordenboeken. Voor informatie
over de herkomst van een woord (zie 4)
kan men beter een etymologisch
woordenboek opslaan. Voor de spelling (zie 1) en de grammaticale
eigenschappen (zie 3) van een woord
kan men in veel gevallen ook terecht in
de Woordenlijst der Nederlandse Taal
(beter bekend als het Groene Boekje).
En voor gegevens over uitspraak (zie 2)
bestaan er aparte Uitspraakwoorden-

boeken. Maar toch zal een woordenboek niet in alle gevallen duidelijkheid
verschaffen. De gebruiker zal soms
moeten kiezen uit verschillende betekenissen en, op basis van het zinsverband
waarin het onbekende woord staat, een
poging moeten wagen de algemene en
daardoor veelal vage woordenboekomschrijving te interpreteren.
6 Andere gebruikswijzen van een bekend woord
Soms kent men een woord in een
betekenis, maar heeft men behoefte
aan voorbeelden van andere betekenissen in zinsverband. Wanneer men de
zin `Ik heb het je straks toch gezegd'
leest, zal men misschien geneigd zijn te
denken aan een fout, omdat `straks'
meestal `over enige ogenblikken' betekent. Een woordenboek kan dan
vertellen dat `straks' ook gebruikt
wordt in de betekenis van `zoeven'.
7 Zegswi jzen, uitdrukkingen en
spreek woorden
Hier is handig opslaan vereist: Kent u
de uitdrukking 'weten waar Abraham
de mosterd haalt'? Onder `weten'staan
in een groot woordenboek veel gebruikswijzen; bij minder frequente
woorden hebt u grotere kans van
slagen. Onder Abraham vindt u in veel
woordenboeken een verklaring. Laatst
kwam ik de uitdrukking `zijn hand
overspelen'tegen. Jammer genoeg
stond er in het woordenboek dat ik
toevallig bij de hand had, geen
verklaring bij `overspelea', m-aar na
enig zoeken vond ik under `hand' loch
een toelichting. Overigens bestaan er
ook voor zegswijzen en uitdrukkingen
aparte woordenboeken.
8 Taalkring of stijlniveau van een
woord
Heeft u ooit van een `zundgat' gehoord? Een opening in een vuurmond
om de lading te doen ontbranden. Aha,
het woordenboek dat hier bij toeval
openligt, geeft ook aan dat het `vero.'
is, verouderd dus. Zo ook geven vooral
de grotere woordenboeken aan of een
woord Bargoens is, of het alleen door
studenten gebruikt wordt, of het
slechts gangbaar is in Zuid-Nederland,
of het woord plat is of alleen in
verheven stijl voorkomt, enz. enz.
Voor speciale vaktermen kunt u
meestal beter terecht in de vakwoordenboeken.
9 Normen voor woordkeus
`Betreffende' in `de betreffende publikatie' is volgens sommige woordenboeken niet aanbevelenswaardig; `middels'
is een afkeurenswaardig germanisme
voor `door middel van'. Het ene
woordenboek oordeelt hier overigens
strenger dan het andere.
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10 Bestaat het woord wel?
Een van de meest verbreide misvattingen over woordenboeken is, dat een
woord niet bestaat als het niet in het
woordenboek staat. Vele spelletjes
scrabble zijn zo al ontaard in geruzie
met het woordenboek als wapen. Zo
kon het voorkomen dat een scrabbelaar geen `ythia' mocht leggen achter
`fors', omdat `forsythia' (die vroege
voorjaarsheester die zo mooi geel
bloeit) niet in het Groene Boekje
stond! Maar ook het dikste woordenboek geeft niet alle woorden. Probeert
u maar eens `papieren' (oorlog) of
`uitfilteren' op te zoeken, of `tijdpad',
of `arbeidsdeling', of `jurkangst'. Bij de
negende druk van de Grote Van Dale
(1970) hield het Genootschap Onze
Taal niet voor niets een congres met als
titel 'Wat nog niet in Van Dale staat'.
Elke dag wordt onze taal verrijkt met
nieuwe
Elke dagwoorden.
wordt onzeElk
taalwoordenboek
verrijkt met
loopt dus achter; bovendien wordt niet
elk woord opgenomen. Een woordenboekredacteur moet meestal op basis
van eigen intuitie beslissingen nemen.

Tot zover de vragen waarop een
woordenboek antwoord kan geven. Nu
doet zich op de Nederlandse taalmarkt
het merkwaardige verschijnsel voor dat
er een aardige verscheidenheid bestaat
aan grote en kleine woordenboeken,
maar dat onduidelijk blijft welk woordenboek voor bepaalde vragen het
meest geschikt is.
J. Renkema

Oproep
Een vergelijking van woordenboeken stuit op grote problemen. Wanneer je goede argumenten wilt aandragen op basis waarvanje kunt
zeggen dat het ene woordenboek
geschikter is voor bepaalde vragen
dan een ander woordenboek, dan
moet je niet alleen veel telwerk verrichten, maar ook omschrijvingen
van woorden nauwkeurig vergelijken. Een vergelijking zou aanzienlijk
worden vergemakkelijkt wanneer
lezers van `Onze Taal' hierbij willen
helpen. Het ligt in de bedoeling dat
van een groot aantal woordenboeken de letter J nauwkeurig zal worden bestudeerd. (De keuze voor de J
is vooral bepaald door de omvang
van deze letter in de woordenboeken.) Wanneer u mee wilt werken,
schrijf dan een briefkaartje naar
postbus 140 in De Lier (telefoon
01745-7070).

Spijkers op Laag Water
In enkele rummers van O.T. heb ik met
veel medewerking van lezers woorden
vermeld van Indonesische oorsprong,
maar zo vervormd dat ze nauwelijks
nog, of niet meer als `Oosterlingen'
herkenbaar waren. Het mooiste voorbeeld was passagieren, dat op het
Javaanse pesisir, kust, teruggaat. Minder vervormd is amper, dat als hampir
in het Indonesisch voorkomt.
Dat er ook talrijke Nederlandse woorden, al of niet vervormd, in het
Indonesisch c.q. pasar-Maleis terechtgekomen zijn, ligt voor de hand. Ivan
Wolffers heeft daarover in De Volkskrant een aardig artikel geschreven. De
aanleiding was een incident met de
schrijver Naipaul tijdens diens persconferentie in Nederland.- Het lijkt me
niet onjuist een ogenblik voor die
woorden de aandacht te vragen: ze
hebben sours een interessante reis
achter de rug.
Maar laten we ons niet verbeelden de
eersten te zijn geweest die gul uit hun
taalarsenaal woorden afstonden. Gedurende de Hindoe-Javaanse periode
zijn vele Sanskriet-woorden in het
Javaans terechtgekomen en langs deze
weg in andere Indonesische talen. Dan
is er nog het Zuidindiase Tamil, dat
vele woorden op het gebied van de
handel afstond, de Islam met vele
Arabische, vooral godsdienstige, termen en de taal van de voorgangers der
Nederlanders, de Portugezen. Die zijn
zelf reeds lang verdreven, maar ook zij
hebben iets van hun taal achtergelaten:
hari minggu, zondag, van het Portugese domingo; hari saptu, zaterdag, van
het Portugese sabato; geredja, kerk, van
het Portugese igrega; sepatu, schoen,
van het Portugese sabboto. Natuurlijk
zijn de oudste ontleningen aan het
Nederlands uit de zeemanstaal afkomstig: bolsak, matras; seterop, limonade;
sekotji, schuitje; gadji, gage, salaris;
kakus, plee.
Dergelijke woorden demonstreren hoe
de aanpassing aan het Indonesische
klankstelsel plaats had. Het aantal
mogelijke medeklinkercombinaties bij
voorbeeld in het Indonesisch is geringer dan in het Nederlands. Daarom
worden in ontleningen medeklinkers
vaak van elkaar gescheiden door sjwa's
`stomme e's'. Grappig is dat deze
oudste ontleningen soms zijn blijven
voortleven, terwijl zij in het Nederlands zelf of geheel, of in de oude
betekenis verdwenen zijn. Wie wil, zou

hier van `versteningen' kunnen spreken.
Wolffers somt hele rijen woorden op
die hij noteerde tijdens een bezoek aan
een warenhuis; enkele daarvan volgen
hier: selop, slof(fen); dasi, stropdas;
gelas, tas; kaos, kous of sok. In een
nieuwe samenstelling komt dit laatste
woord ook voor: badju kaos, singlet.
Dit badju hebben wij weer overgenomen als baadje, nog in gebruik bij de
marine.
Bij samenstellingen in het Indonesisch
staat, anders dan in het Nederlands,
het bepalende deel achteraan, soms
ook wanneer de beide 'componenten
leenwoorden zijn. 'Zo ontstaan woorden
als kantorpos, kartupos, briefkaart,
en ook het op het eerste oog ondoorzichtige weselpos, postwissel.
Hoewel een groot aantal Indonesiers
nog Nederlands spreekt en velen
trachten het te leren, zal, net als
omgekeerd, het aantal Nederlandse
woorden in het Indonesisch niet meer
toenemen. Van de meeste ontleningen
kan echter veilig worden aangenomen
dat zij het de eerste paar eeuwen nog
wel zullen uithouden. Zo gaat dat nu
eenmaal in de taal.
D. de Vries
Velp

In memoriam
Bij het ter perse gaan van dit nummer
bereikte ons het bericht dat heer de
Vries plotseling is overleden.
Pas geruime tijd na zijn pensionering
vond de heer de Vries tijd om zijn visie
op taal in korte cursiefjes op papier te
zetten. Zijn ideeen had hij ontwikkeld
tijdens jarenlange intensieve omgang
met onze taal en andere talen. Opvallend bij hem was altijd weer dat zijn
opmerkingen zo fijntjes in strijd waren
met de kop van zijn rubriek.
Toen ik hem Bens suggereerde een andere kop te kiezen, zei hij: `Nee, laat
maar zo. lk heb altijd een waarschuwing nodig wanneer ik begin te schrijven. Je wordt zo gemakkelijk beinvloed door taalzifters.'
Moge deze waarschuwing van de
auteur van `Spijkers op Laag Water'
nog lang doorklinken in Onze Taal!
Zijn laatste bijdrage in het mei-nummer zal ons - helaas voor het laatst hieraan herinneren.
J. R.
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Kritiek op woordenboeken
Tot nu toe heeft slechts een keer een
`vergelijkend warenonderzoek' van
woordenboeken plaats gevonden. In
1979 verscheen in `Test-Aankoop' (de
Vlaamse tegenhanger van de `Consumentengids') een beoordeling van
twaalf Nederlandse woordenboeken.
Voor dit onderzoek werden de woordenboeken verdeeld in drie categorieen: Grote woordenboeken, handwoordenboeken en zakwoordenboeken.
De woordenboeken werden vergeleken
op relatieve volledigheid, betekenisomschrijvingen en grammaticale informatie. Ook het aantal voorbeelden per
woord, het aanduiden van taalkringen,
de vermelding van zegswijzen en
informatie over de klemtoon speelden
een rol in dit vergelijkend onderzoek.
Wat waren de resultaten? Van Dale
kwam als beste woordenboek uit de
bus, met als enig schoonheidsfoutje een
ietwat rommelige lay-out. Maar een
Rolls Royce mag natuurlijk niet met
een lelijke eend vergeleken worden,
aldus de onderzoekers. Koenen kwam
er prima af; dit woordenboek werd
tevens meer geschikt bevonden voor
schoolgebruik dan Van Dale. Bij de
`handwoordenboeken' behaalde Spectrum de beste kwaliteit/ prijs-verhouding. Wel werd opgemerkt dat dit
woordenboek niet mooi en weinig
stevig is. Onder de `zakwoordenboeken' scoorde Prisma het hoogst,
hoewel er op de vormgeving kritiek
werd geleverd.
Helaas is er op dit onderzoek wel wat
aan te merken. Ik noem slechts een
pear punten. Waarom wordt de grens
voor Grote woordenboeken bij 1200
pagina's gelegd. Zo valt Kramers
(1977) met 1192 pagina's er net buiten.
Een veel betere maat is het aantal
woorden of tekens per woordenboek,
want dat kan per pagina nogal
verschillen. Larousse wordt als Groot
woordenboek aangemerkt, zonder de
vermelding dat een groot deel van dit
woordenboek bestaat uit encyclopedische informatie. Verder is het niet
verwonderlijk dat bij het criterium
`relatieve volledigheid' de Grote Van
Dale hoog scoort, want dit woordenboek is gebruikt voor het opstellen van
dit zogenaamde onafhankelijke criterium.
Prijsschieten op de dikste
In dejaren zeventig heeft vanuit Parijs
een van de hoeders onzer taal, W.F.
Hermans, de Grote Van Dale onder

vuur genomen. Hij maakte zich boos
omdat kennelijk niet was geluisterd
naar zijn vriend Bijkaart die al boze
brieven met fouten had opgestuurd.
Van Dale maakt veel fouten in het
aangeven van de herkomst van vreemde woorden, aldus Hermans. Bovendien is het onderscheid (Fr.) voor een
zuiver Frans woord en (<Fr.) voor een
gewijzigd overgenomen Frans woord
willekeurig, en erger, nutteloos. Achter
`acteur' staat (Fr.), maar achter `actrice' (<Fr.). Waarom, weet niemand. En
waarom staat er geen (Fr.) achter
`riant' of `veto'?
Ook drs. G. van Buren en zijn vriend
Battus leverden kritiek. Dikker is niet
beter. Van Dale zou zo dik geworden
zijn omdat allerlei woorden van 19deeeuwse schooldichters nooit zijn geschrapt bij nieuwe drukken. Bovendien
zijn de betekenisomschrijvingen en de
citaten soms heel eigenaardig. Waarom
bij voorbeeld bij boodschappenjongen
een citaat van Prins Bernhard? Wist u
dat een zigeuner volgens Van Dale
`eigenaardige godsdienstige opvattingen' heeft? B.erucht is de omschrijving
van 'popmuziek': amusementsmuziek
die in de smaak valt bij jeugdige en
onrijpe personen.
Van Dale zou volgens een andere
recensent, H.C. Brandt Corstius, bij
citaten een te eenzijdige voorkeur voor
de bijbel aan de dag leggen. Bij
`bewonderen' komt bij voorbeeld als
eerste citaat: `Gods grootheid en macht
bewonderen'. Op vrouwen schijnt Van
Dale het niet te hebben begrepen. Men
leze hierover in het tijdschrift 'Moer'
(1980 nr. 1). Onder `karakter' wordt
`een man met karakter' omschreven als
een `krachtig ontwikkelde, sterk uitkomende zedelijke persoonlijkheid' terwijl `Henriette heeft veel karakter'
moet betekenen dat Henriette eigenzinnig en koppig is, enz. enz. In `Onze
Taal' is ook gediscussieerd over het al
dan niet seksistisch karakter van Van
Dale. Zie onder andere 1980, p. 63 en
1981, p. 43. De meningen bleven
verdeeld.

Eenden vergeleken
In `Onze Taal' verscheen in 1980 (p. 33,
34) een vergelijkend onderzoek van de
hand van Van Sterkenburg, directeur
van het instituut waar onder andere het
grootste woordenboek van de Nederlandse taal (het WNT) wordt gemaakt.
In dit artikel werd ter illustratie
nagegaan hoe het woord 'eend' in

verschillende grote woordenboeken is
beschreven. Ook hier weer de meeste
aandacht voor Van Dale. Over Koenen
en Kramers words gezegd dat de
behandeling overzichtelijk en beknopt
is; over Verschueren wordt vermeld dat
de encyclopedische informatie heel rijk
is. Als kritiek op Van Dale werd
vermeld: de etymologische en historische ordening van betekenissen, in
plaats van ordening volgens actueel
gebruik, en de hoeveelheid verouderd
materiaal. Als apart punt werd nog
genoemd het normatieve karakter van
Van Dale.
Wat bij al deze kritiek opvalt, is het
fragmentarisch karakter ervan. Verder
onderzoek is nodig voor een meer
gefundeerd oordeel. Anders blijven we
steken in nuttige, maar oppervlakkige
observaties als: het dure woordenboek
A spelt claxonneren en heeft de
woorden bistro, hetze, hitteschild en
oppervlaktewater niet opgenomen, terwijl het goedkope woordenboek B
claxoneren spelt en voor de andere
woorden een duidelijk omschrijving
geeft, enz. enz. Bovendien zijn er sinds
het onderzoek in `Test-Aankoop' nieuwe edities verschenen van Verschueren
en Kramers. Het is zeer de moeite
waard om na te gaan in hoeverre deze
nieuwste woordenboeken verschillen
van oudere edities van andere woordenboeken. (Zie ook de oproep aan
lezers op p. 40.)
J. Renkema

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van de jarige;
3 datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.

U ontvangt de acceptgirokaart
en de jarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.
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Naar taalvervlakking the
Bij nauwkeurig onderzoek blijkt er
toch wel een subtiel verschil tussen I en
II te bestaan. In het geval van `naar toe'
blijkt de persoon aan wie het `naar toe'
gericht is, een belangrijke rol te spelen.
Verantwoordelijkheid hebben naar iemand toe, houdt een sterke gerichtheid, een rekening houden met die
persoon in. Schrijven naar iemand toe,
is bij het schrijven sterk rekening
houden met de eigenschappen van die
persoon.
Met de voorzetselgroep `naar toe'
wordt dus een extra dimensie toegevoegd aan het standaardvoorzetsel dat
bij het desbetreffende woord hoort.
Die extra-gerichtheid wijst de weg naar
de context, waarin het gebruik ervan
normaal is: de sociale en menswetenschappen. Binnen deze wetenschappen
met een sterke gerichtheid op interactionele verschijnselen en/ of therapeutische doeleinden speelt het `naar toe'
een belangrijke rol. Binnen allerlei

`De taalkundige als bewaker van de
taal. ' Deze kop siert het januarinummer van `Onze Taal . En inderdaad:
verval bedreigt altijd het hoogstaande.
Of het louter signaleren van die
vervlakking wel zoden aan de dijk zet,
is een moeilijke vraag. Ik zal me er
even niet aan storen en een verzoek
naar de lezers van `Onze Taal' toe
doen. Het is een verzoek inzake een
doodnormale signalering.
Een fraai staaltje van taalvervlakking
treedt de laatstejaren in het Nederlandse taalgebied naar voren. Onze
taal beschikt over een groot aantal
voorzetsels, die in vaste combinaties
met bepaalde werkwoorden of zelfstandige naamwoorden gebruikt worden. Voorbeelden zijn: vragen aan,
spreken tot, je houding ten opzichte
van enz. Steeds vaker nu tref je een
vervanging van de voorzetsels met
`naar' of `naar toe' aan. Enkele
voorbeelden:
je houding
een vertaling
verantwoordelijkheid
een vraag
gedrag

naar
naar
naar
naar
naar

I
iemand
een situatie
iemand
iemand
iemand

II
ten opzichte van
in
voor
aan
ten opzichte van

toe
toe
toe
toe

\lARIETEITEN VARIETE
Woordenboeken zijn bijzonder nuttig,
maar met alleen een woordenboek en
een oppervlakkige kennis van een
vreemde taal kom jeer niet. Dit wordt
weer eens bewezen door het Bureau
voor Onderwijssamenwerking, onderdeel van het Europese Instituut voor
Onderwijs en Sociale Politiek, dat zijn
zetel in Brussel heeft. Het bureau heeft
in januari naar persorganen en andere
geinteresseerden in Nederland de volgende brief gestuurd:
`Zoals U het weet, staat ons Instituut
de Europese Commissie bij het praktisch beheer van de Gezamenlijke
Studieprogramma's tussen instellingen
van hoger onderwijs in de lid-staten
bij. Deze subsidies worden opnieuw
voor het cursusjaar 1983/4 beschikbaar.
Bovendien, de Commissie heeft
1981/82 ons Instituut het beheer van
een ander project in het gebied van
hoger onderwijs toevertrouwd: het

programma van korte studiebezoeken
die door het onderwijs en administra.tief personeel van het hoger onderwijs
in de lid-staten worden uitgevoerd.
Meer dan 270 Gezamenlijke Studieprogramma's hebben at een subsidie
bekomen en ongeveer 490 personen die
voor het hoger onderwijs werken,
hebben de mogelijkheid gekregen een
studiebezoek in het buitenland te
brengen.
Toch schijnt er, dat een groo.t aantal
professoren en bestuurders het bestaan
van deze subsidies niet kent. Daarom
hebben wij het ingesloten perscommuni9ue voorbereid en we zouden U zeer
dankbaar zijn, indien U het kan
publiceren om zoveel personen mogelijk te bereiken die zich voor zijn
inhoud zouden kunnen interesseren.
Antwoordt U gunstig op onze aanvraag, zouden we dan graag een kopie
van het artikel krijgen zoals het in Uw
publikatie verschijnt.
Neemt U het niet kwalijk dit omschrij-

relaties zoals hulpverlener-ontvangerverhouding is de gerichtheid van
wezenlijk belang. In het `naar toe'
hebben deze wetenschappen een middel gevonden de gerichtheid in de taal
uit te drukken.
Dit is mijns inziens nog geen taalvervlakking. Het gevaar bestaat echter dat
dit middel ook buiten bovengenoemde
situaties wordt toegepast. Op die
manier wordt het klassieke probleem
welk voorzetsel bij welk woord gekozen moet worden - een standaardoefening op de middelbare school - handig
omzeild. Overal wordt `naar toe'
gebruikt. Op den duur kan dit Leiden
tot het niet meer gebruiken van de
afzonderlijke voorzetsels. Een bepaald
expressief vermogen, een verscheidenheid aan subtiele inhoudsverschillen
van onze taal gaat op die manier
wellicht verloren.
Maar om me iets meer te kunnen
verdiepen in dit probleem heb ik meer
materiaal nodig. Eenieder die een
samenstelling met `naar toe', of iets
anders over dit verschijnsel te zeggen
heeft, zou mij een groot plezier doen
een bericht hierover naar de redactie
toe te sturen.
Jacob Molenaar
student Nederlands
Groningen

ven te sturen maar het is ons
onvermijdelijk aangezien het grote
aantal verzending die we hebben die de
tijd van het personeel veel in beslag
neemt.
Wij verblijven tot Uw dienst, als U
verdere inlichtingen over de programma's wenst, en danken U bij voorbaat
voor Uw medewerking.'
Dit is dan Europees Nederlands. Men
zegt wel dat Nederlanders bij de EG als
vertalers minder kans maken dan
gegadigden van andere nationaliteiten,
doordat hun talenkennis lager wordt
aangeslagen. Nu is het betrokken
bureau waarschij nlij k geen EG- instelling, maar het onderhoudt kennelijk
nauwe betrekkingen met de Gemeenschap. Ook zonder dat is de brief, die
op grond van zijn derde woord een
vertaling uit het Frans lijkt (maar een
Engels origineel is ook niet onmogelijk), een belediging voor het Nederlands. Het is merkwaardig dat men in
de Belgische hoofdstad een Frans- of
Engelstalige heeft belast met een taak
die hij / zij niet aankon. Zou dan toch
een Nederlandstalige daar van pas
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komen? Pikante bijzonderheid is nog
dat de brief getekend is door Alan
Smith, directeur van het Brusselse
bureau van het instituut, en dat het
instituut een autonoom orgaan van de
Europese Culturele Stichting te Amsterdam is.
Overigens, nu het toch over taalbeheersing gaat, heb ik nog iets voor de
fijnproevers, dus voor alle o.T.- lezers.
Volgens het NRC-Handelsblad van
27-1-'83 luidde een van de vrije
stellingen van een promovendus te
Utrecht: `Op internationale wetenschappelijke congressen verdient het
aanbeveling om personen die een
voordracht willen houden maar de
voertaal niet beheersen, hun voordracht te laten voorlezen door iemand
die de voertaal wel beheerst.'
Wat betekent deze zin: `Het verdient
aanbeveling personen die griep hebben
het bed te laten houden'? Dat die
personen zelf het bed moeten houden,
niet een ander. Zo betekent `Het
verdient aanbeveling personen die de
voertaal niet beheersen hun voordracht
te laten voorlezen', dat die personen
zelf voorlezen. Maar dan is `door
iemand die de voertaal wel beheerst'
zinloos. De bedoeling zou zijn weergegeven door de constructie: `Het verdient aanbeveling personen die een
voordracht willen houden maar de
voertaal niet beheersen, hun voordracht te laten laten voorlezen door
iemand die de voertaal wel beheerst.'
Vreselijk. De oplossing: `Het verdient
aanbeveling, dat personen die een
voordracht willen houden maar de
voertaal niet beheersen, hun voordracht laten voorlezen door iemand die
de voertaal wel beheerst.' Zo'n bedenker van een stelling over taalbeheersing
kan wel pech hebben!
De heer D.L. Rijnenburg in Den Haag
proclameert dat B. en w. `College van
Burgemeester en Wethouders' betekent
en dus onzijdig is en enkelvoud. Ik ga
over tot burgerlijke ongehoorzaamheid
en blijf B. en w. als een duidelijk
meervoud beschouwen; `het college
van' zie ik nergens staan als ik B. en w.
lees.
Overigens een hardnekkig misverstand. Ik heb ook al eens te horen
gekregen dat ik `Amsterdam' als
zij-woord moest behandelen, omdat `de
stad Amsterdam' bedoeld is. Maar
waarom moet ik `de stad' erbij denken
als het er niet bij staat? En wat zou ik
bij Laren moeten denken, We gemeente' of `het dorp'?
M. C. God Schalk

De subgraaf
Neen, het gaat niet over een onlangs
gecreeerde viscount, burggraaf van
den Uyl, en ook niet over de beide
staatssecretarissen van zijn toenmalige
ministerie. Ik citeer slechts een wat
duistere term uit een artikel van Hans
Hutter, student-elektrotechniek aan de
Technische Hogeschool Twente in
Transaktie (1981, p. 347, r. 3 v.o.). De
meervoudsvorm is ook te vinden op p.
348, r. 15 v.0. waar het gaat over de
`bereikbaarheid' en de `oorzakelijkheid'
van deze subgrafen, let op de uitgang.
Het artikel behelst `een analyse van
standpunten met behulp van cognitieve
schema's' en wel met betrekking tot de
Conferentie van Madrid (cvsE)'. Het is
duidelijk dat het woord `(sub)graaf' in
deze samenhang niet gedekt words
door een van de drie betekenissen die
Van Dale noemt: landsheerlijk ambtenaar, later titel; brede waterloop,
gracht en dergelijke; spade. Begrij pelij k, want de `f' in de meervoudsvorm is
zeker geen Nederlands! Het gaat om
een vernederlandste, mijns inziens
overbodige, vorm van het Engelse
`graph', dit is 'grafiek, grafische voorstelling'. Gelukkig heeft deze B-student
intuitief al beseft dat zijn figuren in het
Nederlands gewoonlijk als `schema's'
worden aangeduid.
Dit miste ik namelijk in een oudere
studie van economische en politicolo-

gische herkomst, waarin bewust het
meervoud `graven' gebruikt wordt in
de dubbele (?) betekenis van `schema's'
en `spitten'. Ik doel op de studie
Graven naar macht (Van Gennep,
Amsterdam 1975) waarin een vijftal
auteurs een onderzoek instelt naar de
betrekkingen tussen een aantal grote
ondernemingen via commissariaten,
directoraten en dergelijke.
Ook deze groep auteurs (J. M. Anthonisse, H.M. Helmers, R.J. Mokken,
P.C. Plijter, F.N. Stokman) maakt op
ruime schaal gebruik van figuren, waarbij punten door lijnen en/ of pijlen worden verbonden, van grafische voorstellingen derhalve, de Engelse `graphs'.
Maar het normaal-Nederlandse
`schema' dat de elektrotechnicus vertrouwd was, schijnt hun te zijn
ontgaan. De woordspeling `graven' en
`grafen' (?), dit is `graphs', is aardig
genoeg, maar het is te hopen dat dit
vreemde begrip geen te lang leven
beschoren is: grafiek, figuur, schema,
diagram, keuze genoeg, zij het dat deze
termen geen woordspeling met `spitten'
toelaten.
O ja: `subgraaf' staat dus voor `deelschema'.
W.J. Jong
gepensioneerd leraar
Heem.stede

In is `in', maar uit is ook `in'
Het valt op dat tegenwoordig sommige
werkwoorden, zoals `schatten' en
`huren', haast niet meer gebruikt
worden zonder het voorvoegsel `in',
bij voorbeeld: `inschatten'. Volgens mij
is dit overbodig en geen goed Nederlands. Als ik een uiteenzetting geef
over een plan of een ontwerp en
daarbij vermeld dat de invloed van een
bepaalde factor geschat is en in de
berekening verwerkt, dan is dit duidelijk zonder toevoeging van `in' aan het
werkwoord.
`Uit' komt men meestal tegen in het
werkwoord 'uitproberen', waarschijnlijk omdat men duidelijk wil maken dat
het de bedoeling is om een langdurige
proef met iets te nemen. Volgens mij
wordt dit het beste uitgedrukt door
gebruik te maken van het werkwoord
`beproeven'. Als men ziet dat in een
Duits woordenboek de woorden `einschatzen', `ausprobieren' enz. voorkomen, maar dat de Nederlandse equiva-

lenten in Van Dale ontbreken, dan laat
het geen twijfel dat men met germanismen te maken heeft.
`Inhuren' staat wel in Van Dale, maar
met de bijzondere betekenis van `na
afloop van een overeengekomen tijd
opnieuw in huur nemen'.
Het wachten is op `inrekenen', of zou
de reeds bestaande betekenis van dit
woord een beletsel vormen? Dan maar
`incalculeren' ... ?
J. U. de Brui jn
Hengelo

Rectificatie
In het februari/ maart-nummer stond in
het artikel over `De Tale Kanaans',
pagina 31, kolom 1, laatste alinea: `Dat is
niet een juiste opmerking ...'
Hier had moeten staan: `Dat is een juiste
opmerking . . . ' Onze excuses.
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HOLLANDITIS in Hollanditis
Wanneer u een woordenboek wilt aanschaffen, moet u uiteraard nagaan voor
welke vragen u een woordenboek gaat gebruiken (zie p. 39). Ook is het nuttig om
kennis te nemen van kritiek op sommige woordenboeken (zie p. 41). Maar er is
nog een derde punt dat aandacht verdient, namelijk: nagaan of u overweg kunt
met de beschrijvingen die een bepaald woordenboek geeft.
U kunt natuurlijk in de boekhandel enkele woordenboeken naast elkaar leggen en
een aantal voor u belangrijke omschrijvingen vergelijken. Maar wanneer u daar
zonder voorbereiding aan begint, is de kans groot dat u nog niet veel wijzer
words. Misschien komt u meer beslagen ten ifs wanneer u het volgende verslag
leest over het beschrijven van een nieuw woord.
`Onze Taal' vond de redacteuren van
een aantal veel gebruikte woordenboeken bereid om mee te werken aan het
beschrijven van een woord dat nog niet
in de bestaande woordenboeken is
opgenomen. (De redacteur van Koenen achtte medewerking helaas niet
zinvol. Wel is in dit nummer een
beschrijving uit de pas verschenen
Kleine Koenen afgedrukt.)
Bij de keuze van slechts een woord kan
natuurlijk geen sprake zijn van representativiteit. Het gaat er hier alleen om
dat op prettig leesbare wijze inzicht
wordt gegeven in verschillen tussen
woordenboeken. Uiteraard kunnen
niet alle verschillen in een beschrijving
aan bod komen. Daarom mocht elke
redacteur nog maximaal 150 woorden
gebruiken om de werkwijze nader toe
te lichten, opdat het `visitiekaartj e' nog
beter uit de verf zou komen.
De redacteur van `Onze Taal' kreeg de
aangename taak een nog niet beschreven woord te zoeken. De voorbeelden
lagen voor het oprapen: arbeidsdeling,
blotevoetendokter, buisbaby, carriereplanning, duopak, groeiverdieping,
hollanditis, olieklonten, regelneef,
sekstoerisme, smeltjus, tafelverpakking, thuisfront, verkokering, zelfredzaamheid.
Onze taal is springlevend! Toch was
niet elk woord even geschikt voor dit
experiment. Sommige woorden zijn
waarschij nlij k eendagsvliegen, andere
zijn te specialistisch van aard; weer
andere geven als samenstelling van
twee bekende woorden weinig mogelijkheid tot een aardige beschrijving.
De keus viel uiteindelijk op hollanditis.
Een nog Jong, maar algemeen woord
dat de komende maanden waarschijnlijk nog wel gebruikt zal worden in
discussies over bewapenig. Naast detailkwesties als H/hollanditis, het
woordgeslacht (m of v) en het ontbreken van een meervoud, is de mogelijkheid tot eigen inbreng aanwezig.
Bovendien zijn er veel taalgebruikers
die - ook zonder woordenboek - enig

idee hebben over de betekenis van dit
woord.
Na de keuze kwam het zoeken van
passages waarin hollanditis voorkwam. Geen gemakkelijk werk, maar
een paar weken speuren leverde toch
een dozijn voorbeelden op, zelfs een uit
een Engelstalig boek over Nederland.
Na het afsluiten van de materiaalverzameling (2 december 1982) kwamen mij
bij toeval nog twee passages met
hollanditis onder ogen: een uit de NRC
van 10 december 1982 over Herman
van Veen in Amerika, en een uit De.
Volkskrant van 11 december 1982 in
een commentaar van J.J. Lindner.
Deze toevallige vondsten kunnen gelden als bewijs dat hollanditis geen
eendagsvlieg is.
Uit het dozijn voorbeelden zijn zes
passages gekozen die hieronder staan
afgedrukt.
I (NRC/ Handelsblad, 21 oktober
1981)

De minister* omschreef zijn doen en laten
in Gleneagles als „het lopen op eieren". Het
enige waar hij zich in kon uitleven was in een
toespraak die hij had gehouden voor zijn collega's en waarin hij had aangegeven wat de
werkelijke achtergrondenwarenvan de terughoudendheid in Nederland tegenover de
modernisering* * . Dat had heel weinig te maken met pacifisme, neutralisme, anti-Amerikanisme of hollanditis .
* Van Mierlo
** van kernwapens

II (De Volkskrant, 20 januari 1982)

,,Geen man, geen vrouw, geen cent voor het
leger" daar gaat het ze* om. Anti-militarisme
en geradicaliseerde Hollanditis .
* blokkadegroepen munitietreinen

III (Trouw, 23 januari 1982)

Of de 21 e november 1981 ooit in enig geschiedenisboek genoemd zal worden, staat niet
vast. In de vergetelheid verzonken is in ieder
geval wel de , Hollanditis ", die vijftig jaar geleden een hoogtepunt bereikte bij de opening
op 2 februari 1932 van de Ontwapeningscon-

ferentie in Geneve. Wie daarover leest, vraagt
zich verwonderd of waar toch dat verhaaltje
vandaan komt van een door het establishment
in slaap gesust yolk, datwreed ontwaakte toen
in 1939/40 een tot de tanden gewapend Hitler-Duitsland een vrijwel weerloos Europa
overviel. Is de , Hollanditis " van toen vergeten
omdat het niet past in dit geschiedenisbeeld?
IV (De Volkskrant, 9 november 1982)

De bekende Amerikaanse journalist I.F.
Stone sprak op 24 juni 1982 in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam over de Hollanditis - het
kennelijk besmettelijke verzet tegen nog
meer kernwapens.
Stone vindt het een gezonde ziekte.
Hij was hier op uitnodiging van de Volkskrant en het Holland Festival.
V (Renate Rubinstein, Met gepast
wantrouwen, Meulenhoff, Amsterdam
1982, p. 14)

Maar
net als in Europa begint ook inAmerika de bevolking te morren. In de Verenigde Staten is,
als reactie op het Europese anti-amerikanisme eenanti-europeanisme ontstaan, dat towel
begrijpelijk is als voor ons niet leuk. Zij geven
per persoon meer uit aan onze verdediging
dan enig land inWest-Europa enwatkrijgen ze
terug? Hollanditis , Europeanitis, als je Frankrijk tenminste uitsluit want in datland is de regering weliswaar socialistisch maar tegen
Amerika marcheren doet men daar niet.
VI (Frank E: Huggett, The Dutch
Connection -.een voorlichtingsboekje
van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken - Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1982, p. 73)

The widespread nature of these protests*,
which has affected most Dutch political
parties, had led some American commentators to fear that the Netherlands was going
soft at the centre and relapsing into neutrality. A new term of abuse, hollanditis , has
been coined to describe the alleged condition. But it is a superficial sneer. Public
opinion polls have shown that the vast
majority of Dutch people are still committed
to the concept of mutual defence within the
framework of Nato.
* tegen extra kernbewapening
Deze zes passages zijn opgestuurd naar
de woordenboekenredacteuren met de
volgende richtlijnen.
1 De beschrijving dient - inclusief
technische details -- overeen te komen
met de manier waarop u in uw
woordenboek te werk gaat.
2 De bedoeling is: aan een breed publiek een `visitekaartje'te presenteren.
3 Ongeacht de lengte van de beschrijving krijgt elke redacteur maximaal
150 woorden voor toelichting, commentaar en behandeling van lexicogra-
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fische problemen. Ook kan hier kritiek
op de keuze van hollanditis worden
gegeven, bij voorbeeld dat men dit
woord nooit zou opnemen.
4 Het is de bedoeling dat u zich alleen
baseert op de zes hierboven gegeven
bewijsplaatsen van hollanditis.
Het resultaat staat hieronder afgedrukt. De volgorde van inzendingen is
willekeurig. Direct onder de beschrijving staat de toelichting van de
redacteur. (De beschrijvingen I en II
zijn van een redacteur.)
I Spectrum Nederlands Woordenboek
(592 pagina's)
hollan'ditis v (vernederlandsing van
elders gebruikte aanduiding voor)
vanuit alternatieve kringen in Nederland op andere landen overgeslagen en
in leidende kringen aldaar onwelkom
geachte maatschappelijke beweging.
II Prisma Handwoordenboek Nederlands (357 pagina's)
hollandi'tis v vanuit Nederlandse alternatieve kringen elders overgenomen
maatschappelijke beweging.
Toelichting
Terwijl beide woordenboeken wel
wetenschappelijk verantwoord bedoelen te zijn, maar geen wetenschappelj ke
betekenis pretenderen te hebben, streven ze in de eerste plaats praktisch nut
na. Daarbij wordt in het Spectrum
Nederlands Woordenboek meer ruimte
ter beschikking gesteld.
De betekenisomschrijving geschiedt
intuitief op grond van de context(en).
In casu kunnen de morfemen holland
en itis bij de beschrijving niet verwaarloosd worden.
- kleine letter: naar analogie van
bij voorbeeld amerikanisme
- klemtoonaanduiding (in het Spectrum woordenboek voor de beklemtoonde lettergreep, in het Prisma
woordenboek erna); naar analogie van
ziektenamen op -iris en t.g.v. herinnering bij voorbeeld uit de media, zolang
niet het tegendeel blijkt.
- ontbreken van meervoudsvorming:
op grond van andere ziektenamen op
-itis zolang niet het tegendeel blijkt.
- etymologie betekent in mijn woordenboeken hoogstens het aangeven
van de taal waaruit het betrokken
vreemde woord komt. Dat is vaak
zonder uitvoerige documentatie niet
(volledig) mogelijk. De verstrekte
bronnen gaven daarvoor onvoldoende
aanwijzing.
prof. dr. A. Weijnen

III Van Dale, Handwoordenboek

(1.280 pagina's)
hollandi'tis (C Amer. (1981), lett. `Hollandse ziekte'), v., ben. voor het oorspr. in `Holland' (= Nederland) ontstane en door de Amerikanen met een
besmettelijke ziekte vergeleken massale
'besmettelijke' verzet tegen uitbreiding
van het Amerikaanse kernwapenarsenaal (vgl. voor het suffix namen van
ziekten als bronchitis, rachitis enz.).
Toelichting
In het rondschrijven van `Onze Taal'
dd. 7.12.'82 werd rekening gehouden
met de mogelijkheid dat een redacteur
in zijn commentaar zou vermelden dat
hij hollanditis nooit zou opnemen.
Waar hollanditis in Nederland en daarbuiten zo'n carriere heeft gemaakt, kan
geen woordenboek zich veroorloven
dit woord niet op te nemen, zonder het
verwijt op zich te laden van `onvolledig' to zijn en het ontstaan van nieuwe,
dagelijks gebruikte woorden niet op de
voet te volgen.
Hoewel de redactie van het Handwoordenboek zelf over materiaal van
hollanditis beschikt, heeft zij zich bij
het redigeren van het gevraagde artikel
strikt gehouden aan het verzoek om
zich alleen te baseren op de zes bewijsplaatsen uit de bijlage.
Daar hollanditis min of meer een tot
soortnaam geworden afleiding van een
aardrijkskundige naam is, moet het
met een kleine letter worden geschreven; trouwens ook als naam van een
`ziekte' (vergelijk bij voorbeeld sintantoniusvuur en sint-vitusdans).
dr. F. de Tollenaere
dr. A.J. Persijn

Toelichting
Van Dale geeft over elk woord de
volgende informatie:
spelling; grammaticale gegevens
(woordsoort, geslacht, verbuiging/ vervoeging, meervoudsvorming etc.);
klemtoon; betekenis; `labels' als: neologisme, verouderd, gewestelijk; `registers' als: vertrouwelijk, vulgair, informeel; betekenis; gebruik(smogelij kheid) in de zin (door middel van een
citaat vaste (idiomatische) verbindingen, zegswijzen, spreekwoorden. Met
het jonge woord hollanditis zijn uiteraard nog geen zegswijzen, spreekwoorden, idiomatische verbindingen gevormd.
Het citaat dient hier om de sfeer
waarin het woord gebruikt wordt, aan
te geven.
Uit het materiaal dat `Onze Taal' ter
beschikking stelde (er is nog een
oudere betekenis van hollanditis, die ±
5 jaar geleden gangbaar was, namelijk:
`de zwakke economische toestand van
Nederland'; aangezien deze betekenis
niet in het materiaal van `Onze Taal'
voorkwam, is ze hier niet vermeld)
blijkt duidelijk dat hollanditis een
verzet (citaat 6) is tegen uitbreiding
(citaat 4), modernisering (citaat 1) van
de kernwapens en dat met name
anti-amerikanisme en antimilitarisme
hiervoor de voedingsbodem waren
(citaat 5). Die begrippen moeten dus in
de-definitie worden opgenomen.
De verwijzing naar Nuloptie, Atoompacifisme en naar het synoniem Hollandse ziekte illustreert de semantische
waarde van het woord.
dr. H. Heestermans
prof. dr. G. Geerts
V Verschuerens Modern Woordenboek (2.500 pagina's)

IV Van Dale, Groot Woordenboek
der Nederlandse Taal (3.230 pagina's)

•

hollandi'tis v., g. mv. (Uit Holland
`Nederland', met -itis zoals in bronchitis en difteritis. Sinds 198.1 naast
Hollandse ziekte als vertaling van het
Amerikaanse Dutch disease in gebruik) (neol.) in Nederland begonnen en
als besmettelijke ziekte opgevat verzet
tegen uitbreiding of modernisering van
de kernwapens en vooral tegen plaatsing van Amerikaanse kernwapens in
West-Europa, ontstaan uit anti-amerikaanse en antimilitaristische gevoelens. Vgl. Hollandse ziekte, Nuloptie
en Atoompacifisme: 'Geen man, geen
vrouw, geen cent voor het leger , daar
ging het de blokkadegroepen van de
munitietreinen om. Antimilitarisme en
geradicaliseerde hollanditis.

•

Hollanditis v. [* ... itis] Neol. in Ned.
verzet tegen kernbewapening, beschouwd als uiting van een kortzichtige
anti-Amerikaanse en antimilitaristische houding.
Toelichting
- de klemtoon wordt aangegeven met
een punt onder de beklemtoonde
lettergreep
-- de etymologie staat tussen vierkante
haakjes [ ]
- * (voor het woord): zie
- Neol.: neologisme
Hollanditis wordt met een hoofdletter
geschreven omdat het een afleiding is
van een eigennaam `die nog duidelijk
aan het door het grondwoord aangeduide eigennaamsbegrip' doet denken
( Woordenlijst van de Nederlandse
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Taal, p. LXIX). In zover de gedachte
aan het `typisch Hollandse'van dit
verschijnsel echter verzwakt en het
woord een algemenere betekenis krijgt,
wordt de hoofdletter niet meer vereist
(cf. Woordenlijst, ibid. Opm. 3). Zo
wordt hollanditis soms ook al zonder
hoofdletter geschreven.
Hollanditis is gevormd naar het voorbeeld van geneeskundige termen die
een ontsteking aanduiden: appendicitis, bronchitis, flebitis, myelitis, periostitis, trache'itis. Sinds 1981 gebruiken
voorstanders van moderne kernwapens
het woord om er het verzet tegen
kernbewapening mee aan te duiden. Ze
beschouwen dit verzet immers als een
`typisch Hollands' ziekelijk verschijnsel
(ze noemen het ook 'Hollandse ziekte'),
een uiting van een kortzichtig neutralisme en antimilitarisme. Dit antimilitarisme richt zich volgens hen juist tegen
de wapens waarmee de Amerikanen
West-Europa (ook Nederland) willen
verdedigen.
Het woord Hollanditis drukt een
bepaalde houding uit. Een lexicograaf
neemt het op, of hij het met deze
houding eens is of niet.
dr. F. Claes s j.
VI Kramers'Groot ioordenboek Nederlands (1.640 pagina's)

•

Hol•lan'di•tis, hol•lan'di•tis v (soms
schertsend gebruikte) benaming voor
een stroming in een aantal Westeuropese landen (volgens de maker van dit
woord haar oorsprong vindend in
Nederland), die zich afzet tegen de
kernbewapeningspolitiek van de Verenigde Staten en ook in andere
opzichten een meer onafhankelijke
opstelling van West-Europa ten opzichte van de V.S. voorstaat, Hollandse ziekte.
Toelichting
Een vraag die zich direct aandient,
heeft betrekking op de schrijfwijze: wel
of Been hoofdletter? De Woordenlijst
van de Nederlandse Taal geeft geen
uitsluitsel. Als we het beschouwen als
benaming voor een ziekte, moet het,
net als appendicitis on meningitis, met
een kleine letter worden geschreven.
Het woord kan echter ook worden
opgevat als eigennaam van een maat-

schappelijk fenomeen en dan is een
hoofdletter op zijn plaats. Deze overwegingen en het feit dat in de bronnen
beide schrijfwijzen voorkomen, heeft
ons doen besluiten beide mogelijkheden weer te geven.

De bepaling van het woordgeslacht
vormt geen probleem: vrouwelij k,

analoog aan het geslacht van appendicitis en meningitis.
Los van het bovenstaande nog de
hamvraag: verdient het opname in het
woordenboek? Bij deze vraag is de
lexicograaf in belangrijke mate aangewezen op zijn intultie. Niemand kan op
dit moment met zekerheid zeggen of
het woord zal `overleven' of dat het
spoedig naar de vuilnisbelt der `eendagswoorden' zal worden verwezen.
De lexicografische staf van Kramers'
Woordenboeken schenkt Hollanditis,
hollanditis zijn vertrouwen en zou het,
wanneer op dit moment een nieuwe
druk zou worden uitgegeven, opnemen
in het woordenboek.
Gijsbert van Kooten

Tot zover de woordenboekredacteuren
met hun beschrijving van hollanditis en
hun toelichting.

Algemene opmerkingen
Allereerst past hier een woord van
dank aan de woordenboekredacteuren.
Het presenteren van en visitekaartje
kan bijzonder gevaarlijk zijn. De kans
is groot dat sommige lezers - geheel ten
onrechte - hun oordeel over een geheel
woordenboek gaan baseren op de
omschrijving van een enkel woord. Dat
de betrokken redacteuren ondanks dit
gevaar toch. hun medewerking hebben
verleend aan dit unieke experiment,
bewijst dat het mogelijk is om de
discussie over woordenboeken op een
hoger peil te brengen dan de te simpele
en daardoor foutieve vraag naar het
beste woordenboek.
Voor ik commentaar geef, wil ik nog
graag enkele algemene punten aan de
orde stellen.
1 Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat de omschrijvingen op dezelfde
manier zouden worden afgedrukt als in
de woordenboeken, omdat in sommige
gevallen ook typografische aspecten
van belang zijn voor de `raadpleegbaarheid'. Helaas stuitte dit op technische bezwaren. Een voordeel is nu wel
dat we ons volledig kunnen concentreren op de inhoud.
2 Opvallend is dat de beschrijvingen
steeds uit een zin bestaan. Zo kan men
veel informatie geven in betrekkelijk
weinig woorden, maar het is de vraag
of deze informatiewinst niet verloren
gaat door gebrek aan leesbaarheid. Het
lijkt mij toe dat de omschrijvingen
soms eenvoudiger geformuleerd hadden kunnen worden.
3 Opvallend is ook dat er geen
eenstemmigheid bestaat over het ge-

bruik van hoofd- of kleine letter.
Natuurlijk is dit maar een futiliteit,
maar toch zou het raadzaam zijn dat,
op basis van het Taalunie-verdrag, in
overleg met de redacteuren de soms
vage criteria uit het `Groene Boekje' zo
worden aangescherpt, dat taalgebruikers die verschillende woordenboeken
hanteren, niet meer geconfronteerd
worden met onoplosbare detailkwesties. In dit verband verdient het ook
aanbeveling om de aanduidingen voor
accent te harmoniseren. Nu zien we als
accentteken een hoge komma voor of
na, en zelfs een punt onder de beklemtoonde lettergreep.
4 Wanneer men de zes passages met
hollanditis vergelijkt met de woordenboekomschrijvingen, dan zal het opvallen dat vooral omschrijving I en II
veel minder informatief zij n. Misschien
zijn er sommige lezers die de omschrijving `maatschappelijke beweging' voor
hollanditis te vaag vinden, maar dan
dient toch wel het volgende bedacht te
worden. In een woordenboek van
beperkte omvang is geen ruimte voor
uitgebreide beschrijvingen. Dit hoeft
nog geen bezwaar te zijn. Voor een
bepaald type vraagstelling is het voldoende om het woord globaal te kunnen plaatsen. Wanneer u bij voorbeeld
het woord `w-deeltje' niet kent, kan de
aanduiding dat dit woord iets te maken
heeft met atoomonderzoek soms voldoende zijn, zo ook `maatschappelijke
beweging' voor hollanditis.
5 In dit experiment was afgesproken
dat de woordenboekredacteuren zich
zouden houden aan de zes bewijsplaatsen die hierboven staan afgedrukt.
Toch zult u bij nauwkeurige vergelijking in de omschrijvingen informatie
vinden die niet of niet direct uit de passages is of te leiden. Redacteuren maken bij hun werk uiteraard gebruik van
kennis die ze op een of andere manier
al in hun hoofd hebben.
Commentaar
In het artikel `Waarvoor wordt een
woordenboek gebruikt?' (zie p. 39)
werden tien typen vragen opgesomd.
Deze vragen vormen een goed uitgangspunt om de overeenkomsten en
verschillen tussen de beschrijvingen
van hollanditis in kaart te brengen.
Uiteraard zijn niet alle vragen hier even
belangrijk. Vraag 7 bij voorbeeld, over
zegswijzen, is hier niet van toepassing.
Hetjonge woord hollanditis heeft nog
geen zegswijzen opgeleverd.
De eerste drie vragen: 1 spelling;
2 uitspraak en klemtoon; 3 grammaticale gegevens, komen in elke beschrij-
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ving aan de orde, maar dit wil niet
zeggen dat steeds dezelfde informatie
wordt gegeven. Over de hoofd- of
kleine letter is al gesproken.
Verschueren schrijft Hollanditis'. De
andere woordenboeken geven een kleine letter, op Kramers na die beide
schrijfwijzen noteert. In dit zelfde
woordenboek wordt als extra nog de
verdeling in lettergrepen aangegeven.
De Grote Van Dale geeft nog als extra
grammaticale informatie dat hollanditis geen meervoud kent.
Ook wat de herkomst van het woord
betreft, zijn er verschillen. Drie van de
zes beschrijvingen zeggen hier iets
over: Spectrum schrijft heel algemeen
`vernederlandsing' en de Kleine en
Grote Van Dale vermelden dat hollanditis afkomstig is uit Amerika. Deze
informatie is overigens niet te vinden in
de bewijsplaatsen waarop de redacteuren zich hebben gebaseerd!
De belangrijkste kwestie, namelijk de
betekenis (vraag 5) van hollanditis,
bewaren we voor het slot. Eerst nog
iets over taalkringen of stijlniveau
(vraag 8). Alleen Verschueren en de
Grote Van Dale noemen hollanditis
een neologisme; de Kleine Van Dale
doet dit door het jaartal 1981 te
noemen. In de andere woordenboeken
staat hierover niets apart meegedeeld.
Of mogen we `alternatieve kringen' in
Spectrum en Prisma in deze zin
opvatten? Opvallend is in dit verband
de toevoeging bij Kramers `soms
schertsend gebruikt'. Dit valt mijns
inziens uit de bewijsplaatsen niet of te
leiden.
Tot slot de belangrijkste vraag: de
betekenis van hollanditis. Wanneer we
de bewijsplaatsen nog eens nauwkeurig
lezen, zien we dat er verschillende
betekenisnuanceringen mogelijk zij n: is
hollanditis verzet tegen extra bewapening, of is het een streven naar
vermindering van bestaande bewapening, of valt onder hollanditis alle
kritiek op Amerikaanse militaire politiek? Is hollanditis een gezonde ziekte
of moet het meer negatief worden
opgevat? Komt het verschijnsel alleen
in Nederland voor of is het algemener?
Een lexicograaf moet op basis van
feitelijke informatie definities geven, en
daarbij afzien van persoonlijke voorkeuren. Maar het is interessant om te
zien hoe toch steeds weer andere
betekenis-accenten worden gelegd.
Hollanditis bestaat alleen in alternatieve kringen, zegt de ene redacteur (I en
II). Nee, zegt de andere: het is een
grootscheeps verzet (III). Weer een
ander (V) legtjuist de nadruk op het

feit dat hollanditis beschouwd wordt
als een kortzichtige houding enz. enz.
Ook de keuze van citaten in IV is
veelzeggend. Hollanditis wordt hier in
verband gebracht met blokkadegroepen en kreten als `geen cent voor het
leger', terwijl bij voorbeeld in VI het
verschijnsel veel algemener wordt
beschreven. Er zijn nog meer interessante verschillen te noemen, maar er
moet ook nog iets te analyseren
overblijven voor `Onze Taal'-lezers, of
docenten Nederlands met hun leerlingen.
Door deze analyses van hollanditis is
in elk geval aangetoond dat de
Nederlandse woordenboeken, zelfs als
men zich baseert op dezelfde bewijsplaatsen, opvallende verschillen verto^
nen. Het gaat dan niet alleen om de
betekenis van een woord maar ook om
relatief eenvoudige informatie over
spelling enz. Wanneer men aan woordenboeken objectief, scheidsrechterlijk
gezag toekent, dan stemt dit experiment met hollanditis toch tot nadenken: in de verschillende beschrijvingen
zijn steeds subjectieve elementen
aanwezig. - Woordenboekredacteuren

zijn ook mensen. Een zuiver objectieve
beschrijving van woorden lijkt mij
onmogelijk, maar misschien valt het
subjectieve element verder terug te
dringen wanneer - meer dan tot nu toe
gebruikelijk is - het werk wordt gedaan
door een team van redacteuren, waarbij ieder een eigen inbreng heeft en
tevens het werk van collega's bekritiseert, opdat al te persoonlijke bijdragen zo veel mogelijk worden geneutraliseerd.
De zes beschrijvingen nogmaals overziend, komt plotseling een gewaagde
veronderstelling in mij op. Waarom zo
veel woordenboeken voor zo'n klein
land? Kunnen we - wanneer we niet
alleen aan woordenboeken denken,
maar ook aan kerken, .partijen en
omroepverenigingen - niet spreken van
een typisch Nederlands verschijnsel.
Zou dit verschijnsel niet met evenveel
recht betiteld kunnen worden als
hollanditis? De eerste bewijsplaats
voor deze betekenis is nu gegeven. Het is maar goed, dat ik geen
woordenboekmaker ben.

Tijdens het experiment met hollanditis bleek dat er nog drie andere
woordenboeken in de maak waren:
de inmiddels verschenen `Kleine
Koenen', een nieuwe editie van het
Neologismen-woordenboek, en een
zogenaamde synchrone Van Dale:
Van Dale - Groot Woordenboek
van Hedendaags Nederlands. Deze
Van Dale komt `tussen' de andere
Grote Van Dale waarin ook `ouder'
Nederlands staat, en de Kleine Van
Dale (het handwoordenboek). Bij
Van Dale moeten we dus straks wel
vragen: Welke Van Dale bedoelt u;
de oude Van Dale krijgt onoverzichtelijk veel geesteskinderen. De redacties van deze drie woordenboeken
deelden ons mee dat hollanditis al
als volgt was beschreven:

gelanceerd in het artikel `Hollanditis: a new stage in European
neutralism' in het blad Commentary
(1981); zie ook DE WINTER 1982.
- Nieuwe fase in neutralisme. Hollanditis besmet Europa. VOLKSK RANT 13.7.1981
- Kerngezond met Hollanditis.
(Leus in vredesdemonstratie

De Kleine Koenen (1983)
H h ollandi'tis v Hollandse ziekte:
wie zich openlijk uitspreekt tegen
kernwapens en kernbewapening,
wordt gezegd te lijden aan de
drs. C.A. de Ru

Woordenboek van Neologismen
(1984)

Hollanditis zn. vr., geen mv. Politieke stroming in Nederland die het
plaatsen van nieuwe kernwapens in
Europa afwijst (ook: Hollandse

ziekte). Term van Walter Laqueur,

J. Renkema

21.11.1981)

- Als de Hollanditis de wereld
besmet / En het nageslacht wil later
weten / Wie zelfs de USA van de
zelfmoord heeft gered / Dan is het
antwoord ( ... ): Dat waren wel die
Hollanders. (Liedje in het programma `Op de valreep', 21.11.1981)
- Het gesprek (van minister Van der
Stoel) met Haig liep ( ... ) uit op een
emotionele discussie over hollanditis. NRC 25.2.1982
dr. R. Reinsma

De Synchrone Van Dale (1984)
hollan'ditis (v.; g. mv.) 0.1 (iron.) als
besmettelijke ziekte van veel Nederlanders aangeduide houding, die o.a.
het Navo-lidmaatschap en de kernbewapening van de grote mogendheden poogt te neutraliseren 0.2 (thans
vooral) eenzijdig streven naar ont-

binding van het besluit tot plaatsing
van nieuwe kernwapens.
dr. P. G.J. van Sterkenburg
dr. W.J.J. Pijnenburg
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Nederlands

Van Woord tot Woord
Over etymologische
woordenboeken
Ik wil mijn collega's rubriekschrijvers
niet tekort doen, maar ik denk toch dat
geen van hen voor hun maandelijkse
bijdrage aan `Onze Taal' zoveel gebruik maakt van woordenboeken als
ik. Dit heeft alles te maken met de aard
van de rubriek Van Woord tot Woord,
waarvoor vooral etymologische woordenboeken belangrijk zijn.
De etymologie van woorden is verraderlijk. Homoniemen zoals bul 'stier'
en bul `oorkonde' hebben toevallig
dezelfde vorm maar zijn helemaal niet
van dezelfde oorsprong. En uit een
toevallige klankovereenkomst tussen
woorden uit verschillende talen mag
men niet zomaar tot een gemeenschappelijke herkomst van die woorden of
tot verwantschap tussen die talen
besluiten.
Als een Chinees restaurant maan long
heet, dan is het uiterst onwaarschijnlijk
dat maan een hemellichaam aanduidt
en long iets over de lengte daarvan
zegt. Het Pools, Zweeds, Latijn en
Nederlands behoren allemaal tot de
Indo-europese taalfamilie, maar het
Poolse tak (= ja) heeft niets te maken
met het Zweedse tack (= dank) en het
Latijnse habere is niet verwant met het
Nederlandse hebben, noch het Latijnse
caput met het Nederlandse kop, al zijn
bij die laatste woorden zowel de klankals de betekenisovereenkomsten opvallend. Habere komt van dezelfde stam
als geven (vergelijk o.a. de beginklanken van hortus en gaard) en caput
komt overeen met hoofd (zoals capere
met hebben).
In de vorige eeuw hebben de taalgeleerden bepaalde wetmatigheden, regelmatigheden bij klankveranderingen ontdekt en op grond daarvan konden zij
nagaan hoe het zit met verwantschappen tussen talen. Van die klankregels
en taalverwantschappen moet men
enigszins op de hoogte zijn om
etymologische woordenboeken werkelijk met vrucht te kunnen hanteren.

Tekentaal
In etymologische woordenboeken
komen enkele tekens voor, die in
`gewone' woordenboeken ontbreken.
< betekent `is ontstaan uit' en > `is
geworden tot'. En dan zijn er de

sterretjes, de asterisken, die voor
vormen staan die niet aangetroffen zijn.
Engels (p. 18) 1 zegt iets over die
sterretjes in een Frans etymologisch
woordenboek. Hij neemt aan dat
iemand de oorsprong wil weten van het
werkwoord tenir. Die vindt dan het
volgende: "tenir < Lat. *tenire."
Engels vervolgt aldus: `Het sterretje
geeft aan, dat het klassieke werkwoord
niet tenire is (u weet: het is tenere),
maar dat het na-klassiek Latijn is. We
noemden zoeven terloops het Nederlandse woord grief. Dit vindt u bij
voorbeeld met de formule *grevis.
Aangezien het woord grevis echter niet
gevonden is, heeft het hier weer een
andere betekenis, en wel: "heeft misschien in het latere Latijn bestaan".
Neemt u ten slotte het bekende Franse
werkwoord tutoyer, tutoyeren = "jij en
jou zeggen", dan zult u wel in een
woordenboek de forrnule tuteare met
een * aantreffen. Nu heeft er ongetwijfeld nooit een Latijnse vorm tuteare
bestaan. Wat betekent dan hier het
sterretje? Natuurlijk niet zonder meer
dat "tuteare niet bestaan heeft". Men
kan moeilijk een woord afleiden van
een ander woord dat niet bestaat.
Neen, men noemt de vorm met een
hier een reconstructie, een veronderstelde vorm, of ook wel theoretische
basis.' Tot zover Engels. Inderdaad
niet eenvoudig, die tekentaal.
Het ideaal
Over de inhoud en opzet van etymologische woordenboeken is heel wat te
zeggen. De romanist Malkiel 2 heeft er
een compleet boek aan gewijd! De
voorwaarden waaraan een ideaal etymologisch woordenboek zou moeten
voldoen, staan in een artikel van de
slavist Kiparsky (p. 216-220) 3 . Alle in
een taal voorkomende woorden (oorspronkelijke en vreemde woorden;
wortelwoorden en afleidingen/samenstellingen), inclusief namen, zouden
erin moeten staan, de geschiedenis van
elk woord zou uitvoerig beschreven
moeten zijn, alle vergelijkbare woorden in verwante talen zouden moeten
worden gegeven en men zou er iedere
gewenste literatuurverwijzing in moeten kunnen vinden. Hij vergelijkt
etymologische woordenboeken uit verschillende talen en bekijkt in hoeverre
zij aan het utopische ideaal beantwoorden.

Voor het Nederlands zijn er in feite vier
bruikbare etymologische woordenboeken. Het oudste is J. Vercoullie's

Beknopt Etymologisch Woordenboek
der Nederlandsche Taal. Inderdaad
beknopt: hij geeft de oudst voorkomende vormen en somt de vormen uit
verwante talen op. Maar er is nauwelijks uitleg over klank- en betekenisontwikkeling, afwij kende opvattingen
worden vrijwel niet besproken en
bibliografische verwijzingen ontbreken. Het Etymologisch Woordenboek
der Nederlandsche Taal van FranckVan Wijk is heel wat uitgebreider. Veel
belang wordt gehecht aan het opsporen, het achterhalen van de oorspronkelijke Indo-europese wortel van ieder
woord. Van Haeringen heeft aan dit
boek een supplement toegevoegd,
waarin hij veel literatuurverwijzingen
geeft, meer nadruk legt op de betekenisontwikkeling dan voorheen en ook
het belang van dialectvormen onderkent. Het derde grote etymologische
woordenboek is dat van Jan de Vries
(Nederlands Etymologisch Woordenboek), dat in 1971 postuum werd
uitgegeven. Duidelijk, overzichtelijk,
tal van nieuwe bibliografische aanwijzingen en veel aandacht voor de
woordveldtheorie. De Vries is in zijn
boek uitgegaan van het werk van
Franck-Van Wijk-Van Haeringen. Een
enkele keer is de behandeling van een
woord nogal verward en blijkt het te
gaan om een al te beknopte weergave
van wat De Vries' voorgangers hebben
beweerd. Vermoedelijk zijn deze missers een gevolg van het feit dat De
Vries zijn grote werk zelf niet meer
heeft kunnen uitgeven. Hij heeft dit wel
kunnen doen bij zijn Etymologisch
Woordenboek, een pocketuitgave
(Aula 6), het vierde en meest toegankelijke - want goedkoopste - etymologische woordenboek in onze taal. Beknopt, maar niet slecht.
Past men de criteria van Kiparsky toe
op de Nederlandse etymologische
woordenboeken, dan blijken ze alle
vier ver van het ideaal verwijderd te
zijn. De grote De Vries komt er nog het
dichtst bij, maar ook hier ontbreken
veel woorden - zelfs wortelwoorden die men in een gewoon woordenboek
wel vindt. Afleidingen en samenstellingen zijn niet opgenomen en vreemde
woorden zoekt men er tevergeefs. Voor
de laatste kan men terecht in Prisma's
Vreemde Woordenboek en in Framers'
Woordentolk. Eigennamen worden
evenmin verklaard. Het kleine etymologische woordenboek van Jan de
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Vries bevatte aanvankelijk wel een
aantal plaatsnamen. Later zijn deze er
uit gelicht en met wat aanvullingen in
een afzonderlijke uitgave verschenen:
Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse Plaatsnamen (Aula 85). Dit
boekje is al jarenlang uitverkocht en is
sindsdien niet meer herdrukt. Opmerkelijk is dat na het verwijderen van de
plaatsnamen de rest van het woordenboek niet is-aangepast. Dat is al te zien
bij het eerste lemma: a, aa. Er wordt
verwezen naar ee, oog en ouw. Als men
deze woorden opzoekt, dan blijken oog
en ouw er helemaal niet in te staan. Ze
zijn wel opgenomen in het woordenboek der plaatsnamen, omdat ze alleen
in verband met plaatsnamen voorkomen.

Iedere wetenschap komt voort uit
nieuwsgierigheid. Bij het nadenken
over taal wordt een mens al gauw
nieuwsgierig naar de oorsprong van
woorden. Het is dan ook niet toevallig
dat de etymologie een van de oudste
vormen van taalkunde is, noch ook dat
etymologie blijft leven, steeds weer
populair is bij iedere nieuwe liefhebber
van taal. En daardoor zal er steeds
vraag blijven naar etymologische
woordenboeken.
,

Marlies Philippa
I J. Engels, Nieuwere Inzichten in de Et ti'mologie, Utrecht 1955.
2 Yakov Malkiel, Eti'mological Dictionaries,
Chicago 1976.
3 V. Kiparsky, `Uber Etymologische Worterbiicher' in Neuphilologische Mitteilungen 60,

1959, p. 909-230.

HET GEZEGDE & Co.
Mijn eerste woordenboek was een
verouderde druk van Koenen. Ik was
zevenjaar en kon de meeste trefwoorden goed lezen. De kleinere letters en
de vele afkortingen trokken minder
mijn aandacht. De dikgedrukte woorden, daar ging het om. Bovendien
waren er daarvan al meer dan genoeg.
Ik beschouwde mijn woordenboek niet
als een afgerond bezit, laat staan als
een vraagbaak of als een hulpmiddel
bij het lezen, maar als een roeping. Las
ik bij voorbeeld op bladzijde 263 het
woord hark, en herinnerde ik me in een
advertentie een hark gezien te hebben,
dan knipte ik dat plaatje netjes uit en
plakte het boven het lemma hark in
mijn woordenboek. Daardoor kwamen
harig, haring, haringbuis, haringjager,
haringkaken en haringkoper te vervallen. Wat wel jammer was van die
haring. Kon ik ook aan een haring
komen, dan moesten harken, harlekijn,
harmattan, harmonica en harmonie
eraan geloven.
De omgekeerde weg was moeilijker.
Als je met een plaatje begon, laten we
zeggen een afbeelding van een fiets, bij
de wielen mooi rond uitgeknipt, dan
kon je uren zoeken zonder het bijpassende woord te vinden. In het begin
lukte het ten slotte wel, na raadpleging
van mijn moeder. Later bleken allerlei
woorden niet meer te vinden. Dit
kwam voor een deel doordat er veel
schuilging onder de illustraties, voor
een ander deel doordat sommige bla-

den door gemorste lijm niet meer te
scheiden waren. Bovendien deden zich
gaandeweg de gevolgen van nog iets
anders in mijn werkwijze gelden. Het
woordenboek werd namelijk nogal dik.
Toen het ten slotte tot dubbele dikte
was aangegroeid, was het niet prettig
meer te hanteren. Alle verdere aanwinsten heb ik toen steeds resoluut gecompenseerd door enige onbeplakte
bladen te verwijderen. Dat hielp, want
de dikte nam niet verder toe. Maar het
nadeel was dat ik plaatjes moest zoeken bij woorden; andersom ging niet.
Het woordenboek vormde het uitgangspunt, de krant leverde de illustraties.
Dat is iets waar ik nog vaak over
nadenk.
Toen het Woordenboek der Nederlandsche Taal nog aan het Rapenburg
gehuisvest was, in een pand naast de
Universiteitsbibliotheek, had men daar
steeds een paar studenten in dienst als
plakkers. Ook ik heb enige jaren van
dat plakken geleefd.
Op zolder, tussen lange en hoge kasten
vol dozen, mappen en boeken, stonden
twee tafels waaraan de plakstudenten
hun eenvoudige maar goed betaalde
werk deden. Het instituut beschikte
over een onmetelijke voorraad dictaatcahiers, veel van het formaat van een
groot kasboek, volgeschreven met
losse woorden plus de afkorting van de
vindplaats. Wolnijverheid VP 1 6;

Woest Br. 216. Ik was er namelijk in de
jaren van de W.
Het werk bestond dan uit het verknippen van de bladen tot strookjes papier
met nog maar een woord, liefst zo dat
ook de vindplaats er nog bij stond, en
uit het opplakken van die strookjes, elk
op een nieuwe systeemkaart.
Haast was er niet bij. Twintig of
tweehonderd per uur, niemand die
daarnaar keek. Daarentegen gold als
onvergeeflijk, en bij herhaalde constatering als reden voor ontslag, het
roekeloos omspringen met de beschreven snippers. Waren er door krachtig
niezen, of doordat de tafel vrij moest
zijn voor het klaverjassen, een paar
onder de kasten geraakt, of in een
prullenbak, dan werd er, wanneer dat
aan het daglicht kwam, streng opgetreden door de leiding.
Wiejaren achtereen een betrouwbare
plakker bleek, kreeg promotie. Zelf
heb ik het zover nooit gebracht, maar
sommigen mochten dan gaan alfabetiseren. Dit is: de resultaten van het
plakwerk op alfabetische volgorde
zetten, en wel volgens de spelling van
De Vries en Te Winkel, want wie in de
19de eeuw A zegt, moet in de 20ste
eeuw ook B zeggen. Het aanbrengen
van deze orde die geen orde is, bleef
strikt voorbehouden aan de gevorderde student.
Uit de ontelbare rijen bruinrode dozen
met gealfabetiseerde kaarten werd, bij
hoge uitzondering, er wel eens een naar
beneden gehaald, een verdieping lager,
waar zelden geziene redacteuren belast
waren met de eigenlijke vervaardiging
van het woordenboek. Daar hadden
wij plakkers zo geen zicht op. Zoals
trouwens ook de herkomst in het duister bleef van de talloos vele dictaatcahiers die ergens in het begin van deze
eeuw met de kroontjespen waren volgeschreven door reeds lang overleden
medewerkers.
Het knip- en plakwerk voor het WNT,
dat is ook iets waar ik nog vaak over
nadenk. Vooral wanneer ik besef dat
die oude Koenen weggeraakt is. Wat
kan een mens toch diep zinken. Niks
roeping, maar geld verdienen, werken
aan iets waarvan herkomst noch
bestemming gekerid zijn; en bovenal:
iets dat nooit meer zoek zal kunnen
raken.
J. M. van der Horst
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Wegwijs in woordenboeken
Zoals deze aflevering van `Onze Taal'
maar weer eens bewijst, zijn woordenboeken produkten van de taalwetenschap die ook voor niet-taalkundigen
interessant genoeg zijn. Des te merkwaardiger is het dat er zo weinig
populair-wetenschappelijke literatuur
bestaat over woordenboeken. Wie
meer wil weten over bij voorbeeld de
opbouw van een woordenboek, de
verschillende soorten woordenboeken
of over het maken van een woordenboek, moest zich tot voor kort wenden
tot specialistische vakliteratuur die
voor de liefhebber vaak te moeilijk en
te theoretisch was.
In deze leemte is nu voorzien door
Wegwi js in woordenboeken, een kritisch overzicht van de lexicografie van
het Nederlands, door D. Geeraerts en
G. Janssens (Van Gorkum, Assen
1982). Een handzaam boekje (150
bladzijden), geschreven door twee
specialisten, maar uitdrukkelijk bedoeld voor leken op dit gebied. Het
boekje geeft op zeer overzichtelijke
wijze allerlei informatie over woordenboeken, en minstens een deel van de
vragen die ik noemde, komen erin aan
de orde.
Het boekje bestaat uit vier hoofdstukken, waarvan de eerste drie samen zo'n
30 bladzijden beslaan, en het laatste
120 beslaat. De eerste twee hoofdstukken gaan over de opbouw van een
woordenboek en de criteria die men
zou moeten aanleggen als men een
woordenboek wil beoordelen. De belangrijkste zijn: de degelijkheid van de
materiaalverzameling waarop de
schrijver zich baseert, de degelijkheid
van de bewerking van dit materiaal en
de degelijkheid van de presentatie.
Helaas wordt de lezer niet duidelijk
gemaakt hoe hij kan controleren of een
woordenboek in deze opzichten `degelijk' genoemd mag worden.
In het derde hoofdstuk beschrijven de
auteurs de geschiedenis van de lexicografie in Nederland in vogelvlucht.
Helaas, de vogelvlucht is wat fladderig,
want in de vijf pagina's die er voor dit
onderwerp zijn uitgetrokken, passeren
maar liefst 30 titels de revue, waarvan

l7 uit de 16de eeuw en 12 uit de 19de
eeuw. Veel meer dan namen, titels en
jaartallen biedt het hoofdstuk dan ook
niet. Wie bij voorbeeld zich afvraagt

Het vierde hoofdstuk is een
overzicht van ruim 140 hedendaagse
woordenboeken, althans woordenboeken die op het ogenblik in de
boekhandel of in de bibliotheek voorhanden zijn. Een prachtig hoofdstuk
om in te grasduinen: men vindt er
naast de overbekende woordenboeken
als Van Dale en Koenen, ook minder
bekende maar aardige boeken als
Delta's voornamenboek, Het Nederlands Puzzelwoordenboek, het Sesamstraatwoordenboek en Blijf met je
fikken van de luizepoten af. De
woordenboeken worden in een aantal
categorieen ingedeeld en van (vrijwel)
ieder bock wordt vermeld wat erin te
vinden is en wat, althans volgens de
auteurs, de waarde ervan is.
.

Vergelijking
De eerste paragraaf van het vierde
hoofdstuk is gewijd aan een vergelijking van de verschillende gangbare
algemene woordenboeken (de dikke en
de kleine Van Dale, Koenen, Verschueren, Kramers, de Kleine Larousse,
Oosthoek en Spectrum). Bij die vergelijking wordt onder andere gekeken
naar de omvang, het aantal woorden,
de hoeveelheid tekst per woord, welke
woorden er wel en niet in voorkomen,
welke grammaticale informatie er gegeven wordt, en zelfs naar de prijs. De
conclusie is dat Van Dale uit taalkundig oogpunt het meest biedt, en dat
Koenen en Verschueren tot de subtop
behoren. Opmerkelijk is het tegenvallende oordeel van de auteurs over het
destijds met veel pretenties aangekondigde Kramers' woordenboek.
Wat heb je aan zulke conclusies? De
auteurs geven zelf al een groot
voorbehoud: de waarde van een woordenboek hangt af van het gebruik dat
je ervan wilt maken. Een ander
bezwaar: de auteurs maken het moeilijk om de degelijkheid van hun eigen
vergelijkend warenonderzoek te beoordelen. Baseren ze hun oordelen op hun
- ongetwijfeld aanzienlijke - eigen
ervaring of hebben ze kwantitatief
onderzoek gedaan? Het staat wat
vreemd om aan de ene kant de meeste
lexicografen te verwijten dat ze zo
weinig informatie geven over hun
werkwijze (p. 28), en dat vervolgens
zelf ook niet te doen ...

geheel? In de eerste plaats: het biedt
een schat van informatie die voor
niet-specialisten gemakkelijk te lezen
is. Het boekje heeft een duidelijke
indeling, het taalgebruik is niet te
moeilijk. Af en toe een vakterm die niet
wordt toegelicht, maar die kan de lezer
opzoeken in een woordenboek of, nog
gemakkelijker, gewoon overslaan.
Een nadeel van het boekje is echter dat
het zo saai is. Afgezien van de obligate
grapjes over het Erotisch woordenboek, biedt het boekje weinig aardige
details, voorbeelden, anekdoten. En
dat terwijl erjuist op het gebied van de
lexicografie zoveel boeiende, grappige,
opmerkelijke verhalen te vertellen zijn.
In een VPRO- programma van enkele
jaren geleden over het Woordenboek
der Nederlandsche Taal bleek hoe
smakelijk lexicografen en hun medewerkers over hun werk konden vertellen. Die smaak mis ik in Wegwijs in
woordenboeken. Evenals bij voorbeeld
illustraties die het boekje aantrekkelijker hadden kunnen maken.
Wat ik ook mis, is informatie over de
manier waarop een woordenboek gemaakt wordt. De schrijvers vertellen
daar vrijwel niets over. Hoe wordt
materiaal verzameld, hoe wordt het
geselecteerd, geordend en bewerkt?
Wat voor praktische problemen doen
zich daarbij voor? Mijn ervaring is dat
zulke informatie voor `leken' heel
boeiend kan zijn. Zeker als men ook
ingaat op de moderne technieken
(computer) die de lexicograaf kunnen
helpen bij zijn werk.
Meer achtergrondinformatie hierover
zou overigens niet 'alleen boeiend zijn,
het zou de lezer ook enig houvast
geven over de waarde die hij aan
woordenboeken kan toekennen. Het is
moeilijk om je een oordeel te vormen
over de degelijkheid van de materiaalverzameling en -bewerking, zoals de
auteurs in hoofdstuk 2 verlangen, als je
niet weet hoe dit in z'n werk gaat, en
welke moeilijkheden de lexicograaf
moet oplossen.
Samengevat: het boekje biedt heel wat
informatie die elders moeilijk te vinden
is, zeker voor de niet-taalkundig
geschoolde. Maar het heeft ook zijn
gebreken: een onbevredigend historisch overzicht en onvoldoende aandacht voorjuist die kanten van de
lexicografie die deze tak van wetenschap voor buitenstaanders zo boeiend
kunnen maken. En dat is jammer.

waaromjuist in die twee eeuwen de
lexicografie zo'n opbloei heeft gekend,
vindt daarop in dit hoofdstuk geen
antwoord.

Saai
Wat nu te zeggen van het boekje als

Michael Steehouder
Technische Hogeschool Twente
vakgroep Toegepaste Taalkunde
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HET RIJM,SCHAP
In het boek Het Rijmschap is veel
instructiefs en verontwaardigds te
lezen over rijmwoordenboeken, maar
in de rubriek `Het Rijmschap'kwam
die categorie woordenboeken nog
slechts terloops aan de orde. Vandaar
vandaag.
Een half jaar geleden kreeg ik een
vriendelijke brief van een j ongeman uit
Zwolle. Zonder blikken of blozen
vertelde hij mij dat hij begonnen was
om met de hand een nieuw Nederlandstalig rijmwoordenboek samen te stellen. Ik antwoordde hautain en ongelovig: 'Weet u eigenlijk wel waar u het
over heeft, ziet u liever om naar een
bereidwillige computer en nog liever
naar vaste verkering etc.' Hij liet echter
niet af. Hij stuurde mij per omgaande
een feilloze theoretische grondslag en
een overtuigend aantal uitgewerkte
rubrieken. Ik hapte naar adem, maakte
excuus en schepte hoop. Nieuwe
brieven brachten nieuwe bewijzen van
'S jongemans moed, vlijt, speels- en
scherpzinnigheid. Hij bracht Caesar en
Nebukadnezar samen, hij is precies op
n, hij is conscientieus in
zijn
zijn,alveolaire nasaLe, hij ... enfin, ik
twijfel niet meer: die knaap in Zwolle is
bezig aan een standaardwerk.

Helaas, het is zeer de vraag of u en ik
dat prachtboek ooit in handen zullen
houden. De Nederlandse rijmwoordenboekenmarkt is immers door en door
verpest. Het Prisma Rijmwoordenboek (een goedkoop vod) wordt ieder
jaar onappetijtelijk en ongewijzigd
herdrukt en zal door zijn lage prijs
voor geduchte concurrentie blijven
zorgen, en het Groot Systematisch en
Klankalfabetisch Rijmwoordenboek
(een duur lor) heeft vele potentiele
geinteresseerden waarschijnlijk voor
Lange tijd kop- en koopschuw ,gemaakt.
H.H. Uitgevers, is u daar? Slaat u
a.u.b. de bestaande kreupelboeken dan
eens open! Kijkt u eens naar rijtjes als
bedil
begil
`de pil'
gegil (Prisma)
en
pruisisch
vuilnis
uitblies (Groot Systematisch etc.)
en neemt u daarna eens contact op met
ons Schap. Ik zal u met plezier de weg
wijzen naar Zwolle.

G. Stuiveling .vindt ze slechts nuttig
voor `matig begaafde dichters' bij wie
hij zichzelf niet indeelt. H. Hoekstra,
als ik het wel heb, stelde een lijst van
beginfonemen (b, bl, br enz.) op, en

deze wordt hier en daar als vernuftig

sant rijm toepassen (ik bedoel inhoude-

Een goed woordenboek is meer dan
een voorraadschuur, het is een grot van
All Baba. Zeker, men kan er het
nodige, het utilitaire vinden - en dit op
de plek waar het behoort - maar
daarna moet men nog even rondkijken:
vlak daarnaast ontdekt men iets
moois / grappigs / merkwaardigs. Een
lectuur.
Dit geldt onder
meer voor
goed woordenboek
is inspirerende
lectuur. Dit geldt onder meer voor
betekeniswoordenboeken als Roget's
Thesaurus en voor rijmwoordenboeken.

De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 28 mei 1983
van 14.30 - 17.00 uur in Pulchri
Studio, Lange Voorhout 15 in Den
Haag.
De agenda is als volgt:
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering 12 juni
1982
3 Jaarverslag secretaris
4 Jaarverslag penningmeester
5 Samenstelling bestuur. Aftredend en
niet herkiesbaar mr. J.L. van
Wuyckhuyse
6 Rondvraag
7 Sluiting
Hierna zal gediscussieerd worden over
het onderwerp,: `De taal van de recessie'. Tijdens de vergadering zullen door
het bestuurslid dr. J.F. Remarque
voorbeelden worden aangedragen. Dr.
Riemer Reinsma, de redacteur van
Signalement van Nieuwe Woorden zal
hierop commentaar geven.
Het bestuur

No de Wijs

beschouwd, terwijl iedere alfabeet die
lijst in zijn brein heeft. Bovendien is ze
maar een lomp instrument; wie denkt
bij kiet zonder mankeren aan acquit,
karekiet en Amalekiet?
`Wie kan', is de wedervraag, `dat soort
woorden gebruiken?'
Het hangt er maar van af hoeveel keus
men h.eeft, en hoeveel kunde. Elke
cretin beschikt wel over een rijm op
Sint, koeien of hartedief; een redelijk
sonnet krijgt men ook uit het hoofd
voor elkaar: nacht, bomen, dromen,
wacht, zacht, komen, genomen, klacht,
- hart, niet, alleen, smart, verliet,
alleen. Kassa. Het landschap der
poezie is rijk aan paden, het ene at
platter getreden dan het andere, en de
matig begaafde dichter neemt daar
genoegen mee. Lange versvormen zijn
hier uit zwang (waar kom je nog een
volwaardige rederij kersballade tegen?),
maar wie zijn vak verstaat, zal ook
voor de simpelste structuren interes-

Indien u naar domheid en wanorde
zoekt
Verschaf u een Nederlands rijmwoordenboek

Jaarvergadering

lijk interessant, persoonlijk, dynamisch), en in andere gevallen moet hij
de paden wel verlaten, hij heeft geen
keus.
Een bona fide rijmwoordenboek verstrekt rijmen die voor de hand liggen,
rij men die nieuwe ideeen opleveren en
rijmen die men vrijwel nooit kan of wil
gebruiken; het laat de selectie aan de
schrijver over. In geen geval rangschikt
het de woorden naar de beginletters, of
zet het smacht, stootkracht, stuwkracht en sterrennacht bij elkaar. Stel
u een boekhandel voor, waar het
assortiment volgens kleur is ingedeeld,
met nog wat kas-, log- en stalenboeken
tussendoor en de helft op zijn kop of
achterstevoren. En nog iets: een bona
fide rijmwoordenboek bevat een fatsoenlijke prosodie.
Och, als Nederland dat nog eens mocht
meemaken.
H. H. Poizer
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n De heer D. Carr uit Groningen
verwijt mij dat ik in het januarinummer u wel open oor, maar geen open
oog heb toegewenst voor de ontwikkelingen in de taal. • Op subtiele wijze,
filosofeert D. Carr, geef ik daarmee
aan dat ik, zoals zovele Nederlanders,
het geschreven taalgebruik van minder
waarde acht. Daarmee ben ik dan
mede schuldig, nog altijd aldus D.
Carr, aan de tomeloze drift, Nederlanders eigen, om de toch al zo simpele
spelling te gaan moderniseren, en aan
het feit dat de Nederlandse literatuur
niet zoveel voorstelt. • Het zal je
allemaal maar gezegd zijn. Nu vooruit,
mea culpa, open oog dan dus ook voor
al die ontwikkelingen. • Maar dan
ook: open tastzin en open neus voor
diezelfde ontwikkelingen. Want ik zou
niet graag het odium op mij laden dat
ik minachting koester voor de non-verbale aspecten in ons communicatiesysteem. n Blijkt dat nog niet genoeg te
zijn, dan roep ik stank voor dank. Over
armoede van de Nederlandse taal
gesproken: men kan natuurlijk zijn
roes uitslapen, maar dat is dan ook het
enige wat men kan uitslapen. Ik kan
mijn verdriet wel uitpraten, maar niet
uitslapen. • Ik kan mijn woede
uitgillen, maar alweer niet uitslapen.
• De moraal: laten we zuinig zijn op
onze roes. • Heel vaag voel ik dat het
uitslapen van de roes ook iets met rust
roest te maken heeft. Ik stel voor dat
we in ons Nederlandse vocabulair
roesrust opnemen in een nader te
definieren betekenis. • B.J. Mansvelt
a
,

, Onze TaaI
Maandblad van het Genootsehap Onze Taal

Onze Taal is een uitgave van het Genootschap
Onze Taal (opgericht in 1931). Het Genootschap stelt zich ten doe het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal to bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen.'
Het maandblad Onze Taal (oplage 14.000) 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:
dr. J. Renkema

Beek uit Am'dam (spelling is van
BJMB, niet door mij verzonnen)
veronderstelt dat het kinderlijke dat
zeg ik lekker niet (bijwoord van
leedvermaak; zie het januarinummer)
op volwassen leeftijd vervangen wordt
door dat heb ik mooi niet verteld.
n Dat zou best wel eens kunnen
(voordat allerhande lezers ongerust bij
de redactie informeren of PCUdB
helemaal van de ratten besnuffeld is
door modieuze afbraaktaal als best wel
te bezigen: ook dat zou best het geval
kunnen zijn), maar onze onderzoekingen inzake taal en leedvermaak leiden
thans tot een onvermoed fijnzinnig
onderscheid: het kinderlijke lekker
drukt leedvermaak uit ten opzichte van
een derde persoon die niet bij de
conversatie aanwezig is. • Hierbij
komt dat volgens mij mooi in de door
BJMB gesignaleerde gebruikssfeer van
veel recentere datum is dan het
kinderlijke lekker. • Ik althans heb
het in mijn puberteitsjaren zonder
lekker moeten doen (dat voor mij
taboe was) maar ook zonder mooi dat
in die nuance nog niet gebruikt werd.
• Ik hoop mede namens BJMB te
spreken als ik concludeer dat er een
zeker ogenblik in de taalontwikkeling
geweest moet zijn dat het ontbreken
van lekker als een gemis werd gevoeld,
dat het gebruik ervan als toch ietwat te
direct werd ervaren, en dat mooi die
plaats heeft opgevuld. • En nu blijkt
de onrechtvaardigheid van het eerder
Carrwel
van D. Ca
besproken verwijt va
eerste keer
dat ik
iJ de ee
ee dt
extra duidelijk:

bewust mooi heb gesignaleerd in de
boven aangehaalde betekenis, kwam
dat mij onder ogen en niet ter ore.
• In een of andere advertentie voor ik
geloof een merk shag vertelde iemand
in koeien van letters mooi dat ik er
meteen tien van heb gerold, terwijl zijn
buurman, de leenheer dus, ingespannen naar een voetbalwedstrijd stond te
kijken. • Ik wil maar zeggen: open
oog blijkt dikwijls toch nog gemakkelijker te zijn dan open oor. • Ook
weer zoiets. In het reeds gewraakte
januarinummer verwijt een lezeres mij
evengoed in de zin Evengoed van harte
misbruikt te hebben. Toch, betoogt zij,
is toch ook een goed woord? Natuurlij k, lezeres. Sterker nog, evengoed.
Maar toch. • Ik bedoel eigenlijk: wat
drijft mensen ertoe, te denken dat
woorden of woordcombinaties niet
gaandeweg in een andere betekenis
gebruikt kunnen worden. Wie dit soort
verschijnselen taalverarming danwel
-verloedering noemt, zal erin dienen te
berusten dat de hele taalgeschiedenis
een groot verarmings- en verloederingsproces is. • En nu. Bij mijn
weten stond er in de vierkantjesrubriek
van januari maar een echte fout: ergens
(u zoekt maar uit waar) stond Engels
waar Frans had moeten staan. Geen
hond die het gemerkt heeft. • Enfin.
PCUdB

•
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In dit nummer:
• De moerstaal van de computer is
Amerikaans. Taalbederfoftaalver-

De computer en de Nederlandse
taal; verwarring en verrijking

rijking,

• 55 Twaalfvoorstellen voor een
nieuwejuridische term. Gakjargon, 60.
• 56 De Taalhulp verdient een positieJ
eindoordeel.
• 58 De Engelsen houden het Nederlands voor gezien. Een Engelsman
wijst op moeilijkheden bij het leren van
onze taal.
• 59 Is nipt het spits afbijten nog in de
mode? Het Nederlands van Anton
Dreesmann.
• 61 Publieke sprekers krijgen accent
in een klemtonenjacht.

• 64 Het antwoord 'ja' op een ontkennende vraag schept verwarring.
• 65 Zijn de taalomst andigheden in
Vlaanderen abnormaal?

• 66 Nederlandse
lingstekens.

0.1' Engelse aanha-

• De vaste rubrieken:
Het Rijmschap vraagt ollekebollekes,
60; Spijkers op Laag Water over Amsierdamse klemt onen, 62; Het Gezegde
& Co. beschouwt 'liegen' taalk undig,
63; Van Woord tot Woord over Pinksteren, 66; Varieteit en Variete over deen het-woorden, 67; poly- en digit aal in
DOD.

Jaarvergadering
28 mei. Den Haag (zie 57),

De Nederlandse cultuurtaal, als dvnamisch proces, ondergaat voortdurend
invloeden van buitenaf en leent ook van haar kant woorden en uitdruk k ingen aan
andere culturen. Dit is een aanvaard verschijnsel waar niemand zich zorgen
over maakt. Waar de taal t ek ort schiet, worden taalelementen ontleend aan
culturen die in het desbetreffende cultuurgebied of de desbetreffende technologie
dominerend zijn. Zo werden in de zeventiende eeUH' Nederlandse scheepvaarttermen mondiaal verbreid, en zo moeten l,vijhet thans op onze beurt op het gebied
van de informatietechnologie veelal doen met het Amerikaans. Ofgaat deze
vergelijking mank ? Krijgen lA'e in het komende 'informatietijdperk ' Ie maken met
geleende taalelementen die de grenzen van het technologische vakgebied ver
overschrijden en ook de informatieoverdracht en daarmee de taal zelf in haar
wezen raken?

De Nederlandse taal in de omgang
met computers
Velen maken zich zorgen over de
plotselinge toevloed van vreemde
woorden en uitdrukkingen in een
essentiele en voornamelijk talige functie van onze cultuur, namelijk communicatie, zij het in dit geval de
communicatie die elektronisch plaatsvindt. Zo werd op 31 maart 198 I een
motie van het Tweede-Kamerlid Faber
(CDA) aangenomen waarin werd gevraagd om een studie naar de bevordering van de Nederlandse taal in de
omgang met computers. In dit kader
wordt thans een studie uitgevoerd door
professor Kempen van de Katholieke
Universiteit Nijmegen in de vorm van
een computerprogramma waarmee in
natuurlijke, Nederlandse taal met een
computer kan worden gecommuniceerd. Maar al zou het met dit
programma dan niet langer meer nodig
zijn om in exacte, analytische taal met
de computer te cornrnuniceren, er
wordt geen antwoord geboden op de
vraag om het gebruik van het Nederlands te bevorderen.

Elektronische vademecums
Oat het belangrijk gaat worden am in
natuurlijke taal met de computer te
kunnen praten, blijkt uit de nieuwe
toepassingen die voor deze apparaten
worden bedacht. Niet langer worden ze
slechts gebruikt door vakspecialisten
am er administraties op te voeren; de
zogenaamde gegevensverwerking.
Steeds meer wordt kant-en-klare informatie door de computer rechtstreeks
aan de consument aangeboden. Vooral
in de Verenigde Staten en in mindere
mate in West-Duitsland worden er
toepassingen, computerprogramma 's,
geschreven die zijn bedoeld voor de
consument. Een leuk voorbeeld uit.de
Verenigde Staten is een informatiebank waarmee de hongerige mens door
middel van een vraag-en-antwoordspelletje het restaurant van zijn keuze
kan bepalen. Zo toetst hij op het
beeldschermstation in dat hij een
restaurant zoekt. Overigens kunnen de
vragen in een aantal gevallen oak
verbaal worden gesteld. De computer
vraagt vervolgens in wat voor eten de
informatievrager trek heeft: Frans,
Chinees enzovoort. Daarna vraagt de
computer wat het mag kosten en ten
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slotte wordt het restaurant aanbevolen
dat aan alle voorwaarden voldoet. Een
wat meer praktische toepassing wordt
ontwikkeld voor de Duitse Bundesbahn. Hierbij gaat het om een systeem
dat treinreizigers informatie kan bieden over de dienstregeling. In Nederland wordt thans een toeristische
informatiebank opgezet, het ATIB -systeem, waarvan de beeldschermstations
in vvv-kantoren worden opgesteld.
Hiermee ontvangt de consument kersverse informatie over toeristische evenementen en accomodatie. Het voordeel van dergelijke elektronische versies van gedrukte vademecums is de
hoge actualiteit; wijzigingen in dienstregelingen en toeristische evenementen
kunnen ieder moment worden opgenomen in de informatiebank.
De vraag is echter of dit `onderhoud,'
van informatiebanken ook met de
nodige zorgvuldigheid en snelheid
wordt uitgevoerd; de openbare informatiebank Viditel bij voorbeeld bevat
immers veel verouderde informatie.
Zorgvuldigheid en snelheid bij de
opbouw en het onderhoud zijn van
wezenlijk belang. Wie hiervoor verantwoordelijk is - de informatieleverancier of degene die de informatiebank
onderhoudt - is vooralsnog een open
vraag. Hoe dan ook, de informatiegebruiker is uiteindelijk de dupe van
eventuele `informatievervuiling'.
Koffie.Ik. Willen.
De omgang tussen de mens en de
machine moet gezien dit algemene
gebruik zo natuurlijk mogelijk zijn. De
programmamakers en fabrikanten
doen dan ook de laatstejaren hun
uiterste best om de consumententoepassingen zo te schrijven, dat iedereen
er prettig en gemakkelijk mee kan
omgaan. Gebruikersvriendelijkheid
wordt dit streven genoemd, of ergonomie. Een van die ergonomische
aspecten betreft de conversatie; deze
moet zo natuurlijk mogelijk verlopen.
Hiertoe wordt de computer geinstrueerd woorden en begrippen te herkennen, in plaats van opvraagcodes.
Problemen hierbij veroorzaken de
synoniemen; deze zullen alle, met
hetzelfde begripslabel, moeten worden
ingevoerd. Tevens moet de computer
irrelevante tekst kunnen negeren en
ontkenningsvormen kunnen herkennen. Onoplosbaar is het probleem van
de beeldspraak waaruit een groot deel
van de natuurlijke taal bestaat. Uit de
zin `Ik zou wel een kopje koffie willen
hebben' zou de computer het woord
`koffie' moeten lichten en de rest

negeren. Een zin als `Ik heb trek in een
bakkie troost' zou de computer waarschijnlijk in verlegenheid brengen. Het
meest adequaat zou de imaginaire
koffiecomputer waarschij nlij k reageren op de formulering `Koffie.Ik.
Willen.'

De computer in de huiskamer
De zorg om al dan niet vermeend
taalbederf in de omgang met computers bestaat nog maar enkelejaren.
Voordien vond elektronische communicatie namelijk in een beperkte groep
plaats: tussen machines, en tussen
specialisten en machines. Echter, thans
is een spectaculaire ontwikkeling
gaande waardoor elektronische communicatie tot in alle facetten van de
samenleving zal doordringen. Ten
eerste, zoals hierboven werd beschreven, door de ontwikkeling van de
zogenaamde interactieve systemen,
waarmee de leek in een rudimentaire
dialoog met het systeem kan communiceren. Ten tweede door de opkomst
van lokale en internationale netwerken
waardoor al deze interactieve systemen
en daarmee verbonden beeldschermstations gekoppeld zullen worden. En
ten slotte door de onstuitbare opgang
van zogenaamde `personal computers'
waarmee de elektronische communicatie in de huiskamers is beland; een
ontwikkeling die wordt versterkt door
openbare gegevensbanken als Viditel.
Vanuit de industrie wordt de schatting
gedaan dat in 1990 een op de vier
werknemers met een gekoppeld beeldschermstation zal werken. Steeds meer
typewerkzaamheden worden uitgevoerd op beeldschermsystemen die
onderling of met een computer kunnen
communiceren. In Engeland is zelfs
een schuchtere ontwikkeling gaande
waarbij beleidsmedewerkers niet meer
op kantoor verschijnen, maar thuis
met hun gekoppelde beeldschermstation hun beleidstaken uitvoeren; het
zogenaamde `networking'.

De computer spreekt zijn moers
taal: het Amerikaans
Dit alles brengt een nieuwe vorm van
taalgebruik met zich mee die rechtstreeks uit het Amerikaanse vakjargon
is overgenomen. De huidige groep
gebruikers van elektronische systemen
is deze wereld van de informatica
moeizaam binnengedrongen door zich
het vakjargon eigen te maken dat
vroeger uitsluitend door specialisten
werd gebezigd. In de computershops
en computerclubs, die als paddestoelen

uit de grond schieten, wordt de conversatie gevoerd in een mengelmoesje
van Amerikaans en Nederlands.
`De online printer zorgt alleen voor de
output van hard copy als de floppy nog
in de disk drive zit'
is een voorbeeld uit het leven gegrepen.
Wanneer we deze zin zouden willen
zuiveren, krijgen we het krampachtige,
en ook voor deskundigen vrijwel
onbegrijpelijke:
`De gekoppelde afdrukeenheid zorgt
alleen voor de uitvoer van fysieke
afdrukken als de flexibele magneetschijf nog in het schijfaandrijfmechanisme zit'.
De Nederlandse taal biedt eenvoudigweg onvoldoende mogelijkheden om
de nieuwe begrippen adequaat te
benoemen.

Behoefte aan genormaliseerd
lexicon
Er leeft een oprechte behoefte om de
strijd aan te binden tegen de vreemde
taalinvloeden en te komen tot een
genormaliseerd lexicon. Deze strijd
wordt echter volstrekt ongecoordineerd
gevoerd. Van alle kanten worden
adaptaties aan de Nederlandse taal
aangeboden. Van de kant van computerleveranciers, vanuit de overheid,
door individuen, uitgeverijen en leveranciersorganisaties. Al deze organisaties produceren verklarende woordenlijsten die de basis moeten vormen
voor een standaardlexicon.
Om redenen van bedrijfspolitiek wil de
ene computerleverancier echter niet
aan.de woordvondsten van zijn concurrent. Het resultaat is veelvormigheid en verwarring. Het.middel is dan
erger dan de kwaal. Zo wordt er voor
een begrip - de besturing van het
lichtsignaal waarmee zaken op het
beeldscherm kunnen worden aangewezen - gebruik gemaakt van de termen
`cursor-control', 'cursor-besturing',
`positie-aanwijzerbesturing', `lichtindicatorbesturing', 'kat', `muffs', `mouse'
en `joystick'. Er zijn nog veel meer
voorbeelden te geven.
Een andere vraag is of het taalzuivere
`positie-aanwijzer' wel de voorkeur
verdient boven het beknopte en krachtige, maar vreemde `cursor'. Het is
duidelijk dat eventuele normalisering
moet komen van een organisatie die
boven de partijen verheven is, zoals de
commissie die `Het Groene Boekje'
heeft samengesteld. Bovendien moet
het een organisatie zijn die niet alleen
deskundig is op het gebied van de
elektronica, maar ook op dat van de
taal.
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NEN 3386

In 1974 is een dergelijke poging gedaan
met de NEN 3386 van het Nederlands
Normalisatie Instituut. Het betreft hier
een `Woordenlijst Gegevensverwerking'
die werd samengesteld door een commissie van taalkundigen en vakspecialisten. Zoals de titel al zegt, worden in
deze norm alleen de termen op het
gebied van de gegevensverwerking
verklaard. Dus niet de termen die
betrekking hebben op elektronische
tekstverwerkers en informatiesystemen, en dit zij n j uist de gebieden die de
afgelopen tienjaar sterk zijn ontwikkeld. De woordverklaringen in deze
NEN 3386 zijn dan ook gericht op
mensen uit het vak: programmeurs en
technici. De typische taalproblemen
van de zogenaamde eindgebruiker, de
doorsnee-Nederlander, worden met
deze norm niet opgelost, maar dat was
er waarschijnlijk ook niet de bedoeling
van. Het Nederlands Normalisatie
Instituut verwacht niet dat het binnenkort uitkomt met een verbeterde editie
van de NEN 3386, laat staan een
Woordenlijst Tekst- en Informatieverwerking.
INK en

de strijd tegen de verwarring

In het najaar van 1983 wordt onder
auspicien van het Amsterdamse redactiebureau INK Taalservice een conferentie georganiseerd, waaraan de grootste
Nederlandse leveranciers van computers deelnemen. Deze conferentie heeft
als ambitious doel to komen tot een
standaard-woordenlijst van computertermen. Doze opgave lijkt eenvoudiger
dan zij is. Het eindresultaat hangt voor
het grootste deel of van de welwillendheid van de deelnemers. Er zullen
compromissen moeten worden gesloten. Vele termen die sinds jaar en dag
binnen eon bedrijf gangbaar zijn,
zullen plaats moeten maken voor de
nagestreefde algemene norm. Het is bij
het ter perse gaan van dit nummer nog
nauwelijks to zeggen of het uiteindelij ke resultaat positief zal zijn. Het
enthousiasme onder de deelnemende
leveranciers is echter groot. De hoop
op overeenstemming en een daaruit
voortvloeiende standaard-woordenlijst, is blijkbaar groter dan de angst
om vertrouwde en bedrijfsspecifieke
termen to moeten opgeven.
Effectief communiceren vereist

eenduidigheid
Terug naar de uitgangsvraag: Moeten
wij ons actief verweren tegen vreemde

taalinvloeden? In de negentiende eeuw_
was er toch ook geen officiele commissie die, tegen de stroom van de Franse
economische en politieke overheersing
in, Franse uitdrukkingen uit ons
spraakgebruik is gaan verwijderen?
Het verschil, zo betogen sommigen,
ligt in de reikwijdte van de onderhavige
invloed. Beeldschermsystemen zullen
net zo'n verbreiding krijgen als de
telefoon en met het bijbehorende
Amerikaanse vakjargon worden opgenomen in kantoren, huiskamers en op
scholen. En dit vakjargon wordt bij
gebrek aan beter integraal overgenomen in de levende taal. Biedt onze taal
voldoende `afweerstoffen' om deze
plotselinge en overstelpende toevloed
van "vreemde woorden om to vormen
tot aanvaardbare bastaardwoorden?
Wat ten slotte niet mag worden
vergeten, is dat deze geImporteerde
woorden slechts 'etiketten' zijn van

begrippen, concepten, ideeen. En als
wij deze nieuwe, in Amerika ontwikkelde begrippen naar Nederland willen
halen om daarmee ons voordeel to
doen, dan zullen we in eerste instantie
ook de aanduidingen van die begrippen moeten overnemen. Tegen deze
achtergrond kan bij na niet meer over
`taalbederf' worden gesproken, maar
nog slechts over `taalverrijking'. De
woorden zijn weliswaar vreemd, maar
de begrippen waar zij bij horen, zijn
nieuw en nuttig.
Hoe dan ook, bedervend of verrijkend,
deze nieuwe begrippen zullen eenduidig moeten worden benoemd opdat wij
effectief kunnen blijven communiceren.
Ruud Neijndorff
Taalservice
(adviesbureau automatisering)

INK

REALTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer ruime mogelijkheid tot reageren. Bedenk we! dat uw reactie
meestal pas geplaatst kan worden twee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer
daarom utiw bijdrage zodanig dat de lezer niet verplicht words een vorig nummer erbij te halen.
Wanneer utiw reactie naar het oordee/ van de redactie to vee/ ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw bijdrage te bekorten. U kunt desgewenst een lijst met redactie-aanvv jzingen
opvragen. Adres: postbus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01745-7070.

Taalbederf?
Zou, naast de termen `taalbederf' en
`afweerstoffen tegen vreemde woorden',
ook niet kunnen worden gesproken van een
verrijking van onze taal met nieuwe
begrippen, begrippen die uiteraard (voor
een Internationale gemeenschap) zijn benoeind met woorden door hen die, creatief,
deze begrippen ontdekt en gevormd hebben. Waarom aan de spraakverwarring van
`natuurlijke talen' bijdragen door deze
woorden to `vertalen' in woorden die in het
Nederlands geen betekenis hebben zolang
de betreffende apparaten, werkwijzen en
concepten niet zijn geimporteerd.
Het is al erg genoeg dat we Franse
informatici nauwelijks kunnen verstaan als
ze Frans spreken, ook al beheersen we de
Franse taal. Taalkundigen in het onderwijs
zouden er meer aandacht aan moeten geven
hoe leerlingen de taal goed kunnen
gebruiken om tot nieuwe onderscheidingen
en goede begrippen te komen. Anders
wordt Nederland steeds meer een ontwikkelingsland dat werkelijk nieuwe ideeen
moet importeren en ze zelf niet kan
ontwikkelen en benoemen. Dit is belangrijker dan de creatie van onbegrijpelijke
`Nederlandse' neologismen voor goede,
internationaal bekende, woorden. Er zijn
toch ook woorden in andere talen (bij

voorbeeld in het Japans betreffende de
scheepsbouw) die van het Nederlands
afstammen, waarop we terecht trots zijn.
Kwestie van `auteursrechten' en zindelijk
denken.
A. Dirkzwager
werkzaam bij project
Basisonderwijs en Computers

Woord gezocht,
woord gevonden?
In `Onze Taal', nummer 2/ 3 1983 riep ik
onder de titel Woord gezocht de taalkunstenaars onder de lezers op, te zoeken naar
een woord.
Het ging hierom: in modernere bewoordingen dan die van ons huidige, in 1838
ingevoerde, burgerlijke wetboek bepaalt
het in de tweede helft van de jaren tachtig in
te voeren nieuwe burgerlijke wetboek, dat
in tal van gevallen, waarin iemand schade
lijdt ten gevolge van een gedraging van eon
persoon, de gelaedeerde niet alleen deze
persoon tot schadevergoeding kan aanspreken, doch in plaats van of naast hem ook
een andere persoon. Zo kan bij voorbeeld
iemand, die schade lijdt ten gevolge van een
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onrechtmatige daad die een werknemer
jegens hem heeft gepleegd, veelal diens
werkgever aansprakelijk stellen. Het NBW
spreekt van aansprakelijkheid voor ondergeschikten, voor niet-ondergeschikten (bij
voorbeeld een onderaannemer die in
opdracht van de hoofdaannemer gedeelten
van het aangenomen werk verricht) en voor
vertegenwoordigers. Waar het aan ontbreekt, is een woord waarmee degenen die
naast de genoemde personen in hun
hoedanigheid aansprakelijk zijn, aangeduid
kunnen worden.
Ik ontving liefst twaalf reacties. Twee
kwamen vrijwel direct na de publikatie van
mijn oproep. Deze beide brieven heb ik
persoonlijk beantwoord. De overige reacties beantwoord ik in dit stukje. Vooraf zeg
ik alien dank, die de moeite hebben
genomen over het probleem na te denken
en het resultaat van dat nadenken vervolgens aan de redactie van `Onze Taal' to
sturen.
De antwoorden vielen in twee soorten
uiteen. In de eerste plaats waren er vier
woorden die het zochten in het feit dat hier
iemand anders dan degene die zelf de schade heeft toegebracht, aansprakelijk kan
worden gesteld. Voorgesteld werd: burgerrechterlijk aansprakelijke persoon (A.
Surewaard, Brussel), beholpene ("tegenover `hulppersoon'voor degene die de
schadetoebrengende gedraging heeft verricht"- J.P. Roemer Visscher, Lunteren),
(naast-)bovenverantwoordelijke (J. de Jong,
Den Haag) en aansprakelijkstelbare (een
dame die ik schriftelijk heb bedankt).
Al deze woorden zijn helaas minder

bruikbaar. Nog afgezien van het feit dat
beholpene niet zou worden begrepen en dat
de twee laatstgenoemde woorden het door
hun lengte nooit zouden. halen, zijn ze niet
bruikbaar omdat zij alle een gevolg
aanduiden (het aansprakelijk gesteld kunnen worden) in plaats van datgene, wat
(mede) daartoe geleid heeft, te weten de
aanstelling als bij voorbeeld ondergeschikte, en dus (mede) de oorzaak van de
aansprakelijkheid is.
De andere acht inzenders zochten inderdaad een naam voor de `aansteller'. Twee
van hen (mevr. van Dort-Clemens en
Gerton van Wageningen) vonden lastgever.
Het is mijn schuld, dat dit woord niet kan
worden toegepast. Ik had in mijn oproep
moeten vermelden dat een lastgever een in
de wet benoemd voorbeeld is van een
`opdrachtgever', met betrekking tot wie ik
wel had meegedeeld dat hij niet als
verzamelterm bruikbaar was omdat ook hij
een in de wet benoemd voorbeeld is van een
`aansteller'. Mijn excuses.
Mevr. v.d. Hurk-Driessen bedacht zowel de
arbeidschenker als de arbeidsbegunstiger,
twee poetische woorden die echter te veel in
de richting gaan van `werkgever' en dus
slechts een van de verschillende soorten
`aanstellers' aanduiden. Mevr. M.M. Kuitert-Zwitser bedachi voorban als tegenpool
van `achterban'. Nu plegen fractieleiders
niet alleen hun fractiegenoten, maar soms
ook eerst hun achterban te raadplegen
voordat zij een politieke zet doen, maar ik
vrees dat men werknemers en andere
huippersonen niet tot de achterban zal
rekenen van bij voorbeeld een werkgever.

Bij een werkgever en `zijn achterban' zal
men eerder denken aan iemand die aan het
hoofd staat van een werkgeversvereniging
en de andere leden van die vereniging.
Tweemaal dook de principaal op (mr. H.G.
Stibbe en P. de Vreese). Die komt er dicht
bij. Maar ook een `principaal' veronderstelt
door het woord zelve dat er noodzakelijkerwijze een soort ondergeschiktheidsverhouding is en tussen tal van vertegenwoordigers en de door hen vertegenwoordigden is
dat niet het geval; bij vertegenwoordiging
spreekt men in juridicis thans dan ook
liever niet- van de 'principaal' maar van de
`achterman'. Op dezelfde klip te pletter
loopt ook de even eenvoudige als voor de
hand liggende baas van ir. C.R. Kras; bij
een `baas' hoort een `knecht' of een woord
van gelijke strekking.
Het dichtst bij het doel kwam naar mijn
smaak mr. B.G. Eldermans uit Utrecht met
hoofdpersoon (de door hem als antwoordvorm gevraagde studiepocket komt over
een klein jaar). Ik vrees alleen dat dit woord
in de loop der jaren zozeer is gereserveerd
voor de `hoofdpersoon' van een roman, een
toneelstuk of een film dat `men' er niet aan
zal willen wennen.
Kortom: het blijkt een probleem. Ik zal de
ingezonden woorden met mijn vakgroepleden bespreken en - dat is misschien een
goede test - ze voorleggen aan gevorderde
doctoraalstudenten tijdens een college. Wie
weet. Nogmaals dank voor alle gedane
moeite.
O. K. Brahn

BOEKBESFREKIN G
Inez van Eijck, De Taalhulp
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1982.f 17.90
In Nederlandse publikaties met aanwijzingen en adviezen voor het schriftelijk taalgebruik ligt de nadruk tegenwoordig meestal op het schrijfproces
en op de begrij pelij kheid van het uiteindelijke produkt. Minder aandacht
wordt in het algemeen besteed aan de
correctheid van het taalgebruik.
Moderne handboeken als Taalbeheersing van Drop en De Vries, Schrijfwijzer van Renkema en Leren Communiceren van Steehouder e.a., dragen
veelzeggende ondertitels als Handboek
voor taalhantering, Handboek voor
duidelijk taalgebruik en Procedures
voor mondelinge en schriftelijke communicatie.
Hoe waardevol men deze nieuwe
aanpak van de schrijfproblematiek ook
moge vinden, nog steeds zijn veel

taalgebruikers primair geinteresseerd
in kwesties die met correctheid van
spelling en stijl van doen hebben. Vaak
hoog oplopende discussies over het
taalgebruik in dag- en weekbladen, en
niet te vergeten in een blad als `Onze
Taal', duiden erop dat behoefte bestaat
aan een uitgave waarin een helder en
betrouwbaar antwoord wordt gegeven
op uiteenlopende vragen als: `Hoe spel
je nu eigenlijk besse(n)sap?', 'Wanneer
gebruik je een puntkomma?', `Wat is
het verschil tussen ik heb hem vergeten
en ik ben hem vergeten?' en `Wat is er
eet alles, dol op
eigenlijk fout aan
kinderen?'
Wil men een antwoord vinden op
dergelijke vragen, dan blijken de
uiteenzettingen in het eerste deel van
de Woordenlijst van de Nederlandse
...

Taal ('Het Groene Boekje') vaak te
moeilijk toegankelijk en soms ook
nogal verouderd, terwijl de al genoemde taalbeheersingshandboeken
veel overbodige ballast bevatten - als
men tenminste alleen naar informatie
over spelling en stijl op zoek is. Voor
die gevallen nu is De Taalhulp van Inez
van Eijck bedoeld, een laag geprijsd
boek van 160 pagina's waarvan het
overgrote deel wordt besteed aan
correctheidsproblemen.
In het voorwoord waarschuwt de
schrijfster, van professie lerares Nederlands, ervoor dat er geen absolute,
definitieve normen bestaan voor wat
goed en fout is in het taalgebruik.
Terecht wijst ze erop dat het vaak gaat
om kwesties van smaak en om de mate
waarin men zich in zijn taalgebruik wil
aanpassen of juist onderscheiden. Toch
bestaat er natuurlijk wel een aantal
regels waarvan het in ieder geval
handig is als men ze kent en kan
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hanteren. Vaak worden die regels ook
expliciet in dit boek vermeld ('in
ieder geval schrijven we over het
algemeen combinaties van er, daar,
Kier, waar en voorzetsels aaneen');
vaak ook wordt volstaan met een serie
voorbeelden, in de soms nogal optimistische verwachting dat de lezer zelf de
regel kan reconstrueren ('lengte,
hoogte, breedte, grootte').
Inhoud
Het boek bestaat uit twee delen. Het
eerste deel opent met een nogal
langdradig en gekunsteld verhaaltje,
getiteld `Het probleem van de ontvreemde baby'tjes': een serie dicteezinnen die bedoeld zijn als een luchtige
introductie op de spellingproblematiek. Hierna wordt steeds aan de hand
van een zin uit het verhaaltje een
spelling- of interpunctieprobleem behandeld, varierend van `een fotootje'
tot `lfst. o.e.r.'. Het eerste deel eindigt
met de bespreking van een aantal
stijlkwesties als verkeerde samentrekking ('Ze trok het bed glad en eenjas
aan'), rare beeldspraak ('De hongerwinter is hem niet in zijn koude kleren
gaan zitten') en stijlbreuk ("Parbleu,
amice, wat een kloteweer!" sprak de
markies'). De inhoudsopgave van dit
eerste deel is, zoals dit tegenwoordig
wel genoemd wordt, gebruikersvriendelij k opgezet: de verschillende paragraafjes worden aangegeven met een
typerend voorbeeld, zodat de lezer snel
zijn weg kan vinden.
-

63 De vrouw barst in snikken uit, maar
haar tranen glijden hem langs zijn koude
kleren a!.
VOORBEELDEN

Haar tranen glijden hem langs zijn koude
kleren af.
De hongerwinter is hem niet in zijn koude
kleren gaan zitten.
Haar lage decollete stuitte hem tegen de
borst.
Met die veelbelovende baan bij een kaasfabriek, is hij met zijn neus in de botergevallen.
Toen ze de hal van de villa betrad, werd ze
meteen getroffen door een landschap van
Ruysdael.
De zieke chef kok gooide roet in het eten.
Deze tandenborstel is door de Land des tijds
geheel versleten.
Het gebruik van beeldspraak* kan de
taal verlevendigen.
U moet erwel op letten dat door de rest van
de zin, niet de letterlijke betekenis te veel
nadruk krijgt. Spring er zuinig mee om en
denk er goed bij na.
* Beeldspraak een gedachte of een begrip wordt

indirect tot uiting gebracht d.m.v. beelden (¶ zie
par. 78)

In het tweede deel worden eerst enkele
wel zeer elementaire tips gegeven voor
duidelijk en leesbaar schrijven ('maak
een lijstje van de punten die u wilt
behandelen') en voor de verdeling van
een tekst in alinea's. Hierna wordt
tamelijk gedetailleerd ingegaan op de
belangrijkste aspecten van de brief en
in het bijzonder de sollicitatiebrief. Het
boek besluit dan met een aantal nogal
uiteenlopende aanhangsels: een begrippenlijst (barbarisme, pleonasme, eufemisme e.d.), veel voorkomende bastaardwoorden, titulatuur, afkortingen
en, voor de liefhebbers, het `nationale
en internationale spellingsalfabet voor
telefoonverkeer'.
De Taalhulp is niet opgezet als een
bijdrage tot de theorievorming in de
taalkunde; De Taalhulp is bedoeld
voor de gemiddelde taalkundig niet
zeer geschoolde taalgebruiker, en als
zodanig is het boek een welkome
aanwinst te noemen. Het is vooral een
handig boek, waarin de meest voorkomende vragen over spelling en stijl
over het algemeen van een correct,
duidelijk en prettig leesbaar antwoord
worden voorzien.
Hier en daar zou men wensen dat de
uitleg van de schrijfster uitvoeriger was
geweest - zou iedereen die geleerd heeft
dat de stam van een werkwoord de
ik-vorm is, bij voorbeeld meteen begrijpen dat de -f- in geloofde 'eigenlijk'
een -v- is? Op andere plaatsen kan men
zich'afvragen of er geen overbodige
informatie wordt gegeven, bij voorbeeld wanneer de lezer de vervoeging
van de werkwoorden `hebben' en `zijn'
krijgt gepresenteerd. Opmerkelijk is
het dat de schrijfster zich niet altijd aan
haar eigen aanwijzingen houdt. Zo
spelt ze per se ten onrechte als perse, en
gebruikt ze soms lelijke samentrekkingen als `Gebruik een neutrale envelop
in dezelfde kleur als het papier, en
waar het papier netjes gevouwen in
past'.
-

Sexismen
Maar storender is het dat elke verwijzing naar geraadpleegde en aan te
bevelen literatuur ontbreekt. Wie bij
voorbeeld op zoek is naar adviezen
voor het vermijden van sexistisch
woordgebruik (wat is nu het minst
slecht: timmerse, timmer of vrouwelijke timmerman?), wordt uit De
Taalhulp niet veel wijzer. Of zou de
schrijfster een bijzondere bedoeling
hebben met door het boek verspreide
voorbeeldzinnetjes als: "0 schat",
fleemde Sofie, "schenk me nog eens

in.", 'Hij veroorlooft zich een vloek,
bindt wat in, vermant zich en racet luid
roepend de tuin door' en `Ziek kwam
hij thuis en zijn moeder stopte hem in
bed'? Het lijkt wat al te optimistisch
erop te vertrouwen dat de niet gewaarschuwde lezer deze zinnen meteen als
ironisch interpreteert, en inziet dat het
voorbeelden zijn van een rolbevestigend taalgebruik dat misschien maar
beter vermeden kan worden.
Deze kritiek betreft details: De Taalhulp verdient een positief eindoordeel.
Inez van Eijck is erin geslaagd om na
twee lezenswaardige inventarisaties
van huis-, tuin- en keukentaal - `Ik zeg
maar zo ik zeg maar niks' en `Zo lust ik
er nog wel een' - nu ook een boek te
maken waarvan de achterflap terecht
zegt dat het handig is om het altijd bij
de hand te hebben: thuis, op school en
op het werk.
Care! Jansen
Technische Hogeschool Twente
vakgroep Toegepaste Taalkunde

1111

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal dit jaar
gehouden worden op zaterdag 28
mei 1983 van 14.30 - 17.00 uur
in Pulchri Studio, Lange Voorhout
15 in Den Haag.
Aan de orde komen de gebruikelijke
huishoudelijke punten.
Dejaarverslagen van de secretaris
en de penningmeester liggen vanaf
14.00 uur ter inzage.
Na het huishoudelijke gedeelte zal
gediscussieerd worden over het
onderwerp: `De taal van de recessie'.
Tijdens de vergadering zullen door
het bestuurslid dr. J.F. Remarque
voorbeelden worden aangedragen.
Dr. Riemer Reinsma, de redacteur
van Signalement van Nieuwe
Woorden zal hierop commentaar
geven.
Het bestuur
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Hoe zien de Engelsen het Nederlands?
Het antwoord op de bovenstaande
vraag luidt: Zij zien het helemaal niet zij houden het eerder voor gezien. In
Engeland is de belangstelling voor het
Nederlands, buiten een paar universiteiten, ongeveer hetzelfde als de belangstelling van een blinde voor
kleuren.
Aangaande de Engelsen en buitenlandse talen las ik pas gisteren het
volgende: `I once heard Dr. Starkie
(beroemd deskundige op het gebied
van de 19de-eeuwse Franse letterkunde) lecture and, in a way, I'm glad
to report that she had an atrocious
French accent: one of those deliveries
(uitspraken) full of dame-school selfconfidence and absolutely no ear.
Naturally, this did not affect her
competence to teach at the University
of Oxford ...' (!!)
Dus ik moet hier volstaan met te
proberen een antwoord te geven op de
vraag: `Hoe zie ik, Engelsman, het
Nederlands?' Lang, lang geleden, toen
ik, nog in Engeland, tegen een Nederlander zei dat Nederlands mij mooier
klonk dan Duits, lachte hij mij uit.
Onzin! Ik zal hier dus voorzichtig
moeten treden - de Nederlander geeft
je maar heel zelden gelijk.
Uw taal leerde ik min of meer zoals de
Nederlander dat zelf doet. Zoniet op de
knie van mijn moeder dan wel in
Nederland onder Nederlanders. Maar
ik was toen reeds tegen de dertig. Duits
had ik op school en aan de universiteit
geleerd en dat hielp.
Zonder veel nadenken kan ik op vier
grote moeilijkheden wijzen, waar een
Engelsman bij het leren van het
Nederlands op stuit. Ten eerste: de
volgorde van de woorden. Dat plaatsen van het verleden deelwoord aan het
eind van de zin komt ons even vreemd
voor als telefoonnummers in de `verkeerde' volgorde zeggen. Zevenenveertig zeggen als men op de blocnoot 47
moet opschrijven. (Dat de Nederlander
hiermee geen moeite heeft, blijft mij
een raadsel.) Het steeds omkeren van
onderwerp en werkwoord als de zin
met een ander soort woord begint, dat
moet ik ook nooit vergeten, en het
werkwoord in een bijzin alweer aan het
eind plaatsen. (Tussen twee haakjes:
waarom dit na `indien' maar niet na
`want'?)
Tweede moeilijkheid: het geslacht van
de naamwoorden. Dat een geslachtloos

voorwerp - een stoel, een strijkijzer,
een plafond - of een geslacht moet
hebben of geslachtloos moet blijven,
lijkt mij heel erg raar. Nog wonderlijker echter lijkt het mij, dat geen
Nederlander hiermee last schijnt te
ondervinden. Het is bijna alsof hij het
instinctief weet - wat niet waar kan
zijn. Vreemder nog is het, dat een pad
bij voorbeeld niet altijd hetzelfde is als
een pad en dat dit door het geslacht
wordt bepaald. Vreemd - maar ook
aardig en interessant.
Derde moeilijkheid: de voorzetsels.
Hoe zeer een Engelsman ook maar
probeert, foutloos Nederlands te
schrijven, hij zal vroeg of laat een
verkeerd voorzetsel gebruiken. (Hetzelfde geldt voor de Nederlander die
Engels schrijft.) Maar zelden klopt de
Nederlandse keuze van voorzetsels met
de Engelse en het lijkt mij, dat dit
verschil psychologisch van aard is, dat
het iets te maken heeft_ met de
verschillende wijzen waarop de Nederlander en de Engelsman de wereld om
zich heen zien. 'Hij At momenteel op
kantoor' - `He is sitting at the moment
on his office'??? De verschillen zijn
talrijk en heel bizar. Trouwens, de
subtielste problemen bij het vertalen
uit de ene literatuur in de andere zijn,
volgens mijn ervaring en overtuiging,
vaak niet van zuiver taalkundige, maar
eerder van psychologische aard. Het
gaat niet om de woorden zelf maar om
wat achter de woorden schuilt, hun
associaties, die historisch zijn bepaald,
maar die toch aan verandering onderhevig zijn.
De vierde moeilijkheid, vooral waar
het om het schrijven van vloeiend
Nederlands gaat, wordt geleverd door
de gewoonte onder zowel Nederlanders
als Duitsers, waarbij zij allerlei kleine
woorden in een zin stoppen, woorden
die mij, wat de betekenis betreft, niet
altijd helemaal nodig lijken, maar die
toch aan de zin een natuurlijk ritme en
een eigen geur verlenen. Ze zijn het
smeermiddel van de taal, woorden die
lubricerend gaan werken. Vooral wat
deze woorden betreft, is het imiteren
van het Nederlandse idioom voor de
Engelsman noeilijk. Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is te vinden in
een zin van Kees van Kooten in een
vroegere bijdrage aan `Onze Taal':
`ieder van ons voelde vagelijk dat dit
wel eens "it" zou kunnen zijn . . . ' Bij
het schrijven van zo'n zin, had ik,

Engelsman, makkelijk `wel eens' over
het hoofd kunnen zien en weglaten.
Wat ik hier tot dusver geschreven heb,
lijkt mij nogal rudimentair en vanzelfsprekend. Interessanter vind ik de
onnadenkende wijze waarop sommige
Nederlanders de laatste jaren met hun
taal omspringen. Nu, dat had ik. juist
niet moeten schrijven. Niet `omspringen', daar dat beeldspraak is en ik wil
het hier juist over het onprettige
gebruik van beeldspraak hebben. Het
komt mij namelijk voor, dat een
vervelende, vermoeiende maar helaas
groeiende gewoonte onder Nederlandse politici, vakbondsleiders, journalisten en omroepers is, een overdadig
en zelfs mystificerend gebruik van
beeldspraak te maken, en bovendien
van een lelijke en dikwijls ontoepasselij ke.
Net als zulke sprekers thans heel vaak
lijken niet meer in staat te zijn maar
een zin goed of te maken - zij gaan
direct struikelen in een struikgewas van
bijzinnen, maar hier struikel ik zelf niet
- kunnen zij zich ook in steeds mindere
mate uitdrukken in gewone, klare taal.
Waarom moeten banen, bij voorbeeld,
altijd `op de tocht staan'? Waarom
kunnen zij niet in gevaar zijn? Waarom
moet men zich steeds `over een
probleem buigen'? Waarom kan men
het probleem niet eenvoudigweg bestuderen? Eens las ik onder een foto in een
dagblad, dat hij juryleden voorstelde
die zich over hun taak bogen. Maar
iedereen op de foto stond rechtop.
Heeft `bogen' in de Nederlandse taal
wel een betekenis, of heeft het dat niet?
Deze gewoonte heeft mij eens tot het
schrijven van een artikel verleid,
waarboven mijn redacteur.de kop
`Waarom Surinamers beter Nederlands
spreken dan hun interviewers' zette. Dit
klonk niet aardig maar het was toch
juist. Waarom? Omdat de betrokken
Surinamers niet jarenlang door pers en
televisie in Nederland aan deze juist
niet beeldige beeldspraak waren blootgesteld.
Dit was mij als buitenlander opgevallen, maar ik moest er aan twijfelen, of
het door de Nederlanders zelf was
gemerkt, zozeer waren zij gewend aan
hun beeldsprakige hete hangijzers,
hamvragen en waslijsten (het laatste
overigens slaafs van de Amerikanen
met hun `laundry list' overgenomen).
Ten slotte zou ik aandacht willen
vragen voor het mishandelen, zelfs
door Nederlandse letterkundigen, van
dat kleine, onschuldige en nogal
subtiele woord 'ooit'. Die mishandeling
komt door het ondoordacht hanteren
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van `ooit' - zoals in Belgie - in zinnen
met een positieve strekking in plaats
van `eens' of 'vroeger'. Bij voorbeeld in
constructies als `Ooit woonde ik in
Parijs' of `Ik heb ooit een boek gelezen,
waarin . . . ' Waarop ik als Engelsman
wil vragen: `Did you read the book
then for ever and ever and ever?' `Ooit'
is toch `ever' en niet `once'. Nog een
voorbeeld: `de zandwal, daar ooit
opgeworpen voor een ringweg' - een
onder de vele voorbeelden uit de
schrijfmachine van Harry Mulisch,
stilist, in zijn veel verkochte roman De
Aanslag.

Het kan blijkbaar maar weinig Nederlandse auteurs of 'literaire j ournalisten'
meer schelen, of het subtiele van `ooit'
op deze ongevoelige wijze uitgewist
wordt. Maar beginnen de Nederlandse
sprookjes met: `Er was ooit een kle.in
prinsesje ...'? Of met: `Er was ooit een
boze heks ...'?
Maar dit is een stokpaardje van mij.
En daar komt die beeldspraak weer
opduiken. Opduiken? Opduiken? Hoe
kan dat toch? Ja, het blijft een vreemde
bedoening, dat Nederlands van jullie.
James Brockway

Tenminste onterecht nipt het spits
afbijten .. .
Soms doet opeens een in onbruik
geraakt synoniem of een vergeten
schrijfwijze van een overigens algemeen bekend woord zijn intrede in de
dagelijkse omgangstaal. lemand heeft
het waarschijnlijk bij toeval ontdekt en
gaat het gebruiken. Als die iemand dan
tot het gilde der voorlichters behoort,
nemen zijn bentgenoten hetjuichend
over; de oorspronkelijke algemeen
gebruikte uitdrukking is opeens niet
meer `in' en het duurt niet lang meer of
de hele spraakmakende gemeente
bauwt het na. En weer is dan een
woord (tijdelijk?) uit de omgangstaal
verdwenen.
Zoals minstens of op z'n minst.
Sommigen beschouwen minstens als
een germanisme (met evenveel recht
zou ik kunnen beweren dat zum
mindesten een batavisme is; ik kan het
alleen niet bewijzen) en dus moet het
nu allemaal tenminste zijn.
Onterecht is natuurlijk even goed
Nederlands als bij voorbeeld onjuist of
ontevreden, maar waarom lezen we
tegenwoordig nooit meer van een
onjuiste of een ten onrechte genomen
beslissing?
Lichterlaaie is ook al zo'n woord.
Vroeger kon een huis nog in lichtelaaie
staan, totdat iemand in de gaten kreeg
dat je er een `r'tussen mag zetten. Die
`r' geeft bovendien het aureool van een
oude derde-naamvalsvorm en staat dus
duur. Daarom is het al lichterlaaie wat
de klok nu slaat en heeft het oude
lichtelaaie afgedaan.
Met spits, althans wanneer die afgebeten moet worden, is er weer iets anders
aan de hand. Het is nog altijd de spits
van de toren of van het oprukkende

leger en iets wordt nog steeds op de
spits gedreven, maar zodra er gebeten
moet worden, is spits opeens een
het-woord geworden. lemand heeft
ontdekt dat Van Dale dat goedvindt en
de hele goegemeente praat hem klakkeloos na.
En waar is dat malle modewoordje nipt
vandaan gekomen? Uit het Zuidnederlands, zegt Van Dale. Dan zal het wel
ontleend zijn aan de smeuige, veelbeluisterde voetbalcommentaren van Rik
de Saedeleer en prompt met vreugde in
het Noordnederlands geintroduceerd.
Het betekent zoveel als ternauwernood, op het kantje af, krap, maar we
horen en lezen de laatste tijd alleen nog
maar van nipte overwinningen en
atleten die de honderd meter in nipt
tien seconden afleggen. Dat zijn broek
hem een beetje te nipt zit, heb ik nog
niemand horen beweren, maar dat
komt nog wel!
Zo zullen er nog wel meer zijn.
Uitdrukkingen die mij nog niet zijn
opgevallen of die me op dit ogenblik
niet te binnen willen schieten. Modewoorden die van mond tot mond gaan
en de tot dusver gangbare uitdrukkingswijzen totaal dreigen te verdringen. Totdat de glans van het nieuwe er
af is en de van ouds gebruikte
synoniemen de kop weer beginnen op
te steken. Pas als het zo ver is, kunnen
we ons er over verheugen, want dan is
onze taal een goed bruikbaar Nederlands woord rijker geworden.
D.J. Boerman
gepensioneerd bedrijfsredacteur
Den Haag

Nederlands

...

van Anton Dreesmann
In een gesprek met Jeroen Terlingen
van `Vrij Nederland' constateert Anton
Dreesmann, de hoogste baas van v &D:
"Niet kunnen lezen en niet kunnen
schrijven, dat is immers de journalistiek in Nederland?"
Ik ben niet van plan deze generaliserende mening van de grote ondernemer
aan te vechten. Wel constateer ik dat
Anton Dreesmann helemaal geen recht
van spreken heeft, want zijn Nederlands is om te huilen ... Voorbeelden
daarvan vind ik bij de vleet in het
V. N.- interview. De heer Dreesmann
zegt in antwoord op vragen van de
interviewer onder meer:
`U zit hier tegenover een heel andere
personality ...'
Ten ondernemer is een flamboyante
veroveraar . . . , maar bovenal de
overbrugger van tegenstellingen within
the company ..'
`Charisma? Nee, natural authority, dat
is het ...'
`Weet u, soms is een shock-treatment
nodig ...'
`Ik ben een echte ondernemer, het is
my life and blood ...'
`Ik wil dat toch even uitleggen, if you
don't mind ...'
`Dat is de achtergrond van mijn
industrialisation of services ...'
`Als je de mentaliteit hebt to think
small ... '
`Bij Rohte-Jiskoot is een achterneef
van me directeur and he asked me ...'
`We beat de Hema op dit punt ...'
`Moeizaam opstaand, besluit de heer
Dreesmann het interview' - aldus
collega Terlingen - `met: "Okay sir,
that's it ... "
Waarschijnlijk ging Anton Dreesmann
daarna terug naar zijn Frans meubilair
uit de periode 1740-1770, naar zijn
zeggen: `own choices ...'
(Merkwaardige samenloop van omstandigheden - `coincidence' zou
Dreesmann zeggen ... - toen ik een dag
nadat ik het interview had gelezen, bij
een van de afdelingen van v &D stond
te kijken, vroeg een winkelende mevrouw mij: 'Mag ik ook even een ...
look?' Zo zie je maar weer: wie met pek
omgaat ... )
A. Moraal
Nijmegen
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HET RIJM,SCHAP
Mee naar het hellevuur!
Keizer Beelzebub
Stond aan mijn bed
En sprak: Thans is het tijd!
Wij, arme lijders aan
Demonomania
Zitten vaak stuiptrekkend
Aan het ontbijt
Het Rijmschap signaleert en prijst,
hekelt en geselt, maar het biedt ook
aan. Deze maand vertonen wij u het
011ekebolleke, een achtregelige verschij ningsvorm van uitbundig plezierdicht. Plezierdicht, maar dat wist u
hopelijk al, is vrijwel nooit structuurloos. In de bloemlezing Ik wou dat ik
twee hondjes was van Vic van de Reijt
(werk van Nederlandse nonsens- en
plezierdichters) staat bij voorbeeld
bijzonder weinig dat niet rijmt. Voor
een gevorderd plezierdichter echter is
het rijm een vanzelfsprekendheid, hij
wil meer. Hij bekeert zich tot de
klassieke vormen als sonnet (ja!),
rederijkersballade (hoera!), limerick
(mwoh!) en ollekebolleke. De plezierdichter kiest zich een veeleisende maar
inspirerende tegenstander: de versvorm; het lezerspubliek wacht een
pittig eindresultaat: het gedicht.
Is het ollekebolleke werkelijk een
klassieker? Het verleden laat me voor
een deel in de steek. Als uitvinder van
het patroon geldt Anthony Evan
Hecht, een Amerikaanse professor die
in 1932 werd geboren. Toch verwierf
de Higgledy-piggledy of Double dactyl
al een vermelding in mijn Dictionary of
literary terms (J. A. Cuddon). Bovendien bleek het genre een succes, ik
citeer uit een juryrapport van New
York Magazine:
Higgledy Piggledy
Ludwig von Beethoven
Bored by requests for some
Music to hum
Finally answered with
Oversimplicity
`Here's my Fifth Symphony:
Da da da D UM'
In Nederland verschenen tot op heden
- na introductie door mijn Rijmschapwederhelft - ten minste twee bundels
met ollekebollekes, Vic van de Reijt
nam enige exempelen op, prozaische
vrienden van mij blijken verzot op het

genre, ikzelf kan bij tijd en wijle niet
slapen ... (zie boven)
011ekebollekes, Polzer, plezierdichter,
wat zijn de regels? Hoe leeft men die
na? Geef ons een duidelijk systematiekadvies en hou het enigszins grappig,
H.H. !
No de Wijs

(voorbeeld)
He, wat een opluchting!
Nu eens geen ziektebeeld
011ekebollekes Sterk en normaal Paren vormvastheid aan
Herbeziens waardigheid
Dus hun produktie
Verrijkt onze taal

niet op dichterlijkheid; het is vakwerk.
Moeilijk? Niet als u doelmatig te werk
gaat: raadpleeg Het Rijmschap of het
misschien nog niet verschenen Handboek voor Plezierdichters (uitgaven
van Bzztoh). Tal van namen - bestaand of construeerbaar - lenen zich
voor regel 2, met het rijm hoeft
niemand te worstelen en wat regel 6
betreft: de Nederlandse taal is allerinschikkelijkst. Probeer het, krijg het
onder de knie en ontdek hoeveel u met
die versvorm kunt doen. Stuur ons
bewijzen van uw vaardigheid (die
gegarandeerd enthousiasme met zich
meebrengt). De beste ollekebollekes
worden geplaatst, dus wat let u?
Afgezien van eventuele onsterfelij kheid
krijgt u in elk geval de kans om uw hart
eens te luchten. Prachtig, zo'n kruisraket! Net wat ik hebben wou! Jammer het komt er voorlopig niet van ...
Maar zou bij voorbeeld een dysenteriebacil ook geen goed middel zijn tegen
Mient Jan?
H. H. Polzer

(toelichting)
Motto ter opening
Onderwerpsaanduiding
Strofe-rest
Over twee regels verspreid
Een woord met metrum van
011ekebolleke
Dan, net als hier
Wordt het rijm ingeleid
Prozaischer gezegd: tweemaal vier
regels, waarin regel 1 een toepasselijke
overpeinzing, uitroep, aanhaling of
wat ook mag zijn; regel 2 het thema
benoemt; de regels 3 en 4 samen 10
lettergrepen bevatten (evenals de regels
7 en 8); regel 6 uit een woord bestaat,
met de hoofdklemtoon op lettergreep
4; en regel 8 rijmt op regel 4. Metrum is
dactylus: twee stuks in regel 1, 2, 5 en
6; drie + 1 lettergreep voor de tweede
helft van beide strofen. Geen enjambement tussen de regels 4 en 5.
Het voorschrift aangaande regel 2 is in
de toelichting noodgedwongen genegeerd, en trouwens niet al te stringent:
elk essentieel element van de inhoud als in Ivo's creatie, zie aanhef - is
voldoende. Wel moeten de regels 1 en 2
precies sluiten; een regel als Nee maar,
wat aardig! De slobbert: Nou, dat
ontbrak er nog schiet te kort. Mutatis
mutandis voor regel 2.
Metrum, grammatica, zinsbouw en
rijm zijn correct; het betoog snijdt
hout. Een ollekebolleke beroept zich

REALTIES
Vakjargon
`N.a.v. het gestelde in O.T. d.d. dec. '82 betr.
vakjargon van de hand van dhr. G. van
Wageningen delen wij u mede het volgende
in acht genomen te hebben.'
Zo zouden we op z'n GAK's kunnen
beginnen.
Het GAK heeft te maken met socialeverzekeringen. Dus met mensen die ziek,
arbeidsongeschikt of werkloos zijn geworden, de zogenaamde gevallen.
Zoals we op school geleerd hebben, moeten
we vermijden eenzelfde woord meermalen
in een tekst te gebruiken. Daarom heeft de
bb (behandelend beambte) voor de `gevallen' de beschikking over prettig in het
gehoor liggende synoniemen als verzekerde, uitkeringsgerechtigde (ug), bovengenoemde, uitkeringstrekker, belanghebbende (blh), en betrokkene (betr.).
Op de vraag van een ug `Waar blijft mijn
uitkering?' klimt de bb de bak in, en zou hij
kunnen antwoorden: `Ik moet u nog
aanmaken.' Daar wil de bb mee zeggen, dat
hij de gegevens nog in de computer moet
fietsen.
In de bak (kaartenbak) van de bb zitten,
naast reele meldingen, ook nog plegers
(mensen die afwisselend wel of niet plegen
te werken), huishoudkinderen (wezen beneden de zesentwintigjaar die het gezin
verzorgen), en kale aaw-ers (te moeilijk om
hier uit te leggen, maar haar kunnen ze best
hebben).

52ste jaargang nummer 5 - mei 1983 Onze Taal 61

Wanneer het in eerdergenoemd geval niet tot
uitkering komt, wordt heteen kale afsluiting.
In het normale leven kunje een blauwtje
lopen, maar bij het GAK kun je er een
krijgen: als de dokter (verzekeringsgeneeskundige, vg dus) vindt dat je weer aan het
werk kunt gaan, krijgje een blauw
formuliertje mee.
De afdeling verificatie (verif) kan de bb,
wanneer hij onverhoopt een font mocht
hebben gemaakt, een geeltje geven.
Wanneer iets besteld moet worden wat
boven de begroting gaat, moet een rode
nota gemaakt worden, alvorens de directie
het groene licht kan geven.
Als je een wao-uitkering krijgt, dan word
je, voor de berekening van je uitkering,
vergeleken met een gezonde, gelijksoortige
werknemer, de zogenaamde maatman. Was
je al gehandicapt voordat je werknemer
werd, dan moet er een gezonde, gelijksoortig gehandicapte werknemer voor je gezocht worden, u begrijpt het al: een
gekneusde maatman.
Zoals in elk groot bedrijf, worden ook bij
het GAK talloze afkortingen gebruikt. De
volgende zin willen we liever niet verklaren:
de betekenis ervan laten we over aan uw
fantasie:
`N.a.v. het bep. in art. 64 aaw en art. 71 wao
adv. de vg, ad en wtb, waarbij ook de wtm
betr. was, namens de GMD, zodat bb
aaw/ wao kon riggen, wat verif plezierde,
i.v.m. het rog. Nu kon de vbvb de deur uit!'
N.B. Is de bij het GAK gretig gebruikte term
`juridisch waterdicht'soms ontstaan door
lekken in de wetgeving?
Annemarie van der Zeeuw en Kees Oomen
Opleiders schriftelijke communicatie (m/v)
bij het GAK
Breda

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van dejarige;
3 datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt de acceptgirokaart
en de jarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.

Accentverschuivingen ... levende
taal?
Had Wim Kan gelijk toen hij op
oudejaarsavond zei, dat het vak
Nederlands al was afgeschaft voordat
het vak Frans werd afgevoerd? Inderdaad gaf de demonstrerende onderwijssector bij de recente stakingsacties
weinig blijk van het bezitten an een
taalrijkdom. De taalarmoede werd
naast de ontevredenheid over de
salariskorting tegelijk meegedemonstreerd. Uitgerekend de sector die over
professionele neerlandici beschikt, wist
niets anders te doen dan de kretologie
van ontevreden fabrieksarbeiders of
landbouwers te imiteren. Originaliteit
van actie en vindingrijkheid in het
gebruik van de taal behoort blijkbaar
niet tot de stijl van de mensen in het
onderwijs, althans niet van de actievoerders onder hen.
De vraag dringt zich op, of we er niet
meer van uit moeten gaan dat het
onderwijs bekwame neerlandici herbergt die alleen maar tekort schieten in
de kwaliteit van hun taalonderwijs,
maar dat de oorzaak gelegen is in het
onvoldoende vermogen om zelf de taal
als belangrij kste communicatiemedium
correct te spreken. Op grond van een
veelvuldig voorkomen van klemtoonfouten bij mensen die meer dan
lager onderwijs genoten hebben en die
men dagelijks kan Koren op televisie en
radio, gaat men een oorzaak onwillekeurig zoeken bij het onderwijs.
Over de mondelinge taal die we via
radio en televisie kunnen beluisteren,
zijn in het verleden diverse dingen
opgemerkt. Maar de kwaal van de
klemtoonverschuivingen, afwijkend
van wat de standaard-woordenboeken
aangeven, heeft nog maar weinig
aandacht gekregen. Misschien is de
regel-vijandige tendens die in de hele
maatschappij bespeurbaar is, hiervan
de voornaamste oorzaak. Het is iets
taboe-achtigs geworden om naar regels
te verwijzen, zelfs wanneer het gaat
over een 'regelgeleid' medium als de
taal bij de publieke media.

zo

Ik geef hier de oogst van enkele weken
`klemtonenjacht' bij het taalgebruik
van mensen die wegens status, opleiding of functie'in het gebruik van het
Nederlands toonaangevend zouden
moeten zijn (voor de bedoelde statusdragers, opgeleiden en functionarissen
plaats ik een accentteken om te
voorkomen dat mijn tekst weer verkeerd wordt uitgesproken).

De AVRO- voorzitter spreekt bij de
jaarwende over `baanbrekend bezig te
zijn geweest' (bedoelde hij misschien
deze accentverschuiving?), een nieuwslezer heeft het over `amok maken', een
musicus over `de originele zetting', een
programma-aankondiger spreekt over
een `aansluitend' programma, ons alley
Hilterman over een `columnist', onze
nationale superlativist Willem Duys
blijkt kampioen te zijn in foutieve
beginaccenten (grandioos, ee-minent,
fee-nomenaal, ee-norm enz.) en zelfs
onze Teleac, ons mediaal onderwij sinstituut, neemt het met de uitspraak niet
zo nauw. En dat ondanks haar
liefdesverklaring voor onze taal ('1k
heb u lief mijn Nederlands'). Om niet
de indruk te wekken dat de foutieve
verlegging van de klemtoon maar bij
uitzondering voorkomt, geef ik mijn
`oogst' in zijn geheel. Omdat ik maar
beperkt luister naar radio en televisie
mag men veilig aannemen dat het
aantal feitelijk gemaakte uitspraakfouten aanzienlijk hoger ligt. Ze zijn
afkomstig van minstens twintig publieke sprekers met enige ontwikkeling.
geruchtmakende*
diepgravende
kenmerkende
uitdagende
loshangende
raadselachtige
afwijzend
aanvullend
kiesgerechtigd
teleurstellend
aansluitend
inleidende
samenhangend
hoogdravend

maatgevende
politieke
Internationale
internationale
kapitalistische
spectaculaire
sj stematische
bilaterale
onmiddellij ke
absolute
exacte
originele
individueel
ongerijmde

kwantitatieve
ingewikkelde
kolossale

werkgevers
werknemers
federatie
grandioze
Pieterskerk
sociale
de openbare orde
particuliere
hulpverlening
hoopgevende
arbeidsbemiddeling
oorspronkelijke
onderwijsgevende
instrumentale
inderdaad
fundament.ele
per se
radicale
kapitale
evenwichtige
werkgelegenheid
preventief
bouwnijverheid
economische
woningzoekende
arbeidsvoorwaardenbeleid
* Voor alle vermelde woorden geldt, dat zij niet
in een tegenstelling werden gebruikt.

62 Onze Taal 52ste jaargang nummer 5 - mei 1983

Wel bijzonder kwalijk te nemen zijn de
klemtoonfouten die Teleac-mensen
maken bij het woordaccent. Als de
herders dolen, wat moet er dan van de
schapen terechtkomen? Aileen al in
uitzending kon men horen spreken
van: officieel, doorzichtig en een
aanvullend pakket. Maar het ging dan
ook alleen maar over het onderwerp
`gedrukte communicatie'.

een

Het merkwaardige van deze vreemde
klemtonen is, dat zij niet een uniforme
tendens vertonen naar begin- of eindaccent. Beginaccenten worden naar
achteren verschoven en accenten op de
tweede lettergreep verhuizen naar de
eerste. Wel lijkt het zo dat enige emotie
bij het spreken eerder accentverschuiving veroorzaakt dan een koel redeneren. Maar waarom gebeurt dat? En
waarom blijkbaar alleen in onze taal?
Lijdt de Nederlander van onze tijd die
enige ontwikkeling bezit, wegens een
salon-revolutionair instinct aan een
zucht tot regelafwijking of eenvoudig
aan een taalkundige geestesarmoede
die creativiteit op taalregels wil loslaten?
Maar misschien zoeken we de oorzaak
veel te ver en is de belangrijkste
oorzaak het reeds genoemde gebrek
aan taalvorming via het onderwijs? Het
zou een onderzoek waard zijn, al is het
maar in het kader van een scriptie voor
een doctoraal in de sociale wetenschappen, om eens te weten te komen in
hoeverre het onderwijs bijdraagt aan
de incorrecte uitspraak. Mijn vermoeden gaat in de richting dat niet het
basisonderwijs de hoofdschuldige is
maar alle onderwijs dat daarna komt.
Men treft namelijk de vreemde verleggingen van het woordaccent vooral aan
bij gestudeerden en professioneel opgeleiden. Spelling en uitspraak schijnen,
ondanks het feit dat ze te maken
hebben met de voorwaarden van de
verbale communicatie, minder belangrijk gevonden te worden dan wat door
middel van gebrekkige communicatie
uitgedrukt kan worden.
En daarmee zijn we terechtgekomen bij
het aloude probleem van de tweekoppigheid van de taal: de taal als sociale
expressie en de taal als systeem van
regels, de taal die leeft en daarom
veranderlijk is en de taal die een
grammatica, een leer van betekenissen,
een reeks voorschriften hoe zinnen
gebouwd moeten worden en een
verzameling uitspraakregels bevat. De
taal bevat onbepaald veel mogelijkheden om zich uit te drukken en tegelijk
eist de verstaanbaarheid dat regels

(ook al zouden deze nooit zijn opgeschreven) gevolgd worden.
Een taal - hoe levend ook - is een
middel met een bepaalde structuur
waarmee iets kan worden meegedeeld
door iedereen die tot de taalgemeenschap behoort. Niemand zal ontkennen dat door gebruikers van de taal
fouten gemaakt kunnen worden, waarbij we onder `fouten' wel moeten
verstaan: het afwijken van de al of niet
op schrift gestelde regels.
De vraag die bij de beoordeling van de
gesignaleerde accentverschuivingen gesteld mag worden, is: Welke relatie
bestaat er tussen het zo dikwijls als
argument gebruikte `leven' van een
levende taal en het afwijken van een
regel door een aantal taalgebruikers?
Is slordigheid in het taalgebruik bij
grote groepen van de taalgemeenschap
een teken dat de taal leeft? In dat geval
kunnen minnaars van het leven van
onze taal met recht en reden gaan
streven naar afschaffing van ieder
onderwijs in de taalkunde, inclusief de
uitspraak. Dit is natuurlijk voer voor
beroepstaalkundigen, maar de gewone
taalgebruiker heeft er voortdurend wel
mee te maken.
Een antwoord (maar niet op het
onderwijskundige probleem) dat men
nogal eens tegenkomt, zegt dat we
mogen spreken van een ontwikkeling
in de taal als een aanvankelijke
afwijking van de bestaande regels
algemeen toegang heeft gekregen tot
het spraakgebruik. Aanvaarden we
deze stelling, dan is het in het geval van
de gesignaleerde accentverschuivingen
verre van duidelijk in hoeverre zij tot
het algemene spraakgebruik behoren.
De gesignaleerde afwijkingen treft men

vrijwel nooit tegelijk aan bij de meeste
publieke sprekers (met uitzondering
misschien van de vertegenwoordiger
van de Centrumpartij in de Tweede
Kamer). Een zelfde spreker heeft het
over de ongerijmdheid van de bezuinigingsvoorstellen, maar vindt desondanks de stakingsactie grandioos, terwijl een andere spreker in niet zo fraai
Nederlands spreekt over een grandioze
ongerymdheid. Het lijkt wel op de
toepassing van een beginsel: alles mag,
niets hoeft.
Er lijkt mij grond genoeg aanwezig
voor de conclusie- dat ontwikkelde
mensen in Nederland erg slordig met
de uitspraak van hun taal omgaan
zonder dat dit ook maar iets te maken
heeft met de levende taalontwikkeling.
Het moge juist zijn dat in de 'zachte'
wetenschappen (in tegenstelling tot de
natuurwetenschappen) een fout legitimatie krijgt als zij maar door voldoende mensen begaan wordt. Maar
om een dergelijke foutenfilosofie van
toepassing te kunnen verklaren is lij kt me - heel wat meer nodig dan een
aantal slordige sprekers die de gevolgen dragen van het tekort aan onderwijs in de uitspraak van onze taal. Die
kwantiteitseis is beslist niet vervuld
voor het overgrote deel van de gegeven
accentfouten.
Moraal: als het correct leren praten
dat een kind thuis heeft geleerd, in het
onderwijs niet op een hoger niveau
wordt voortgezet, keert de leerling
weer terug naar het stamelen van zijn
vroegste levensjaren (bij wijze van
spreken).
J.K. Reestman
Hengelo

Spijkers op Laag Water
Alleen voor Amsterdammers en anderen
Wanneer iemand, luisterend naar het
nieuws, de omroeper hoort zeggen:
`Daarna begaf de stoet zich naar het
Amstelveld' (accent op de eerste
lettergreep), dan weet de Amsterdamse
luisteraar dat de omroeper geen Amsterdammer is. Liever dan hem daarover hard te, vallen - die omroeper
meen ik - wil ik de vraag stellen: hoe
komt Amstelveld aan zijn afwijkend
accent? Immers, in het Nederlands ligt
het accent van een samenstelling
doorgaans op het eerste lid, het
bepalende deel, zoals Hekelveld, dat

iets met hekelen te maken heeft. Is er
bij meer topografische namen in
Amsterdam iets aan de hand? Laten we
om te beginnen een kleine inventaris
opmaken.
Velden en wegen gedragen zich verder
keurig: Geuzenveld, Admiraal de Ruyterweg. Maar bij Heiligeweg klopt het
niet.
De straatnamen hebben geen behoefte
om dwars te gaan liggen, zelfs de
dwarsstraten niet: Kalverstraat, Damstraat, Linnaeusstraat, Rozendwarsstraat. Waarom nu weer Leidsestraat,
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Utrechtsestraat, Haarlemmerstraat?
Met de pleinen is het helemaal mis:
Koningsplein, Leidseplein, Rembrandtplein, Thorbeckeplein.
Ook met de grachten: Herengracht,
Keizersgracht, Prinsengracht, Lelie-

gracht, Rozengracht, Lindengracht.
De laatste twee zijn gedempt maar dat
mag blijkbaar niet hinderen. Alleen de
Admiralengracht doet niet mee, maar
die is nog zo jong.
Deze afwijking van de accentregel
moet een reden of oorzaak hebben.
Meestal bepaalt in een samenstelling
het eerste lid het tweede: een soepbord
naast een ontbijtbord. Nu gebeurt het
bij samenstellingen nogal eens dat het
woord door een zekere betekenisverandering zijn karakter als samenstelling
verliest en tot rechtstreekse aanduiding
wordt. In dat geval verschuift de
klemtoon naar achteren en ontstaat het
finaal eenheidsaccent om aan die
betekenisverandering uitdrukking te
geven. Klaverboer is in het kaartspel
niet een van de vier boeren die het spel
kent, maar een specifieke kaart die
misschien wel in enig kaartspel een
speciale waarde en/ of functie heeft. En
dat geldt in beginsel voor alle 52
kaarten. Rookvlees (de Groninger zegt
rookvlees) is niet meer vlees dat op een
bepaalde manier is gerookt, maar een
bepaald broodbeleg van dierlijke oorsprong.
Bij verreweg de meeste straatnamen
doet deze overgang zich niet voor, en
zo ver zal het nooit komen, want de
namen moeten de straten van elkaar
onderscheiden: De Ferdinand Bol-

(straat) is de Albert Cu_yp(straat) niet.
De echte Amsterdammer laat dat
`straat' vaak weg. De P. C. Hooftstraat
is voor mensen uit de buurt zelfs de
`P. C.' geworden.
De namen Leidsestraat, Utrechtsestraat, Haarlemmerstraat heten niet zo
om ze van andere straten to onderscheiden; ze heten zo omdat je langs
die straten gaande de genoemde steden
kunt (kon) bereiken. `Als je maar lang
genoeg loopt', zegt de Amsterdammer.
Zij, die straten, waren er al heel lang,
zij het onbestraat, voor er van straten in
de buurt sprake was. In die situatie
konden de benamingen gemakkelijk tot
rechtstreekse aanduidingen worden en
daarmee het finaal eenheidsaccent.verwerven. Met de Heiligeweg is het ook
zo: geen naam om de weg te onderscheiden van profane wegen. Het was de
weg waarlangs de pelgrim ging naar
het `Mirakel van Amsterdam', dat zich
nabij het Begijnhof had voltrokken.
Het Koningsplein is niet een plein
waarvan de naam door de toevoeging
van `Koning' van andere pleinen
onderscheiden wordt; het is dat gezellige plein - nu ja, stukje brede straat tussen Heiligeweg en Leidsestraat.
En dan de veelbezongen Amsterdamse
grachten, te beginnen met Heren-

gracht, Keizersgracht, Prinsengracht,
de hoofdgrachten van de wereldvermaarde grachtengordel. Het valt aan
te nemen dat zij al spoedig `individualiteit' hebben gekregen. Die hebben ze
tot op zekere hoogte nog: van iemand
van nederige geboorte zegt de Amsterdammer dat hij niet op de Herengracht

HET GEZEGDE & Co.
Kunnen honden liegen?
Ik ben geneigd deze vraag met een
voorzichtig `neen' to beantwoorden. En
ik leg graag rekenschap af van de
overwegingen die mij hiertoe brengen.
Maar eerst stel ik vast dat het belang
van deze vraag, en van een antwoord
daarop, buiten kijf is. Niet enkel voor
hondebezitters, maar voor ieder wie de
waarheid ter harte gaat.
Zelf heb ik geen hond, dus ik laat me
graag tegenspreken door mensen die er
meer van af weten. Al betwijfel ik sterk
of de dagelijkse omgang met een hond
van belang is bij de beantwoording van
onze vraag. Ik meen namelijk dat het
antwoord niet proefondervindelijk te
verkrijgen is door een groot aantal
honden te onderzoeken op hun waar-

heidsliefde, doch door taalkundig onderzoek. Dit is dus de mening van een
taalkundige, zonder hond. Niet onmogelijk komen hondebezitters, zonder
taalkundige scholing, tot een andere
mening. U ziet, hoop ik, dat ik
geenszins drammerig mijn opinies
presenteer, maar veeleer geneigd ben
de zaak van alle kanten te bezien.
Als we in een woordenboek kijken bij
het woord liegen, vinden we steevast
iets in de trant van `onwaarheid, leugen
spreken' (Van Dale), `met opzet onwaarheid spreken' (Koenen), `bewust
onwaarheid spreken' (Kramers). Laten
we opmerken dat de omschrijving van
Van Dale ten achter staat bij die van
Koenen en Kramers. Opzettelijkheid of
bewustheid spelen hier een wezenlijke

geboren is. Dit betekende dat het
accent geen middel hoefde te zijn om ze
van elkaar te onderscheiden en de
Amsterdammer gaf ze de ridderslag
van het finaal eenheidsaccent.
De grachten van de Jordaan waren in
hoofdzaak parallelle bestaande sloten
die men verbreed en van beschoeiing
heeft voorzien. Het lijkt geoorloofd
aan te nemen dat de Jordaner zijn
grachtenamen van hetzelfde eenheidsaccent voorzien heeft, ofschoon er in
dit geval zeker wel enige reden geweest
is om de normale accentuering te
bewaren. En dan valt alleen de
Admiralengracht uit de boot als je dat
zeggen kunt, maar wie weet wat er nog
gebeurt.
En na deze rondwandeling langs
straten, grachten en pleinen zijn we
weer terug op het Amstelveld. Wie in
de jaren voor de oorlog daar wel eens
op maandagmorgen is geweest, weet
dat het niet een veld is, dicht bij de
Amstel, maar een markt waarje
levende kippen en konijnen, honden en
katten en gestolen fietsen kon kopen.
En als je geluk had, kon je onderwijl
nog luisteren naar de koning der
standwerkers, professor Cocadorus.
Zuurbier en Had-je-me-maar, twee
raadsleden in de gemeenteraad gekozen dankzij de Rapaillepartij, zeiden
niet veel, maar ze zetten het Amstelveld wel luister bij . Kortom, dat was
het Amstelveld, niet zo ver van de

Amstelstraat.
D. de Vries
Velp

rol. Wie zonder het te weten onwaarheid spreekt, noemen we geen leugenaar. Niet omdat Koenen en Kramers
ons dat verbieden, maar omdat wij het
nu eenmaal niet doen. Koenen en
Kramers beschrijven op dit punt beter
wat wij nu eenmaal doen dan Van
Dale. Wie zonder opzet onwaarheid
spreekt, liegt niet maar dwaalt. Het
onderscheid tussen dwaling en leugen
schuilt in de opzettelijkheid van de
leugen; de dwaling is te goeder trouw.
Er zijn dus aan liegen minstens drie
aspecten: de opzettelijkheid, de onwaarheid en het spreken. Willen we de
trouwe viervoeter serieus nemen en
tevens de waarheid recht doen, en dat
willen wij, dan moet het eventuele
liegen van honden van deze drie zijden
onderzocht worden.
De opzettelijkheid eerst. Opzet is
weliswaar een psychologisch begrip,
maar van een zo elementair niveau dat
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het ook in het dierenrijk kan worden
aangetroffen. Uw hond kan zomaar,
toevallig, de kamer binnenkomen om
zich eens te vertreden, en ook kan hij
binnenkomen met het onuitgesproken
voorstel een ommetje te gaan maken.
In het laatste geval komt hij opzettelijk
de kamer in. Ik geloof dat er inderdaad
sprake kan zijn van opzet bij het doen
en laten van een hond. Ook bij het
laten. Een geroepen hond kan blijven
liggen en niet reageren. Een kleine
beweging van zijn oren verraadt hem:
hij heeft de roep gehoord maar doet
alsof hij niets gemerkt heeft. Dan is er
opzet in het spel. En tevens een element
van onwaarheid.
We komen zo vanzelf op het tweede
onderdeel van dit onderzoek: onwaarheid. Toch zal men dan niet roepen:
`leugenaar!' of: `Kazan, je liegt!' Het
juiste woord voor zo'n oneerlijke hond
zou zijn: `veinzaard!' of: 'huichelaar!'
(dit is: `hij die andere meningen of
gevoelens doet blijken dan hij bezit').
Honden kunnen wel een klein beetje
veinzen. Kunnen ze ook, uit tactische
overwegingen, kwispelen en de handen
likken van iemand die ze het liefst naar
de keel zouden vliegen? Ik weet het niet
zeker, maar als ze het kunnen, zou ik
het geveins noemen, huichelarij. Het is
niet goed te praten, maar van een hond
eerder vergeeflijk dan van een mens.
De vraag `wat is waarheid?' is werkelij k niet zo eenvoudig. Waar vooraanstaande Romeinse machthebbers en
Griekse filosofen het niet wisten,
mogen we onze kleine kees er niet te
hard om vallen.
Het derde aspect aan liegen is het
spreken. Honden kunnen niet spreken.
Dit is weliswaar een generalisering van
een beperkt aantal waarnemingen,
maar zolang het tegendeel niet blijkt,
houden we het erop dat honden niet
kunnen spreken. Het niet spreken van
honden nu, is wel een kwestie die
proefondervindelijk beslist wordt. Zijn
we het erover eens dat ze niet spreken,
dan is de volgende vraag `kunnen ze
liegen?' niet meer een zaak van
ondervinding maar van woordbetekenis. Doordat ze niet kunnen spreken,
liegen honden niet. Ze kunnen vals
zijn, oneerlij k, huichelachtig, geveinsd,
corrupt, maar ze liegen niet.
Toch mogen we hier niet uit afleiden
dat ze altijd de waarheid spreken. Weer
om dezelfde eenvoudige reden dat ze
niet kunnen spreken. Kan waarheid
anders dan gesproken of geschreven
worden? Kunje de waarheid kwispe
len, de waarheid blaffen, of menselijker: kun je de waarheid zwijgen? Nee,
dat kan niet. Welnu, als het niet
-

-

mogelijk is de waarheid te blaffen,
heeft het geen zin om te zeggen dat
honden nooit liegen. Er valt blijkbaar
niet over waarheid te praten zonder het
spreken erbij te betrekken. Misschien
moet ik dus mijn woorden terugnemen
van toen ik zei dat er bij de veinzende
hond een element van onwaarheid
aanwezig was. Kunnen honden heus
veinzen? Zo ja, wat is veinzen dan?
Interessant is het, dat de werkwoorden
liegen en veinzen zich taalkundig
ongelijk gedragen. Veinzen heeft een
lijdend voorwerp bij zich, dat een of
ander gedrag noemt. Zoals in De
snoodaard veinsde grote belangstelling. Het is niet mogelijk om te zeggen
De snoodaard loog grote belangstelling. Het werkwoord liegen treedt het
liefst zonder lijdend voorwerp op. Of
als het dan moet, met een bijzin als
lijdend voorwerp: Hij loog dat hij veel
belangstelling had. Dit kan bij veinzen
ook: Hij veinsde dat hij veel belangstelling had. Met Bien verstande, dat hij in
het eerste geval iets gezegd moet
hebben in die trant, wat in de veins -zin
niet noodzakelijk het geval is. Bij het
veinzen kan ook zonder te spreken,
met zeker gedrag, opzettelijk een
onjuiste indruk worden gewekt.
Is liegen dus gesproken geveins? Er is
meer aan de hand. Bij voorbeeld dat
liegen, meer dan veinzen, iets te maken
heeft met het benadelen van de
gesprekspartner of het baasje, althans
met het zichzelf oneigenlijk bevoordelen. Liegen heet slecht. Is veinzen even
slecht? En hoe staat het dan met ironie?
Ook een vorm van veinzen, dunkt me.
Kunnen honden ironisch zijn?
J. M. van der Horst

JA of NEE?
In het artikel Kindertaal ('Onze Taal',
december 1982) noteert J.R. enkele
kinderuitspraken. Zie nummer 8:
Papa: Zagje het kussen niet liggen?
Dochter: Jaa (bedoeld is: nee).
Hoe komt J. R. erbij, dat `nee' bedoeld
is? Er is wel degelijk `ja' bedoeld,
namelijk als korte formulering van het
veel te lange en dus voor het kind veel
te moeilijke `inderdaad heb ik dat
kussen niet zien liggen'. J.R. houdt
zich kennelijk aan een andere taalconventie dan het kind: het kind houdt
zich aan de conventie van de logica,
J.R. doet dat niet; waarom zou hij ook,
taal is immers niet altijd logisch.
Blijkbaar is `j a' (of `nee') niet altijd
ondubbelzinnig. Hoe zit dat?

Iemand zegt tegen mij: `Jij ziet Ko'.
Mijn reactie kan zijn `ja' (de bewering
is waar) of `ja' (ik zie Ko). Het eerste
`ja' is een formeel `ja', het tweede is een
inhoudelijk `ja' en ik reageer kortweg
met een enkel `ja'. Dit kan geen
misverstand geven, want de formele en
de inhoudelijke reactie zijn gelijkluidend.
Mijn reactie kan zijn `nee' (de bewering
is onwaar) of `nee' (ik zie Ko niet). Ik
kan dus volstaan met een enkel `nee',
want ook hier dekken de formele en de
inhoudelijke reactie elkaar: ze zijn
gelijkluidend.
Nu de ontkennende bewering: `Jij ziet
Ko niet'.
Reactie ja'(de bewering is waar) of
`nee' (ik zie Ko niet). Het formele `ja' is
hetzelfde als het inhoudelijke `nee'.
Reactie `nee' (de bewering is onwaar)
of `ja' (ik zie Ko wel). Het formele `nee'
is hetzelfde als het inhoudelijke `ja'.
In beide gevallen zijn de formele en de
inhoudelijke reactie niet gelijkluidend.
Anders gezegd: het formele ja'en het
inhoudelijke ja' dekken elkaar niet;
hetzelfde gelds voor 'flee'.
Nu is een vraag geen bewering, maar
bij vragen werkt het net zo.
De steller van een ontkennende vraag
zal moeten weten volgens welke conventie geantwoord wordt: formeel of
inhoudelijk. Weet hij dat niet, dan kan
bij een enkelvoudig antwoord misverstand ontstaan.
In sommige talen komt dit verschijnsel
niet voor, doordat er voor `ja' verschillende woorden zijn (`oui' en `si'; `ja',
`doch' en `schon' etc.) die bij (ontkennende) vragen een ondubbelzinnige
betekenis hebben, al blijkt in de
praktijk, dat men zich daar niet altijd
aan houdt ...
Om misverstanden te voorkomen houd
ik me hieraan:
1 Ik stel geen ontkennende vragen.
2 Een ontkennende vraag beantwoord
ik met een volzin.
Zie ik spoken? Nee: mijn lespraktijk en
mijn omgang met stotteraars en met
een afasiepatient die met moeite `ja' en
`nee' kon stamelen, hebben mij voorzichtig gemaakt.
Ten slotte: ik hoop dat ik nooit als
beklaagde voor een rechtbank zal
behoeven te verschijnen, want ik klets
te veel: ze zullen mij dwingen uitsluitend met `ja' of `nee' to antwoorden. Ik
ga gegarandeerd de bak in. Of niet
soms?
L.A. Rang
wiskundeleraar
Driebergen

h
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De taalkundige als onwetende
De bijdrage van P.C. Paardekooper in
`Onze Taal' van januari 1983 (De

taalkundige als bewaker van de taal)
eindigt met de vermelding dat de
auteur hoogleraar taalkunde is in
Kortrijk. Dan zouje wel moeten
mogen verwachten dat die taalkundige
wetenschappelijk degelijk onderbouwde beweringen doet, dat hij zijn
uitspraken over de taalgebruikswerkelijkheid baseert op ernstig onderzoek
van hemzelf of anderen en niet op
hyperindividuele impressies, en dat hij
rekening houdt met wat wetenschappers geschreven hebben over de onderwerpen waar hij uitspraken over doet
(bij voorbeeld argumentatietheoretici,
mensen die zich met conversatie-analyse en verbale interactie bezighouden,
sociolinguisten, onderwijstaalkundigen
e.a.). Niets van dit alles blijkt uit
Paardekoopers stuk, integendeel.
De opvatting die Paardekooper over
`sociaal' en `asociaal'taalgebruik huldigt, laat zien dat hij geen enkel besef
heeft van de sociaal-psychologische
mechanismen die spelen wanneer mensen, bij voorbeeld een dokter en zijn
patient, met elkaar omgaan. Als hij
alleen al maar eens de Aulapocket
SociolinguIstiek had gelezen, dan had
hij geweten dat sociaal taalgebruik iets
heel anders is dan hij nu voorstelt.
Als Vlaams taalkundige en moedertaaldidacticus ga ik steigeren als
Paardekooper schrijft: 'Helaas zijn de
taalomstandigheden in Vlaanderen
nog altijd erg abnormaal, en een van de
belangrijkste problemen van de kultuurtaal-bewaking is de normalisering
van de taaltoestanden in Vlaanderen.'
Hoewel Paardekooper al vele jaren in
Vlaanderen verblijft, heeft hij de
Vlaamse taaltoestanden nog altijd niet
begrepen. Bij wat hij schrijft, kan ik me
niet van de indruk ontdoen dat hij van
de publikaties van Vlaamse sociolinguisten over dit onderwerp Been jota
gelezen heeft: bij voorbeeld L. Beheydt, K. Deprez, G. Geerts, G. de
Schutter, J. van den Broeck, R.
Willemyns.
Veel Vlamingen, ik neem aan de
meerderheid, hebben een Nederlands
dialect als moedertaal, en ze gebruiken
dat ook als voertaal in een aantal
situaties. In andere situaties gebruiken
Vlamingen geregeld een soort superregionaal Zuidnederlands. Dat doe ikzelf
bij voorbeeld als ik met mijn buurvrouw praat, omdat ik het dialect van

het dorp waar ik woon, niet ken, en me
van haar ook niet wil desolidariseren
door met haar standaardtaal te praten:
als gepensioneerde boerin beheerst zij
die immers niet actief. En tenslotte
kunnen zeer veel Vlamingen standaardtaal praten. De standaardtaal in
Vlaanderen is wezenlijk dezelfde als die
in Nederland, zij het dat ze met een
ander accent wordt gesproken, en dat
er specifieke zuidelijke woordkeuzen,
Stijl- en register nuances, en zinsconstructies in zitten. Niemand is in staat
een schatting te maken van het aantal
Vlamingen dat de standaardtaal produktief beheerst. Receptieve beheersing hebben zowat alle Vlamingen, ze
kijken immers bijna alien zowel naar
de Vlaamse als de Nederlandse televisie.
Is er bezwaar tegen dat de meeste
Vlamingen een zuidelijke varieteit van
de Nederlandse standaardtaal schrijven of spreken? Ik zie er geen. Met
onze varieteit van het Nederlands
worden we in Nederland heel goed
begrepen, en de verschillen tussen de
noordelijke en de zuidelijke varieteit
zijn klein genoeg om geen hinderpaal
te vormen voor anderstaligen die
Nederlands leren. De verschillen tussen
Brits en Amerikaans Engels zijn
duidelijk veel, veel groter.
Paardekooper begrijpt ook niet, of wil
niet accepteren, dat niet-standaardtaalvarieteiten een eigen sociale en/ of
communicatieve functie hebben. Vandaar dat er op de Vlaamse televisie
feuilletons worden vertoond (in P's
termen: `pretuitzendingen') waarin ook
Antwerps, Oost- of Westvlaams wordt
gesproken. Vandaar dat er ook dialectzangers zijn (Wannes van de Velde,
Walter de Buck, Willem Vermandere
e.a.), die zich overigens in de standaardtaal laten interviewen. En ligt het
niet voor de hand dat de proletariersin
een naturalistisch toneelstuk van Cyriel Buysse dialect praten en de
bourgeois Frans?
Als Vlamingen geen standaardtaal
spreken, kan dat te wijten zijn aan het
feit dat ze binnen hun milieu aan de
standaardtaal geen behoefte hebben, of
dat ze behoren tot de zogenaamde
sociaal gedepriveerden. Heel wat Vlamingen beheersen wel de standaardtaal, maar gebruiken ze niet in alle
situaties. En dat is niet omdat ze, zoals
Paardekooper denkt, grote complexen
met betrekking tot de Nederlanders of
het ABN zouden hebben. Wel omdat ze

taal- en communicatievaardig zijn: zij
hebben de vaardigheid die taalvarieteit
te kiezen die in de gegeven situatie het
best geschikt is.
In een opzicht zijn de taalomstandigheden in Vlaanderen wel nog abnormaal:
geregeld vinden sommige mensen het
nodig nog eens te zeggen dat de
taalomstandigheden er zo abnormaal
zijn! Vaak behoren die mensen tot de
al wat oudere generatie, die nog school
heeft gelopen in de tijd dat het Frans
de elitetaal was en dat maar weinig
mensen het Algemeen Nederlands
actief beheersten. Propaganda voor de
standaardtaal, ten koste van de dialecten, was toen nodig in het kader van
het emancipatieproces van de Vlamingen (de Vlaamse Beweging). De vaak
sociaal bewogen voorvechters van de
Vlaamse emancipatie wilden de Franstaligen van antwoord kunnen dienen,
en daartoe was er een gemeenschappelijke `cultuurtaal' met Nederland
nodig.
Die tijd behoort voor de generaties van
nu, en zeker voor de opgroeiende
jeugd, tot het verleden, maar sommige
mensen in Vlaanderen hebben dat nog
niet begrepen. Onder hen zijn er
onderwijsinspecteurs en politici, maar
ook mensen als Paardekooper. Zij
analyseren de taalsituatie in Vlaanderen nog altijd alsof we nog in de jaren
dertig leefden. Zij realiseren zich nog
niet dat de eerste opdracht van de
school nu is de jongeren kansen te
bieden om zo taal- en communicatievaardig als mogelijk te worden, en dat
de strijd om de standaardtaal in feite al
lang gestreden is. Ik vind het dan ook
bijzonderjammer dat mensen als
Paardekooper, ongehinderd door
enige serieuze kennis van zaken, deze
inspecteurs (gelukkig zijn er al heel wat
die er anders over denken!) en politici
in hun simplistische en onrealistische
denkbeelden steun geven. Dat is voor
mijn gevoel een dieptepunt van sociaal
gedrag.
Fr. Daems
Universiteit van Antwerpen
Voorzitter von- Vlaanderen
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Van Woord tot Woord
Van Kerstmis tot Pinksteren
De vorige keer - voor het themanummer over woordenboeken - was er nog
sprake van Kerstmis, dit stukje schrijf
ik vlak voor Pasen en wanneer u het
leest, is het pinkstertijd. Toch wil ik naar aanleiding van een lezersbrief weer even terugkomen op Kerstmis.
Dit feest wordt in het Duits Weihnachten genoemd: de heilige nacht. Het
eerste gedeelte van Weihnachten komt
overeen met het Nederlandse wij- in
wijden en wijwater. De `lange -if-' in
het Nederlands is steeds ontstaan uit
een langgerekte -ie -. Zo ook de -if- in
wij-. Dialectsprekers weten wel dat in
veel woorden het Standaardnederlands
een -if- heeft, waar zij een -ieuitspreken. Maar deze -ie- bestaat
soms ook nog in de standaardtaal, bij
voorbeeld in wierook, dat `heilige rook'
betekent.
In een brief van 9 december schrijft de
heer M.C. Peters dat het zo merkwaardig is dat iedereen Wijchen als
Wiechen uitspreekt. Ik vind het eigenlijk vreemder, dat er een -if- wordt
gespeld. Het lijkt dan alsof de overgang van -ie- naar -if- wel heeft
plaatsgevonden, terwijl ditjuist niet
het geval is. Wiechen is een beetje te
vergelijken met wierook. De herkomst
van de naam is niet helemaal zeker,
maar de Lange -ie- wel. Het eerste
gedeelte van Wijchen is misschien ook
hier het bijvoeglijk naamwoord dat
`heilig' betekent, maar er wordt ook
gedacht aan een verder uitgestorven
zelfstandig naamwoord wiech / wijch
`strijd'.
Kerstmis heet in (Zuid-)Duitsland
anders dan in Nederland en Pasen ook.
Aan de joodse religie danken wij ons
woord Pasen. In het Hebreeuws luidt
het pesach en in het Aramees, de taal
van Palestina tijdens het Leven van
Christus, pescha. De vorm pescha
heeft het Grieks ontleend en verbasterd
tot paska en het Latij n tot pascha.
Door volksetymologie werd het woord
in het Vulgair Latijn, het volkslatijn,
vervormd tot pascua. Pascua was een
al bekend woord, dat oorspronkelijk
`weide', maar later ook `voedsel' betekende. En voedsel was uiterst welkom
na de Lange vastentijd! De meervoudsvorm bij pascua heeft uiteindelijk het
Franse woord Paques opgeleverd.
De benaming pascha Pascua voor het
Christelijke paasfeest verbreidde zich

via Frankrijk, over Keulen, het Rijnland, Westfalen en de Nederlanden
naar Noord-Duitsland, het aartsbisdom Hamburg-Bremen, en kwam
vandaar door missionering in de
Scandinavische landen terecht. In
Noordduitse dialecten noemt men het
feest Paasche of Paasche en in Zweden

Pask (a).
In het Standaardduits wordt gesproken van Ostern, te vergelijken met het
Engelse Easter, een benaming die
duidelijk te maken heeft met de
windrichting oost (Duits ost, engels
east). Sommige etymologen zeggen,
dat Ostern/ Easter oorspronkelijk de
naam van het voorchristelijke, het
heidense lentefeest zou zijn geweest.
De Engelse geschiedschrijver Beda uit
de achtste eeuw heeft namelijk gemeld,
dat de Angelsaksen april Eastur-monath noemden naar de heidense godin
Eoastra, de oostergodin, de godin van
het morgenrood. Het woord oost is
verwant met het Latijnse aurora en
betekent `morgenrood'.
Grimm - de man van de sprookjes,
maar ook een bekend taalkundige - zei
in de vorige eeuw, dat de naam van de
Germaanse morgenroodgodin die in
het Engels Eostra heette, in het Duits
Ostara moest zijn geweest. Die Ostara
zou van een ochtendgodin een lentegodin geworden zijn en zou zo haar naam
aan het lentefeest hebben gegeven.
De tegenstanders van deze verklaring
zeggen dat dit absurd is. De hele
theorie is opgebouwd rond een mededeling van Beda. Een lentegodin is
verder nergens bekend. Zij hebben een
andere verklaring. Ostern /Easter zou
geen heidense maar een christelijke
benaming zijn, een vertaling uit het
Latijn van een christelijke eredienst.
De Latijnse liturgiediensten vroeg op
paasmorgen werden wel albae of albae
paschales genoemd. Albae is het
meervoud van alba, en alba is het
vroege morgenlicht. In de albae herdacht men de wederopstanding van
Christus uit het graf in de vroege
ochtend. De vertaling van albae in het
Duits en het Engels levert Ostern en
Easter op: dat wat zich afspeelt in het
morgenrood. Een niet onaannemelijke
verklaring.
Voor het feest op de vijftigste dag na
Pasen hebben wij in ons taalgebied
twee benamingen (gehad), die beide `de

vijftigste dag' betekenen, Sinxen in het
zuiden en Pinksteren in het noorden.
Sinxen is een vervorming van het
Latijnse quinquagesima en Pinksteren
van het Griekse pentekoste. Kerstmis
en Pasen kwamen als christelijke
feesten in de plaats van oude heidense
hoogtijdagen. Pinksteren niet. Het is
van oorsprong een christelijk feest, al
zijn er folkloristische gebruiken van
het heidense lentefeest naar Pinksteren
verschoven. Want op Pinksteren is het
meestal wel goed weer!
Marlies Philippa

Ook een anglicisme!
Weg e
Op dezelfde manier zoals ongemerkt
de richtingaanwijzers op de automobielen door de clignoteurs zijn verdrongen, zo ook zijn de ,normale"
aanhalingstekens (dus dubbele fraaie
komma's voor het woord onderaan en
achter het woord bovenaan) verdrongen door de `Angelsaksische' aanhalingstekens (een iele losse omgekeerde
en dikwijls ook nog kopstaande
komma voor het woord bovenaan en
een iele komma achter het woord, ook
bovenaan).
Dit laatste type aanhalingstekens oogt
niet erg, sterker nog, doet zeer aan je
ogen. Tot mijn grote verdriet zie ik, dat
ook in ons onvolprezen lijfblad dit type
zich heeft weten in te dringen. Ook de
esthetica is hiermede niet gediend.
Mijn vraag aan u is nu, of u niet kunt
overgaan tot het propageren van het
alom weer herinvoeren van die gezellige ouderwetse aanhalingstekens. Dan
zijn we meteen van dit abjecte anglicisme af. Met dank.
-

D. Postuma
Sneek

Pleidooi voor een
`anglicisme'
Een reactie op het stukje van de heer
Postuma.
`Onze Taal' is ook mijn lijfblad en als
de esthetica ten tonele wordt gevoerd,
moet ik als typografisch vormgever/
boekverzorger wel in het geweer
komen. Wij grafici zijn in grote mate
schuldig aan het invoeren van de
zogenaamde Engelse aanhalingstekens
in Nederlandse tekst. Als boekverzor-
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ger bij de Rijksoverheid voorzie ik
manuscripten - voordat ze op de
zetterij worden verwerkt - van `zetinstructies'. Zo'n instructie is een lijstje
met aanwijzingen voor de zetter over
kolombreedte, regelafstand, lettertype(n), cursivering, kopregels, duizendtallen scheiden door middel van een
spatie of een punt enz. Mijn instructielijstje zal ook steevast het zinnetje
aanhalingstekens enkelvoudig, Engels
bevatten.
Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst streven de typografen ernaar om
voor gewone doorlopende leestekst in
verantwoord zetwerk een zo gesloten
en zo rustig mogelijk paginabeeld te
creeren. De ouderwetse dubbele aanhalingstekens verstoren dit ideale
beeld, doordat ze voor het oog een
extra witruimte doen ontstaan. Het
lijkt daardoor of er een grotere
(storende) woordspatie bij zo'n aanhalingsteken staat. De aanhalingstekens
`knallen' dan als het ware van de
pagina of en krijgen onevenredig veel
aandacht in het `grijslint'van de regel,

vooral als ze vaak op een bladzijde
voorkomen. Typografische ontwerpers
hebben daarom dankbaar de Angelsaksische aanhalingstekens overgenomen en gepropageerd, juist om esthetische redenen dus.
Waarom zouden we een goede buitenlandse gewoonte - die de eigen taal op
geen enkele wijze schade doet - niet
mogen overnemen? Ten slotte hebben
wij Nederlanders het alfabet ook niet
uitgevonden, dat hebben we ook via
Romeinen en Grieken aan de Feniciers
te danken. En onze cijfers stammen uit
India.
Ik hoop dus dat `Onze Taal' deze
`quotation marks' uit het `perfide
Albion' (die de redactie trouwens al in
december 1979 heeft ingevoerd) zal
handhaven; onze taal wordt er naar
mijn mening niet door geschaad.
Integendeel, er wordt een verantwoorde vormgeving van de tekst mee bereikt.
Karel F. Treebus
beeldredacteur Staatsuitgeverij

\lARIETEITEN VARIETE
Een aardige bijdrage tot de (m/ v)komedie leverde McDonald's. Op
3-1-1983 plaatste hij een advertentie
voor een `Hostess (m/ v)'. 'Deze
Hostess heeft', aldus McDonald's,
`vooral een representatieve taak. Zij is
de gastvrouw ( ... ). De Hostess verricht haar werk overdag. Voor deze
prettige funktie wordt gedacht aan een
innemende, representatieve vrouw.'
McDonald's denkt dus aan .een innemende, representatieve vrouw, die
ook een man kan zijn.
Hoe zit dit met `stip' in de penaltystip
en het tijdstip? Een vraag van de heer
P. Polak in Diemen. Ja, hoe zit dat met
de speerpunt en het eindpunt? Er zijn
heel wat zelfstandige naamwoorden die
het zowel als de als lidwoord kunnen
hebben. Soms is er geen verschil in
betekenis: de idee - het idee, de
commentaar - het commentaar, de
schilderij - het schilderij enz.; maar
meestal zijn de betekenissen niet
dezelfde. Het veer is niet synoniem met
de veer, het deel niet met de deel, het
kant niet met de kant, het gift niet met
de gift, het bocht niet met de bocht, het
jacht niet met de jacht, het klad niet
met de klad, het bloed niet met de

bloed, het weer niet met de weer, het
slag niet met de slag. Hiermee is
overigens niet gezegd dat sommige van
deze tweetallen niet dezelfde oorsprong
hebben.
Punt is een het- en een de-woord, en
naar een deel van de de-woorden moet
met hij/zijn worden verwezen, naar
een ander deel met zij / haar, terwijl
men voor een derde groep de keus
heeft tussen zij / haar en hij/zijn. Van
Dale vermeldt ongeveer dertig betekenissen, waarbij men vaak beter van
nuances kan spreken. Maar voor alle behalve waarschij nlij k voor de volgens
Van Dale gewestelijke betekenissen
schouw (vaartuig) en pont - geldt, dat
ze zijn te herleiden tot het Latij nse
punctum. En dit betekent ook stip, in
de zin van een punt op papier, in steen
enz. zowel als van tijdstip (punctum
temporis). Stip onderscheidt zich van
punt doordat het alleen in samenstellingen als het-woord kan voorkomen,
en van dergelijke samenstellingen ken
ik er maar een: tijdstip. Het stip lijkt
uitgesloten.
Als de heer Polak nu vraagt: `Waarom
is penaltystip een de-woord en tijdstip
een het-woord?' dan kan ik hem geen
antwoord geven. Mogelijk is het

grotendeels een ontwikkeling in het
spraakgebruik, zoals we die nog steeds
kunnen gadeslaan. De massamedia
spreken nu en dan zonder scrupules
van het speerpunt, het soldij, het
buurtschap enz. en steeds vaker zien
we dat de acteur X de rol van het
hoofdfiguur prachtig speelde.
De heer J. Kuipers in Amsterdam heeft
bezwaar tegen het dubbele gebruik van
noch: noch de vader noch de moeder
bekommerde zich om het kind. `Het
Parool' echter schreef in een bericht
over aan de Utrechtse Domtoren
opgehangen protestspandoeken: `Maar
omdat het zicht door de mist zo slecht
was dat spandoeken noch Domtoren
van beneden op straat zichtbaar waren,
werd de actie alras opgegeven.' `Zijn de
media op mijn hand ... ?' vraagt hij, en
hij verzoekt de redactie de kwestie aan
de lezers van `Onze Taal' voor te
leggen. Graag dus uw reactie!
Is de uitdrukking `Zeker weten' misschien een verkeerde vertaling van de
Engelse gebiedende wijs `be sure'? Dit
vraagt mevrouw L.G. de Graaf in
Oegstgeest. Fout in ieder geval, want
`zeker weten' is geen gebiedende wijs;
het is een pertinente uiting van eigen
overtuiging. Voor mij is het een staaltje
van irriterende `on-taal'.
De heer J.H. Deurvorst in Wassenaar
meent dat grote minderheid en kleine
minderheid soms verkeerd gebruikt
worden. Een grote minderheid is naar
zijn oordeel bij voorbeeld I van 100,
een kleine 49. Hij brengt het bijvoeglij ke naamwoord dus in betrekking met
de mate van `het minder zijn'. Maar
tegenover een grote meerderheid staat
toch een kleine minderheid; we kennen
zelfs een te verwaarlozen minderheid
(in het Duits een `verdwijnende'). Ik
denk dat groot en klein ook hier een
kwantitatieve betekenis hebben: die 1
is een kleine, die 49 een grote
minderheid.
Tot slot wat malligheden. De bewoners
van de Cornelis Evertsenstraat in Den
Helder zijn ontevreden over de wijze
waarop de gemeente het woonerf
invult. Een foto-onderschrift, ons toegestuurd door de heer J.C.J. Hanssen.
En bij een makelaardij in Ede kunt u
een hypotheek sluiten die is gebaseerd
op zekerheid en degelijkheid, een
zeker-o-theek. Dergelijke woorden
kunnen alleen worden bedacht door
een brabbel-o-maan.
M. C. Godschalk
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n Monomaan streven naar orde en
evenwicht brengt mij in de verleiding te
decreteren dat overal waar wij woorden met mono aantreffen, ook een
tegenhanger met poly gebruikt mag
worden. • Meerdelige badpakken
heten dus voortaan polykini's; iemand
met veel noten op zijn zang is
polytoon; een bedrijf dat moet opboksen tegen concurrenten met gelijke
rechten, heeft een polypolie. • Toch
ben ik nog veel polymaner dan u
denkt, want ik adviseer nog niet om
een verzameling Japanse kledingstukken als kipoly te betitelen. • Naar
aanleiding van een vierkantje van het
vorig jaar heeft meer dan een lezer mij
erop geattendeerd dat bewesten en
beoosten wel degelijk als voorzetsels
bestaan. Vriendelijk dank voor de
aanvullende terechtwijzing - alleen, ik
blijf zitten met de tergende vraag
waarom de horizontale windrichtingen
naar mijn gevoel minder tot bevoorzetseling geschikt zijn dan de verticale.
• Maar nogmaals dank dus, een dank
die zich met name uitstrekt naar de
heer Sterenborg uit Tilburg, die mij ook
nog aangaande enige andere punten op
de vingers tikt. Bij voorbeeld daar
waar ik een uitspraak deed over
digitale horloges. • Digitaal, aldus de
heer Sterenbor gg^, i sseen on -w
woord.
oord. He t is
afgeleid van digitus (vinger) en verwant
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Onze Taal is een uitgave van het Genootschap
Onze Taal (opgericht in 1931). Het Genootschap stelt zich ten doe! 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 14.000) 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.

met het Griekse deiknumi (in toon), en
zou dus moeten betekenen: wijzend,
dus van een wijzer voorzien. • Een
onwoord, vooruit (vooropgesteld dat
onwoorden ook woorden zijn, zoals
ondingen ook dingen zijn en onweders
ook vormen van weder), maar iets
minder on-zinnig dan de heer Sterenborg
het gewraakte woord en deszelven
gebruikers schijnt te vinden: digitaal is
afgeleid van het Engelse woord digit en
dit betekent nu eenmaal cijfer.
• Voorzover ik weet, dook de term in
het Nederlands voor het eerst op in de
combinatie digitale rekenmachines,
computers dus, die de uitkomst van
hun berekeningen in cijfers weergeven.
De term werd en wordt gebruikt om
onderscheid te maken met andere
computersystemen, analoge genaamd.
Analoge systemen werken met wijzertjes, net als de oorspronkelijke horloges. Vandaar het woord analoog - en
daarmee is de cirkel, in dit geval de
wijzerplaat, weer rond. Of iemand er
veel wijzer van is geworden, dat is een
tweede. • De conclusie: als digitaal
een onwoord is, is een digit een
onwijzer. • Graag zou ik mijn poly
bog met de heer Sterenborg, bewesten
mij woonachtig, nog even voortzetten
op het punt van een andere denkfout
1 ik
1 zi'J el
k o
d 1 60 vand e vorige
d ie
g
p bad
jaargang genoteerd heb. • Ik citeer:

de denkfout ( . . . ) namelijk gedouchet,
wegens de werkwoordstam douche, zit
in de laatste vorm. De stam van een
werkwoord is immers niet wat men
veelal op basisscholen verkondigt (de
ik-vorm), maar het deel van de infinitief dat we horen als we de uitgang
-en en niet uitspreken: douch, speech,
lunch (...). Eindigt een stam op een
stemloze medeklinker (p, t, k, f, s, ch),
dan neemt het voltooid deelwoord
daarachter een -t aan: gedoucht,
gematcht, gespeecht, geluncht, gelyncht ( ... ). • Ik weet niet precies
van welke denkfout de heer S. mij
beticht: ik geloof dat hij vindt dat ik
ten onrechte douche als de stam van
douchen beschouw. Als dit zo is, wat is
dan de werkwoordstam van racen? En
van timen? Of zijn dit ook weer
on-woorden?
PCUdB

-
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Onze Ta
Maandblad van het Genootschap OnzeTaal
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana

In dit nummer:
Aandacht voor de taal in de gezondheidszorg.
• Hvperventilatie als nieuw toverwoord. Arts Ivan Wolffers ageert tegen
witt e magiers en is liever gewoon overspannen.
• 72 De medische terminologie bevat
(Jude ideeen in moderne woorden.

• 74 Een communicatietraining voor
arisen zou geen overbodige luxe zijn.
Maar communicatie mag nooit doel O/J
zich zijn. Zie de boekbespreking.

• 71 Reacties. De heren worden niet
verzo cht nog iet s in te sturen over 'de
heren worden niets verzocht'. maar
wel iet s over 'glijer ' voor aut oped.
• 73 Sommigen zeggen 'dief van
Bagdad' tegen een bek ende k amerplant. Fout k an zo aardig zijn.

• 75 Waf

\'001' l.atijn spreek t men
tijdens een praat]e op de hoogzit ?

• 76 De voornaamwoorden in De
Aanslag van Mulisch: een pleidooi
tegen 'hen '.
• 77 De nostalgic-trend bloeit in
voornamen: A altje, Grietje en aile
anderen. Na men met '\ 'an de' blijven
problemen geven (73).
• 79 'In verband met "als noodverbond. 'Ik dacht ' is 'ik denk 'geworden.

• De vaste rubrieken:
Van Woord tOI Woord, 'dames 'is tahoe
behalve voor 'en heren' en op H'.e.deuren, 78,' Het Rijmschap, een ollek ebollek edemonstratiecollege, Vertilde de
Rijmkeizer zich? 80,' Het Gezegde &
Co. over het rotte-vis-principe. en de
niooie lunge zinnen bi] Biesheuvel, 81,'
Variet eit en Variete, het wegbestemmen van ooit wel eens iet sje, 83; Slick /
stik is niet goed. loop / loep wel. Geen
nono nsens in DOD.

'De dokter als magier'
A ch, ware het mogelijk de inhoud van een heel boek in een enkel tijdschrift artikel
te vatt en ... De hoekhandel zou ineenstorten, maar dat \1'as niet het ergste. Wat
moesten echter de televisiehat ers, defilmschuwers en de sporuegenstanders met
hun vrije avonden? Gelukkig voor hen is het in drie van de tien geva/len niet
mogelijk de inhoud van een boek terug te brengen tot de omvang van een
tijdschriftartikel. Wanneer ik dan ook probeer iets over het medisch vakjargon 0/)
p apier te zetten. doe ik geen pogingen in het kort te herhalen wat ik in Duurwoorderij en Geheimtaal al schreef

Geheimtaal
De analyse van het medisch jargon
levert zoveel aspecten op dat het bij het
schrijven van het boek al moeilijk viel
me te beperken. In het kader van dit
artikel bezuinig ik nog meer. Niet meer
dan een enkele kant van de medische
geheimtaal komt aan de orde en dan
nag zeer oppervlakkig. Dit lijkt me
geen probleem omdat het misschien
stimuleert tot verder lezen. En wat
doen taalliefhebbers liever dan dat?

Acadabra
Wanneer we een oude medische encyclopedie open slaan en onder de A
zoeken, komen we tot onze niet geringe
verbazing het woord 'acada bra' tegen.
Wat moet dat in een medische encyclopedie? Vele jaren geleden was acadabra
een woord waarmee r.ien koorts probeerde te bezweren. Daarbij verwachtte men overigens geen onmiddellijk
effect. De geneesheer kwam en overzag
de situat ie Hierna sprak hij zijn
bczweringsfo rmule uit en de volgende
dag of na twee dagen zakte de koorts in
het merendeel der gevallen. Het uitspreken van 'acadahra ' was in die tijd
dus een redelijk effectieve methode van
k 00 rts best rij ding.
De lezer, gewape nd met kennis van
bactcricn en virusscn, zal misschien
zulke methodcn ongeduldig terzijde

schuiven. Hij zal ze voor-wetenschappelijk noemen. Misschien wil hij er niet
eens bij stil staan. T och is dat jammer.
Door onze huidige kennis zijn we dan
misschien wel in staat veel verder te
kijken dan onze thermometer lang is,
maar het principe van de hezwering via
woorden is zeer leerzaam. Wie goed
rond kijkt, komt heden ten dage in de
medische praktijk nog veel van dergelijke pogingen tot bezwering tegen.
Wat moeten wij bij voorbeeld denken
van begrippen als 'psychosornatosen',
'vegetatieve labiliteit ', 'pseudo-migraineuze klachten ' of 'degeneratieve
hoofdpijnvarianten ? Wie medische
tijdschriften doorlcest, zal verbaasd
staan over de vele pogingen van medici
am de realiteit waarmee zij dagelijks
geconfronteerd worden am te zetten in
woorden. Daarin verschillen medici
uiteraard niet van filosofcn, vissers,
cameramannen of kappers. Onze
samenleving kenmerkt zich door haar
pogingen en kwaliteitenom metaforen
te verbinden aan de fenomenen
rondom ons. Zo kunnen we de
duizelingwekkende werkelijkheid terugbrengen en reduceren zodat rs:
manipuleerbaar wordt.
Bij medici is deze toestand toch anders,
omdat men juist van hen antwoorden
verlangt op de vragen waarmee we de
spreekuren bestormen. De woorden
der artsen moeten voor ons de brug
naar genez.ing vorrne n en daarom docn
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medici extra hun best die begrippen te
vinden.

Vlucht voor de- realiteit
Laat ik zelf echter niet vervallen in de
fout om met behulp van woorden de
wereld te bezweren. Laat ik proberen
aan de hand van een concreet voorbeeld aan te geven hoe de terminologie
van de arts bezwerend kan werken.
Stel u voor: iemand is gespannen. De
meest normale reactie bij spanning is
de voorbereiding op vlucht of gevecht.
(In het Engels klinkt het iets mooier:
flight or fight.) Bij dieren is deze reactie
heel duidelijk waar te nemen. De kat
zal zich in een gevaarlijke situatie
`schrap' zetten. Ze spant haar spieren
en kromt de rug. Ze is klaar voor wat
komen gaat. Mensen doen dat uiteraard net zo.. Ze spannen de spieren. Er
zal wat meer zuurstof in die spieren
nodig zijn om de komende actie
mogelijk te maken. Het hart zal
daarom wat sneller kloppen zodat er
meer bloed naartoe wordt gepompt.
De ademhaling zal versnellen.
Wat gebeurt er echter wanneer men
niet op de vlucht gaat noch aan het
vechten slaat? Dan is er alleen die
lichamelijke reactie, waarbij het hart
sneller slaat en men te veel zuurstof
binnen krijgt. Veel mensen schrikken
hiervan. Ze menen last te hebben van
hartkloppingen. Ze denken dat ze het
benauwd hebben. Die reactie hoeft
maar een paar keer voor te vallen en
men bezoekt de dokter.
Die dokter weet natuurlijk ook niet
goed raad met de vage klachten van
zijn patient. Hij zal proberen een
diagnose te stellen. Hij wil het woord
vinden dat bij deze toestand past.
Wanneer de verschijnselen typisch
zijn, zegt de dokter `hyperventilatie'.
Het is het acadabra van de middeleeuwse piskijker. De patient haalt
bij het horen van dat woord opgelucht
adem: de dokter weet gelukkig wat er
aan mankeert. De dokter op zijn beurt
is blij met het woord,want hij heeft het
geruste gevoel dat hij de `medische
realiteit' heeft kunnen reduceren tot
een hanteerbaar begrip.

Moderne bezweringsformules

nen keren in de gemeenschap der
gezonden. Thuis kunnen ze vertellen
dat er niets aan de hand is, alleen maar
een beetje `hyperventilatie', iets `psychisch'. Dit wordt wel het `repelsteeltjesfenomeen' genoemd: om het probleem op te lossen moet men immers
de naam van het kleine kaboutertje
vinden. Het is een vorm van helende
magie. Iets dergelijks is ook te zien bij
`de overgang'. Medisch is er geen
ziektebeeld waarin de verschij nselen
die in het algemeen tot de overgang
gerekend worden, passen. De familie is
echter zeer tevreden, wanneer ze weet
waar moeders rare gedrag vandaan
komt. Het is de `overgang'.
Nauw aan deze witte magie verwant, is
de zwarte magie. Dat is het vervloeken.
Onderzoeken op Haiti toonden aan dat
de voodoo-bezweringen zeer effectief
waren. De slachtoffers overleden. Hun
zenuwstelsel was zo aangedaan door de
angst welke ze door de vervloeking
ervaarden dat ademhaling en hartslag
vrijwel wegbleven. Het woord of de
woorden van de medicijnman doen in
zo'n geval dus kwaad. Is dit met een
begrip als `overgang' niet precies zo?
Nemen we moeder nog wel serieus als
ze in de overgang is? Welnee. Het
begrip `overgang' is bij na een stigma.
Het zelfde geldt voor een term als
`hyperventilatie'. Degeen die dat woord
mee naar huis heeft gekregen, heeft
daarmee een opdracht ontvangen omtrent hoe hij of zij zich in de samenleving moet gedragen. Je 'lijdt aan
hyperventilatie'. Het is of er een kracht
buiten die mens is, welke verantwoordelijk is voor het lastige gedrag.
Bij veel mensen blijkt zo'n toverwoord
een bijdrage te leveren aan de identiteit. In een relatie waarin van nature
spanningen optreden, is die identiteit
tot op zekere hoogte praktisch. Men is
immers ziek en niet verantwoordelijk
voor dat ziektegedrag. Wanneer men
dus een hyperventilatie-aanval krijgt
op een dag waarop huwelijksspanningen zijn voorgevallen, komt dat `prachtig' uit.

De macht van de medicijnman

dit enigszins duidelijk. Welke Nederlander weet niet wat `over' betekent?
Wie weet in ons land niet wat `spannen'
inhoudt? `Overspannen' is daarom een
begrip dat ons enige kennis verschaft
van onze toestand. De term `hyperventilatie' doet dit niet. Dit begrip maakt
ons passief en afhankelijk van de man
die wel weet wat het betekent. Dat is de
grote witte magier. Dat is de deskundige over ons lichaam: de dokter. De
medische terminologie geeft aan de
arts macht. Alleen de medicijnman
spreekt de taal. Daar moeten wij naar
toe. Wanneer we naar andere medische culturen kijken, zien we dat het
elders in de wereld niet anders is.
Overal hebben genezers hun eigen
geheimtaal. De eskimo-medicij nmannen moeten zelfs alle lichaamsdelen
(tot de kleinste botjes toe) eerst leren in
een speciale genezerstaal.
Het gevolg is een communicatiekloof,
die vaak niet meer te overbruggen is en
waarbij de leek steeds meer behoefte
heeft aan adviezen van de deskundige.
Zelfs over de meest elementaire zaken
moet men daarom tegenwoordig voorlichten. Dat varieert van bevallingen,
sexualiteit en geslachtsziekten tot stervensbegeleiding. Het houdt meestal
cok in dat leken hun oordeelbevoegdheid kwijt raken. Het is de analfabetie
van onze moderne samenleving. We
weten alles van de meniscus van de
spits van het nationale voetbalelftal,
maar moeten de woorden ontberen
waarmee we ons eigen leven kunnen
controleren.
Aan de andere kant van het bureau zit
de arts met zijn medische terminologie,
welke hij echter zelf ook niet meer kan
hanteren. Er zijn zo'n 300.000 verschillende medische begrippen. Voor sommige verschijnselen zijn er 80 synoniemen. Er is een woordenboek met alleen
maar medische afkortingen. Daarin
zijn 13.000 afkortingen te vinden. De
grote Amerikaanse woordenboeken
moeten om de vier jaar geheel opnieuw
worden herzien omdat er nieuwe
woorden komen of betekenissen geheel
veranderen. Acadabra is verdwenen en
hyperventilatie is gekomen.

Hiermee komen we op het belangrijkste aspect van het medisch jargon. Het

In deze korte bijdrage heb ik slechts
enkele van de belangrijkste aspecten

verhult de werkelijkheid voor de

van de enorme medische terminologie

Wat we gezien hebben, is magie.
Natuurlijk zijn er maar weinig artsen

patient. Door het luxe woord `hyperventilatie'vervreemdt de leek van zijn

belicht. Belichten is zelfs nog een groot
woord. Er is een vaag schijnsel over

die hun werk als magie beschouwen.

lichaam en van de verschijnselen in dat

gegleden. Ik hoop echter dat de lezer in

Ze zijn immers `wetenschappelijk' opgeleid. In wezen bedrijven ze echter wel
degelijk twintigste-eeuwse magie. Ze
bieden de patient het woord aan
waarmee ze terugkeren of terug kun-

lichaam. Wie een eigen taal heeft voor
de fenomenen om zich heen, heeft
enige greep op die realiteit. Wanneer
we het woord `hyperventilatie' vervangen door de term 'overspannen', wordt

dat vage schijnsel toch contouren heeft
waargenomen van iets dat hem of haar
aansprak.
Ivan Wolffers
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De glijer

REALTIES
Onze Taal biedt aan elke lezer ruime mogelijkheid tot reageren. Bedenk we! dat uw reactie
meestalpas geplaatst kan worden twee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer
daarom uw bijdrage zodanig dat de lezer niet %'erplicht i'ordt een vorig nummer erbij te ha/en.
Wanneer uw reactie naar het oordeel i'an de redactie te reel ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw bijdrage te bekorten. U kunt desgewenst een lijst met redactie-aan%i'ijzingen
opvragen. Adres:postbus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01745-7070.

De heren worden niets verzocht
Onlangs bleek (p. 38) de heer v.d. Spek het
niet eens te zijn met de heer Jongkees
(p. 20), die de constructie de aanwezigen
worden verzocht afkeurde, en wel op
grammaticale grond.
Het is een bekend verschijnsel dat op
allerlei gebieden een fout die vaak genoeg
gemaakt wordt, burgerrecht verkrijgt. Wat
is er in het onderhavige geval gebeurd? Men
is het eerste zinsdeel als onderwerp gaan
opvatten - hetgeen vooral beginnende
ontleders vaak overkomt - omdat het
onderwerp nu eenmaal frequent op de
eerste plaats staat. Daar de persoonsvorm
zich aan het onderwerp aanpast, drong zich
hier de meervoudsvorm `worden' op.
In de spreektaal kan zo'n fout gemakkelijk
voortwoekeren: gedachteloos praten de
mensen elkaar na. De schrijftaal kent
echter nog steeds strengere normen: voordat men iets op papier zet, laat men zijn
grammaticaal gevoel meespreken. In twijfelgevallen grijpt men naar een woordenboek. Maar de lexicograaf laat ons dikwijls
in het ongewisse; bij het kiezen van een
voorbeeld omzeilt hij wat aanvechtbaar is.
Toch heeft de dikke Van Dale in dezen het
gladde ijs betreden: hij keurt niet alleen de
zin de heren worden verzocht hierheen te

Naamvalsmiskenning
In de reactie van de heer J. van der Spek
('Onze Taal', nummer 4, 1983) op mijn
stukje over een, naar naamval verkeerd
gebouwde, zin heb ik vastgesteld dat ook
hij met mij meent dat de uitdrukking de
aanwezigen worden verzocht naar binnen
te gaan ingeburgerd is. Hiermee is ook dr.
F.C. Dominicus het eens, meen ik begrepen
te hebben, hoewel mij uit de aanhalingstekens in het betoog van de heer Van der Spek
niet geheel duidelijk is geworden, wie nu
eigenlijk wat heeft gezegd.
In ieder geval ben ik wat verbaasd over het
gebruik van de uitdrukking het gebruik is
een dwingeland (`usus est tyrannus'). Ik heb
altijd in de veronderstelling geleefd dat
Horatius met deze uitspraak aan rechten en
plichten dacht en dat de woorden `verba
valent usu' veel passender waren. Woorden
ontlenen hun waarde (betekenis) aan het
gebruik. Let wel: woorden, niet zinsconstructies. Ik kan mij met de beste wil niet
voorstellen dat de Romeinen zich vrijheden
met hun naamvallen zouden hebben kunnen veroorloven zonder grote kans te
-

komen goed, maar bestempelt de grammaticaal juiste'constructie de heren wordt
meteen als fout. Nadere uitleg
verzocht
ontbreekt.
Dat de kwestie heel wat ingewikkelder is,
bewijzen behalve de titel hierboven ook
zinnen als `Op te staan worden de heren
verzocht', `Wat worden de heren verzocht?',
`Zoiets worden de heren niet verzocht', `De
heren worden tien gulden verzocht' en `De
heren worden verzocht te komen, maar de
dames worden dat niet verzocht'.
Vervangen we het werkwoord verzoeken
door: vragen, bevelen, adviseren, ontraden,
opdragen enz., dan ontdekken we dat
verzoeken een buitenbeentje is: `De heren
wordt gevraagd, bevolen, geadviseerd,
ontraden, opgedragen thuis te blijven'. Die
uitzonderingspositie van verzoeken is blijkbaar gebonden aan ten minste twee
voorwaarden:
1 dat hetgeen verzocht wordt te + een
infinitief bevat,
2 dat dit zinsdeel achter het voltooid
deelwoord verzocht staat.
...

W. Sterenborg
gepensioneerd leraar
Tilburg

worden misverstaan. Een beroep op het
Latijn lijkt mij dan ook ongeoorloofd.
Maar vooruit, wij zijn Nederlanders van
1983, en dan mag alles.
Als de heer Van der Spek (of dr. Dominicus?) echter schrijft: `dat de zin met het
enkelvoudige werkwoord in onze tegenwoordige taal iets stijfs heeft gekregen
verbaast mij dat oordeel zeer. Voor mijn
gevoel (zeker, dit zijn slechts gevoelszaken,
zowel bij de heer Van der Spek als bij mij)
is de bezoekers worden verzocht op te staan
net zo stijf als de zin de bezoekers wordt
verzocht op te staan. Dit is geen spreektaal,
misschien iets, `wat men nog wel hier en
daar als opschrift kan vinden' (maar waar
in 1983?). Laat ons liever zeggen dat het dd
is (dikdoenerij). Men zegt tegen bezoekers
veeleer: wilt u opstaan; kom, we gaan
verder; opstaan als het u belieft (a.u.b.); ik
verzoek u op te staan, maar anders dan
door de duivel worden de bezoekers toch
eigenlijk niet verzocht.
...'

L. Jongkees
Amsterdam

In het decembernummer 1981 van
`Onze Taal'vroeg ik om inlichtingen
over een verdwijnend woord: glijer,
synoniem van `autoped' of `step'. Wat
me vooral interesseerde, was in welke
delen van Nederland (en Vlaanderen?)
het woord gangbaar was. Het aantal
reacties laat niet toe conclusies te
trekken, maar iets wijzer ben ik toch
geworden.
`Glijer' was het gewone woord in
Zwolle (A. Donders, sprekend over de
jaren '45-'55, en Gerton van Wageningen, sprekend over de jaren voor de
oorlog), in en om Eindhoven (G. D.
Rieck te Aalst), in Kaatsheuvel (M.
van Amelsvoort, in de tijd voor de
oorlog) en natuurlijk Arnhem (J. van
der Heide te Wolfheze en Ph.C.
Knipscheer te Arnhem). Toen ik in
1959 in Eindhoven kwam te wonen,
werden in de krant bij de door de
politie gepubliceerde gevonden voorwerpen ook altijd glijers genoemd.
Onzekerheid blijkt te bestaan over wat
nu eigenlijk een glijer was. De heer Van
der Heide meent, dat de glijer de luxe
uitvoering op luchtbanden was en de
step werd gekenmerkt door massieve
bandjes, maar de heer Knipscheer
schrijft juist aan de glijer massieve
banden toe. De heer Rieck ziet een
successie: omstreeks 1920 was er de
zwever (Amsterdam), en pas in Eindhoven (1940) leerde hij de benaming
`glijer' kennen `voor wat nog later step
genoemd werd'.
Bij dit alles moet men niet denken dat
de glijer (die op luchtbanden) gemeengoed was. In de jaren dertig was zo'n
investering maar voor weinigen wegge-

legd; daarom waren ze ook te huur.
Wat de verdringing van `glijer' door
`step' betreft: de heer Knipscheer denkt
aan Engelse invloed; de heer Van
Amelsvoort vraagt zich af, of `glijer'
door het ontbreken van de -d- als
dialectwoord gevoeld is.
Een anekdotische bijdrag? kwam van
de heer K.F.W. van Veen te Heerhugowaard. In Amsterdam reden tussen
1908 en 1934 tramwagens rond die
door het personeel `glijers' werden
genoemd omdat ze bij onvakkundig
remmen ver doorgleden.
Moge mijn stukje bij nog meer lezers
jeugdsentimenten oproepen en hen tot
schrijven inspireren.
E. A bma
Eindhoven
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Moderne woorden en oude ideeen
Vele termen en uitdrukkingen in onze
moderne woordenschat hebben hun
ontstaan te danken aan opvattingen
die nu volledig achterhaald zijn. De
zienswijzen zijn veranderd, doch de
woorden zijn gebleven. Een voor de
hand liggend voorbeeld hiervan is
zonsopgang: het Ptolemeische systeem
is al lang gelogenstraft, niettemin
blijven we het woord gebruiken, dat
deze theorie weerspiegelt. Het vocabularium is een soort logboek van het
menselijk weten: elke tijdgeest heeft er
zijn stempel op gedrukt, elke kosmologie heeft er sporen in achtergelaten.
De medische terminologie is geen
uitzondering op de regel: ook zij bevat
termen
die herinneren
uitzondering
op de regel: aan
ook antieke
zij bevat
begrippen, aloude denkbeelden, vergeten theorieen of vergane gewoonten.'
Dit blijkt duidelijk uit de volgende
voorbeelden.

Beenderen en aders
Het heiligbeen of sacrum, een van de
bekkenbeenderen, heeft zijn naam te
danken aan een antieke ritus: in de
oudheid werd het bij dierenoffers de
goden aangeboden. Aponeurose betekent thans `peesblad'; het tweede
element in het woord, -neur-, vindt
men terug in neuralgie (= zenuwpijn),
neuriet (= uitloper van een zenuwcel),
neuroloog (= zenuwarts), neuron (_
zenuwcel), waar het overal zenuw
betekent. De wortel neur komt in
aponeurose voor, omdat men vroeger
dacht dat pezen zenuwen waren.
Arteria carotis duidt thans een dikke
halsslagader aan. De naam is van het
Griekse caros (= slaap, verdoving)
afgeleid omdat, zegt Pinkhof in zijn
Vertalend en Verklarend Woordenboek van Uitheemse Geneeskundige
voorheen
meende dat
Termen,
boek
vanmen
Uitheemse
Geneeskundige
afsluiting
van de halsslagaders
verdomen voorheen
meende
dat
ving teweegbracht. Parench ym (_
grondweefsel) is samengesteld uit de
Griekse woorden para en enchyma,
letterlijk in-gegoten, omdat men dacht
dat,dit soort weefsel door de aderen
werd uitgestort. De luchtpijp heet
trachea, van het Griekse tracheia
arteria, letterlijk oneffen slagader,
omdat men in de oudheid dacht dat
lucht door de arterien stroomde. De
hypofyse
klier met
interneDe
lucht doorisdeeen
arterien
stroomde.
secretie, die zich aan de basis van de
tussenhersenen in de sella turcica
bevindt. Ze wordt ook pituitaire klier
genoemd, omdat men dacht dat ze de
pituita, het neusvocht, afscheidde.

Het middenrif als zetel van het
verstand
Ook de namen -van verschillende
ziektes herinneren aan opvattingen uit
vroegere tijden. Het woord hypochondrie dat `zwaarmoedigheid' betekent, is
samengesteld uit de Griekse woorden
hypo (= onder) en chondros
(= kraakbeen), omdat men indertijd
meende dat deze aandoening haar zetel
had in de borstkas onder de ribkraakbeenderen. Dit deel van de romp
beneden het borstbeen heet trouwens
nu nog de hypochondrische streek. In
de oudheid werd het middenrif dikwijls
als zetel van het denkvermogen beschouwd. Het Griekse woord phren
betekende dan ook zowel `diafragma'
als `verstand'. De eerste betekenis leeft
voort in woorden alsfrenicotomie (_
doorsnijding van een middenrifzenuw)
enfrenoplegie (= verlamming van het
middenrif). De tweede betekenis vindt
men in woorden als schizofrenie (= een
vorm van krankzinnigheid), oligofrenie (= een vorm van zwakzinnigheid),
hebefrenie (= een vorm van geestesgestoordheid) enfrenesie (= bezetenheid,
razernij).
Het woord hysterie dat een bijzondere
geestesziekte aanduidt, is van het
Griekse hystera (= baarmoeder) afgeleid. Eertijds dacht men immers dat
hysterie een specifiek vrouwelijke ziekte was, die voortvloeide uit onvoldoende seksuele bevrediging en haar
zetel in de baarmoeder had.
Melancholie (= zwaarmoedigheid) is
samengesteld uit de Griekse woorden
me/an- (= zwart) en chole (= gal),
omdat men deze aandoening verklaarde uit de invloed van de zwarte gal, een
van de hoofdsappen. Deze opvatting
leeft ook voort in de woorden zwartgalligheid en atribiliteit (van het
Latijnse atra `zwart' en bilis `gal').
Spleen, dat een lichte depressieve
gemoedsgesteldheid aanduidt, komt
van het Griekse splen, dat milt
betekent. Voormaals dacht men immers dat deze aandoening haar zetel
had in de milt.

BOEKBESFREKIN G

Koninklijke handopleggers en
antieke mythologie
Het koningszeer (= kropzweren) heeft
zijn naam te danken aan het feit dat de
koningen van Frankrijk en van Engeland geacht werden deze ziekte door
aanraking te kunnen genezen.
De chorea wordt ook sint-vitusdans

genoemd, omdat St. Vitus werd beschouwd als beschermheilige tegen
deze ziekte. Tarantisme is de naam van
een epide.mische danswoede die aan de
beet van een giftige wolfspin, de
tarantella, werd toegeschreven.
Als de dood van een foetus wordt
veroorzaakt door blaren in de baarmoeder, heet het doodgeboren kind
een maankind omdat men vroeger deze
baarmoederaandoening toeschreef aan
de invloed van de maan.
Sommige ziektes hebben hun naam
aan mythologische verhalen te danken.
Priapisme, dat wijst op een blijvende
abnormale erectie van de penis, herinnert aan Priapus, de god van de
vruchtbaarheid, die kenbaar was aan
een enorme fallus. Satyriasis is een
ziekelijke sexuele overgevoeligheid bij
mannen en nimfomanie is eenzelfde
aandoening bij vrouwen. Beide namen
staan in verband met de wellustige
wezens die de antieke bossen en velden
bewoonden. De venerische ziektes
doen denken aan Venus, de liefdesgodin.
Deze greep uit de medische terminologie laat zien hoe de moderne woordenschat het merk blijft dragen van
voorhije eeuwen. Hij vormt.een soort
collectief geheugen. Wie bij de woorden even stilstaat, krijgt inzicht in de
ontwikkelingsgang van het menselijk
weten.
Yvan Lebrun
hoogleraar Neurolinguistiek
Vri je Uni versi tei t, Brussel

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van de jarige;
3 datum waarop Onze Taal

bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt de acceptgirokaart
en de jarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.
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Fout kan zo aardig zijn
De dief van Bagdad en andere visuele cirkels
Vele ontwikkelde taalgebruikers fronsen meewarig hun wenkbrauwen of
beginnen onaangepast te lachen wanneer zij de volgende uitingen horen:
- 0, wat doet uw dief van Bagdad het
goed!
- Mag ik als vergruisde moeder nu
ook eens wat zeggen?
Wat eigenwijs zijn die ontwikkelde
taalgebruikers toch. Natuurlijk kan
men - redenerend vanuit het goed-fout
schema - deze taaluitingen afkeuren en
belerend opmerken dat die plant
`Dieffenbachia' heet en dat het `verguisde moeder' moet zijn. Maarje kunt
de uitingen ook met andere oren
horen. Weet u nog wat er aan de hand
is met woorden als `scheurbuik' en
`zondvloed'? Schrijft u ook.`ijselijk'?
Wanneer u de eerste vraag ontkennend
en de tweede bevestigend beantwoordt,
bent u een echte volksetymoloog. Deze,
en nog vele andere woorden worden inde taalwetenschap behandeld onder
het hoofdje volksetymologie.
In `Onze Taal' heeft Marlies Philippa in diverse afleveringen van de rubriek
Van Woord tot Woord - hierover
interessante voorbeelden gegeven. Een
samenvatting van haar verhaal is
opgenomen in de Taalschat.
Volksetymologie - ik volg hier Marlies
Philippa - is een bepaald type woordvervorming of betekeniswijziging. De
benaming is eigenlijk misleidend, want
het gaat niet om etymologie (over de
herkomst van woorden) en ook niet
over `volkse'verklaringen. Maar goed,
de term is nu een keer ingeburgerd.
Eigenlijk gaat het om herinterpretatie
en vervorming van niet begrepen
woorden. Scheurbuik is een vervorming van het Latijnse woord `scorbutus', waarmee een ziekte werd aangeduid die ontstaat door gebrek aan vers
voedsel. En dan is het niet helemaal
ongerijmd om te denken dat de maag
of de buik scheuren gaat vertonen.
Zondvloed heeft niets met `zonde' to
maken. `Zond' komt van een heel oud
woord dat zoiets betekent als `zeer
groot'. Maar omdat die vloed werd
beschouwd als straf op de zonde, kon
dit niet meer begrepen woord gemakkelijk worden geherinterpreteerd als
zonde. IJselijk zou eigenlijk beter
gespeld kunnen worden als `eiselijk',
want het heeft te maken met het
Middelnederlandse woord `eisen' dat
`gruwen' betekende. Dit woord raakte
in onbruik en men begon `eiselijk' -

ook door het samenvallen van `eis' en
`ijs' in de spreektaal - te associeren met
iets waarvoor men op winterse wijze
kon `ijzen'.
De term volksetymologie suggereert
dat woordvervormingen alleen maar
in een ver verleden hebben plaatsgevonden. Niets is minder waar. Ook nu
horen wij vervormingen op eenzelfde
wijze als vroeger tijden. Men begrijpt
een woord niet meer en neemt dan een
ander woord dat ongeveer dezelfde
klank heeft. Vandaar die dief van
Bagdad, vandaar die vergruisde moeder. U kunt nu begrijpend lachen wanneer u iemand hoort zeggen:
- Hij kan niet aanzien hoe zij wegkwijlde van verdriet
- Ik ben vanmorgen geopereerd door
de genealoog
- Vorigjaar is hij getroffen door een
tak van een beroerte
- Men ergerde zich eraan dat zij zo
trots als een paus rondliepen
- Mijn moeder houdt niet van gedetailleerde jurken
- Plotseling kwam mijn man thuis met
een regisseur van de politie.
Wanneer u nog eens moet lachen, volgt
u dan het voorbeeld van de briefschrijvers die mij deze zinnen opstuurden.

men te weten of iemand `Delange' heet
of `De Lange', voordat men met succes
diens telefoonnummer vindt. In Belgie
zoekt en vindt men het steevast onder D
Het `Nederlandse' systeem heeft ertoe
geleid dat `Van de', `Van den' en `Van
der' tot een nietszeggend `v.d.' of `v/ d'
zijn genivelleerd, overigens een door
Van Dale niet geoorloofde afkorting.
In onze telefoonboeken vinden we
derhalve: Bergh, M. v.d. (Van den
Bergh); Akker, B. v.d. (Van de Akker)
en Staak, K. v.d. (Van der Staak) enz.
Voor mijn taalgevoel staan Pieters,
Klaassens, Belderok, Witteveen,
Dwarszwaard en Overdevest op een lijn
met De Gier, Van Roosmalen en Van
de Laar. Het zijn alle familienamen,
die als zodanig geeerbiedigd dienen te
worden. In Belgie heeft men dat
respect wel. Ik vat het aaneenschrijven
van `Van-namen' daar dan ook niet op
als een vermaledijde, uit het Frans
overgewaaide gewoonte. Het is veeleer een duidelijk blijk van hoe men in
Belgie dergelijke namen aanvoelt: als
een versteend geheel. En of dat nu
`historisch gezien'juist is of niet: het
aan elkaar schrijven is een probaat
middel gebleken om die namen tegen
verminkingen te beschermen. Ook in
Nederland kennen we dergelijke vormen: Opdam, Ophuizen, Overbeek,
Onderstal, Voorhoeve, Indenbosch,
Bijdevoet, Achterberg, Vandenbulk.
Dat daarbij het accent is verschoven, is
een andere kwestie.

Met betrekking tot het bovenstaande
doe ik enkele voorstellen:
1 Het is wenselijk, dat familienamen in
alfabetische lijsten volgens een vast
(internationaal aanvaard) systeem
worden gerangschikt. Alfabetisering
volgens de absolute beginletter is
Ik heb verscheidene reacties ontvangen
daarbij de beste manier.
op mijn artikel Van de hand ('Onze
2 Het verdient aanbeveling de eerste
Taal', december 1982). Een tweede
letter van de familienaam (aan elkaar
ronde over deze kwestie lijkt me
geschreven of niet) in alle posities met
daarom alleszins de moeite waard. Ik
een hoofdletter te schrijven. Zodoende
put hier en daar uit een artikel van dr.
blijven afkortingen als `v.d.' en `v/d'
J. Pauwels ('Leuvense Bijdragen', afl.
XXXVIII), die lang geleden de zaak aan onuitvoerbaar.
3 Wanneer mocht blijken, dat het
de orde heeft gesteld.
aaneenschrijven van samengestelde familienamen het enige middel is om
Wanneer de delen van samengestelde
verminking te voorkomen, is het
familienamen afzonderlijk worden genoodzakelijk een spellingregeling te
speld, wordt in Nederland volgens het
treffen, die alle familienamen onder
hoofdwoord gealfabetiseerd: `Van Elk'
een noemer brengt. Dit moet dan een
onder E, `De Loof' onder L, `Uit der
regeling zijn die voorschrijft dat
Hoeven' onder H, `Metten Anxt' onder
Nederlandse familienamen ongeA, `In 't Zand' onder Z enz... .
In Belgie wordt daarentegen volgens de splitst moeten worden geschreven.
absolute beginletter gerangschikt.
Met Pauwels vind ik het in Nederland
W.A.B. Van de Laar
gehanteerde systeem onduidelijk en
neerlandicus
bovendien onjuist. Hier te lande dient
Groesbeek
J. Renkema

Namen met `van de'
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BOEKBESFREKIN G
Ik train mijn communicatie. U ook?
Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1982
Het is niet bepaald gemakkelijk uit de
grote berg psychologische literatuur
een geschikte communicatietraining te
vinden. Dit niet omdat er geen
trainingen zouden zijn, maarjuist
omdat de markt er van vergeven is.
Alleen bij onze Oosterburen al zijn er
de laatste jaren zo'n dertig verschenen,
vaak van twijfelachtige kwaliteit en
voor zeer verschillende doelgroepen.
Ze vinden gretig aftrek en hebben grote
oplagen. Het is duidelijk dat de auteurs
er beter van worden; voor lezers en
gebruikers valt dit nog te bezien.

Indeling van een communicatietraining
Hoe zit zo'n boek nou meestal in
elkaar? Meestal begint men met een
vleugje theorie. Het blijkt dat iedereen
wel Watzlawick (Paul en Beavin en
Jackson, De Pragmatische Aspecten
van de Menselijke Communicatie.
Deventer 1972) kent en dus een
onderscheid maakt tussen het inhoudelijke en het rationele aspect van de
boodschap: uit wat en hoe je iets zegt,
blijkt ook iets over je houding ten
aanzien van de hoorder. Ook hebben
de boekenschrijvers een of meer therapie-opleidingen achter de rug, meestal
de gesprekstherapie, hoewel de gestalttherapie ook lekker aantikt. Een vleugje psycho-analyse kan ook nooit
kwaad. De meest recente werkjes gaan
ook aan Th. Gordon (Parent Effectiveness Training. New York 1970) niet
voorbij.
Verder wordt er meestal wel het een en
ander over feedback verteld, ervan
uitgaande dat een groot probleem in de
communicatie is of de uitgezonden
boodschap ook inderdaad in al zijn
facetten aankomt bij de ontvanger.
Daarom dient de ontvanger terug te
melden dat hij (hoe) deze boodschap
ontvangen heeft, zodat ontsporingen in
de communicatie effectief te bestrijden
zijn. De congruentie in de communicatie (de gegevens uit het innerlijk, het
bewustzijn en de communicatie stemmen met elkaar overeen) is eveneens
een `hot issue' (Rogers, Gesprekstherapie). Ook de ik- enjij-boodschappen

blijven meestal niet onbehandeld
(Gordon). Jij-boodschappen zijn vaak
beschuldigend of doen een (dwingend)
beroep op de partner; ik-boodschappen
daarentegen zijn eerlijker en leggen de
ander minder verplichtingen op. Paradoxale communicatie, ten slotte, is ook
interessant voor de lezer (intern-tegenstrijdige informatie; zie Bateson in
Watzlawick, e.a.)
Na de behandeling van zulke topics
volgen dan meestal trainingslesjes,
oefeningen en dergelijke, meestal in de
vorm van spelletjes. Hierbij is het onder andere de bedoeling dat de client
zijn gene verliest ten aanzien van
trainer en groep, zijn afweer overwint
en vrij wordt, zodat hij in staat is open
en eerlijk te communiceren. Hij moet
leren zijn ik te ontdekken en congruent
onder woorden te brengen. Het zal
duidelijk zijn - temeer daar de therapeut zelf buiten schot blijft - dat zo een
grote afhankelijkheid ten opzichte van
de therapeut ontstaat, die mijns inziens
tot een niet probleemloze goeroe-leerling relatie kan leiden, waarbij de leerling een willig werktuig in de handen van de therapeut wordt.

Vierzijdigheid van de informatie
Wat hierboven in het algemeen is
gesteld voor trainingen, geldt in veel
mindere mate voor het boek van
Schulz von Thun, Hoe bedoelt u?, dat
als basis dient voor een trainingsaanzet
zoals behandeld in Fittkau e.a. (Kommunizieren Lernen (und Umlernen).
Westermann, Braunschweig 1977). Dit
geldt dan wel uitsluitend voor het hier
te bespreken boek, aangezien de
aansluitende trainingen toch weer deels in weerwil van het boek - de
hierboven geschetste kant op gaan. In
mijn onderwijs in Duitsland (communicatiepsychologie) bleek in seminars
telkens dat er een grote voorkeur voor
dit boek bestond, en er werd uitsluitend positief aan gerefereerd.
Waar is deze positieve beoordeling nu
op terug te voeren? Ten eerste is die
beoordeling terug te voeren op de
vondst van de zogenaamde vierzijdigheid van de informatie, ontstaan door

de combinatie van de theorie van
Buhler (Sprachtheorie. Jena 1934) met
die van Watzlawick e.a. Vertonen
beide theorieen afzonderlijk enige
tekorten, samengevoegd is dit veel
minder het geval. Bij Buhler worden
drie aspecten onderscheiden:
a de `Darstellung' of wel het zakelijke
aspect;
b de `Ausdruck' of wel het zichzelf
uitdrukkende aspect;
c het `Appell' of wel het effect of
invloed op de ontvanger uitoefenende
aspect.
Dat taalgebruik ook nog een contactuele functie heeft, wordt door Buhler
niet aangegeven. Hiervoor moet men
bij Watzlawick e.a. terecht. Zij onderscheiden tussen het inhoudelijke en het
rationele aspect. Het inhoudelijke
komt overeen met de `Darstellung'.
Het rationele aspect omvat daarentegen naast `Ausdruck' en `Appell' ook
de rationele en daarmee samenhangende metacommunicatorische component van de boodschap: te weten hoe de
zender en ontvanger elkaar zien en
inschatten, en hoe de boodschappen
mede in dit licht gezien, geinterpreteerd
dienen te worden.

Waardevolle adviezen voor
schr:jf- en spreekgedrag
Verder komen ook in dit boek alle
gebruikelijke ingredienten aan bod:
feedback, congruentie etc. Het verschil
is echter dat al deze aspecten in een
helder verband met de vierzijdigheid
van de boodschap gezien en behandeld
worden. Zo wordt ook feedback
vierzijdig beschreven. `Ik begrijpje niet
helemaal' is een zakelijke mededeling
over het transport van de informatie,
zegt iets over de spreker (bij voorbeeld
niet zo slim), iets over en voor de
hoorder (bij voorbeeld `Leg het me nog
eens uit'), en mogelijk iets over de
verstandhouding (we hebben niet dezelfde bloedgroep: we begrijpen elkaar
niet zo goed).
Het sterkste deel wat de toepassing
betreft, ligt echter in zijn behandeling
van het zakelijke aspect. Hier blijkt
het duidelijkst, dat wat hij zegt meestal
wordt geschraagd door veel onderzoek, uitgevoerd door hemzelf of door
naaste collega's. Hier vcrschijnt ons
een expert die op basis van onderzoekservaring waardevolle adviezen kan
geven met betrekking tot ons schrijfen spreekgedrag.

De ideale communicatie
Met de andere drie door hem behan-
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delde aspecten is dit veel minder het
geval. Hierbij gevoegd dat deze aspecten tot de zogenaamde soft sector
behoren, maakt dat men (toegegeven,
op basis van veel vooroordeel) een
behandeling al gauw verdacht vindt.
Schulz komt hier geen moment zo ver
dat men zijn behandeling van de
problematiek accepteert. Dit ligt niet
zozeer aan de technische uiteenzetting
maar eerder aan het te bereiken doel,
zijn voorstelling hoe ideale communicatie er uit zou moeten zien. Voorbijgaand aan het feit dat de situatie hier
veelal bepalend is, schildert hij een
`heile Welt', die weliswaar voorstelbaar is als te bereiken doel waar het
prive relaties betreft, maar zeker niet
bruikbaar is voor vele maatschappelijke situaties. Schulz ziet dit in principe
ook wel (p. 24) maar gaat er wat al te
gemakkelijk aan voorbij. Door `in
eerste instantie' of te zien van de
situationele aspecten van het taalgebruik, ontstaat een kunstmatige situatie waarin de ideale communicatie
normatief gedefinieerd wordt: communicatie moet eerlijk, open, angstvrij,
congruent, symmetrisch en niet tegenstrijdig zijn. Dit lijkt me voor de
praktijk niet vol te houden. Vaak moet
worden gekozen tussen `edele' normen
van communicatie en effectiviteit ten
aanzien van het te bereiken doel. Men
zal zich lichtelijk belachelijk voelen, of
zich plaatsvervangend schamen, wanneer iemand in een zakelijke situatie
plotseling zeer congruent gaat communiceren. Hier is in zeer hoge mate
uitsluitend het zakelijke aspect aanwezig. Communicatie is niet doel op zich,
maar een instrument om iets te bereiken. Trouwens ook op de normativiteit die door Schulz wordt geintroduceerd, valt wel iets aan te merken. In
een opsomming van foutieve communicatie komt onder andere voor, dat
iemand zegt: `Ik vond het erg leuk' en
bij zichzelf denkt: `ik heb me rot geergerd'. Ik van mijn kant kan me zeer
goed situaties voorstellen waar zo'n
gedragjuist passend is.
Een communicatietheorie c.q. -training
die de situatie niet mede betrekt in zijn
uitwerking, is gedoemd te mislukken.
Het spijt me dit van een in aanzet goed
boek te moeten zeggen.
Ton van der Geest
hoogleraar Taalbeheersing
Groningen

Jagerslatijn
`De mummelaar maakt een kegel, hij
ziet aan als een rammelaar.'
Wat is er mooier dan vakjargon. Zet
een warme bakker, een hoornblazer,
een sponsvisser, een koddebeier op de
praatstoel, en een rubriek schrijft zich
vanzelf.
Met `mummelaar' bedoelt de wildschut
-jachtopziener zult u wel zeggen - niet
anders dan een lepelman, een lampe
die, wanneer hij opzit in zijn' leger (ook
wel `mannetje maken' genoemd) zo
Licht wordt aangezien voor een lamprei. Vandaar dat het geweer er aan
toevoegde, dat hij het haas als een
rammelaar taxeerde, daarmee duidelijk makend dat het volgens hem om
een mannelijk dier ging. Overigens was
dit dier, als alle langoren, bijzonder ril,
alhoewel het in de schoontijd was, en
zagen wij hem zekeren en plotseling op
de Topers gaan. Er was toen even tijd
voor een praatje op de hoogzit, voordat we een wissel zochten waar we
buiten de verwaaiing een roedel roodwild konden aanbersen. En of we ook
geluk hadden, we zagen zes prachtige
achtenders waaronder een gaffelaar.
Vroeg uit de veren, zo zeg ik altijd
maar, de stadsmens weet niet half
hoeveel schoons er in het Veluws woud
verborgen ligt; die verslaapt maar het
beste deel van de dag, terwijl juist bij
zonsopgang het leven in bos en beemd
zo boeiend is. Daar vliegt een tarsel
van zijn horst, elders weer zoelt een
bagge met zeven frislingen, terwijl twee
keilers elkaar met de houwers bewerken; kortom een fraai revier met volop
vraat voor de zwartkielen.
De wildschut, een man in het groen
die u dus wel boswachter zult noemen,
zit berstensvol verhalen. Hij is als een
kind zo blij wanneer hij iemand ontmoet om tegenaan te praten, want die
herten, reeen, moeflons en meikevers
in zijn park kent hij weliswaar bij naam
- ik zweer het u, elk hert heeft een
eigen paspoort waarop leeftijd, gezondheidstoestand en huwelijkskansen
worden bijgehouden aan de hand van
de `afwerpstangen' (gewei zult u waarschij nlij k zeggen) -, waar was ik, met
elkaar vormen zij een levend element
tegen het groene decor, maar ze zeggen
weinig terug. Vandaar.
De man in het pak, een nachtkijker aan
een riem rond de nek, praat honderduit. Toch een beetje het type van
Lady Chatterley's Lover denk je,
maar na vijf minuten heeft hij het over
zijn maagzweer en de optrekkende kou
in dit vochtige klimaat. `Als je wild wilt

zien, moet je geduld hebben', vertelt
hij, `gewoon in de auto blijven zitten,
daar zijn ze niet bang voor. Mens
betekent geweer, auto is lekker, want
de dieren worden dagelijks bijgevoerd
met exportperen en de duurste tomaten die op de veiling worden doorgedraaid.' Landrovers vol peren voor de
zwij nen.
De wildschut kent een mooi stuk
jagerslatijn, een compleet abc, van
aanbersen (besluipen) tot zoelen (het
nemen van een modderbad). Overigens, u gelooft het niet, over bomen is
zo mogelijk nog meer te vertellen. Die
dragen ook een groen pak, de wachters
bedoel ik, maar in plaats van een
waldhoorn op de kraag dragen zij een
gouden eikel, bedenk zo iets maar eens.
Verhalen over olmen, of iepen zo u
wilt, waarbij je de tranen over de
wangen !open. Misschien mag daar in
dit prachtblad nog wel eens een boom
over worden opgezet.
Wim Alings
voorlichter Nationale Park
De Hoge Vel u we

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan verscheen in 1981 een
bloemlezing uit dit maandblad.

Voor deze bundel heeft de
redactie uit vijftigjaargangen
artikelen verzameld die nu nog
steeds het lezen waard zijn. Ze
geven een overzicht van de activiteiten van ons Genootschap.
U kunt de Taalschat bestellen (prijs

I 17,75) door het verschuldigde be.

drag over te maken op gironummer
4265902 van Onze Taal, De Lier.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.
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Mulisch voornaamwoordelijk
beschouwd
Vele Nederlandstaligen spellen de persoonlijke voornaamwoorden je, ze en
we met een -ij-: fill, zij en wij. Wat ze
aangaat, geldt dit zowel voor het enkelvoud als het meervoud: zij loopt en
zij lopen. Om twee redenen is de ijspelling niet aan te bevelen: ze is in
strijd met de uitspraak en leidt bovendien bij het voorlezen van teksten vaak
tot de foutieve uitspraken jij, zij en wij.
Deze uitspraakfouten worden slechts
vermeden door uitzonderlij k goede
voorlezers, die erop bedacht zijn dat de
spelling in dit geval niet beantwoordt
aan de uitspraak. Zelfs omroepers,
nieuwslezers en verwante functionarissen hoort men op dit punt 'zondigen'.
De ij-uitspraken zijn wel correct als
men deze voornaamwoorden sterke
nad ru k geeft: ik weet het niet, jij wel;
niet hij heeft het gedaan, maar zij;jullie
moeten het niet doen, maar zij;jullie
wetenn er niets van, wij wel.

Contrast-accenten
Bij 'het lezen van de boeiende roman
De Aanslag van Harry Mulisch is het
me opgevallen dat deze auteur zeer
consequent jij, zij en wij spelt, maar je,
ze en we in wat zijn figuren zeggen.
Wat hij een door Duitsers gevangen
genomen vrouw op de pagina's 53 en
54 in de mond legt, is in dit verband
bijzonder interessant. Hier volgt het
`letterlij k':
`In dat gedicht wilde ik de liefde
vergelijken met het soort licht, dat je
viak na zonsondergang soms tegen de
bomen ziet hangen: van dat toverachtige Iicht. Dat is het licht, dat in iemand
zit die van iemand anders houdt. De
haat is de duisternis, dat is niet goed.
Hoewel, de fascisten moeten we haten
en dat is wel goed. Hoe kan dat
eigenlijk? Ja, dat is omdat wij ze haten
in naam van het licht, terwijl zij alleen
maar haten in naam van de duisternis.
Wij haten de haat, en daarom is onze
haat beter dan de hunne. Maar daarom
hebben wij het ook moeilijker dan zij.
Voor hen is alles heel eenvoudig, maar
voor ons is het ingewikkeld. Wij moeten
een beetje in ze veranderen om ze te
bestrijden, een beetje niet onszelf zijn,
terwijl zij daar geen last van hebben; zij
kunnen ons zonder problemen kapotmaken. Wij moeten eerst onszelf een
beetje kapotmaken eer we hen kapot
kunnen maken. Zij niet, zij kunnen

gewoon zichzelf blijven, daarom zijn ze
zo sterk. Maar omdat er geen licht in ze
zit, zullen ze het uiteindelijk toch verliezen. Het enige is, dat wij moeten oppassen dat we niet te veel in ze veranderen, dat we onszelf niet te veel kapotmaken, want dan zullen ze het uiteindelijk toch nog gewonnen hebben ...'

Wie deze passage hardop leest, zal
opmerken dat de ij-spelling gebruikt
wordt waar de auteur het zogenaamde
contrast-accent gelegd wil hebben, en
de e-spelling waar dat niet het geval is.
Een aardig voorbeeld hiervan vinden
we ook op pagina 55, als de vrouw in
haar cel de volgende zin zegt: `Jij bent
de enige die het nu weet, al weet je niet
wie ik ben en wie hij is..' Buiten de
dialogen gebruikt Mulisch echter voor
extra accenten het middel van de
cursivering, zoals in het citaat met het
woord `wel' gebeurt.
De lezers van De Aanslag mogen zich
gelukkig prijzen dat dit citaat een tekst
is van een sprekend personage. Als
deze zinnen geen deel waren geweest
van een dialoog maar van de overige
tekst, had de schrijver in vijftien regels
twintig woorden moeten cursiveren,
dus gemiddeld meer dan een woord per
regel. Onze, hunne en hen hadden

Natuurli*j*k 9
.

`Ook de gedachte aan een Internationale hulptaal - het Engels natuurlijk maakt in ons konservatieve taalgebied
nog weinig vorderingen', stelt prof.
P.C. Paardekooper vast ('Onze Taal',
januari 1983). Wie dit zegt `ziet niet in
dat je, als demokraat de lasten van de
meertaligheid billij k moet verdelen'.
Dus niet 10% van de wereldbevolking
die van huis uit Engels spreekt - welk
soort Engels eigenlijk? - van de taallast
vrijstellen ten koste van de 90% die
hem maar moet dragen! Tien procent
een taalprivilege in de schoot werpen
met het risico van taaldiscriminatie
voor negentig procent die andere talen
spreekt? `Sociaal misbruik' van het
Engels om met Paardekooper te
spreken.
Wel natuurlijk is voor internationaal
gebruik een taal te nemen die ieders
moedertaal zo dicht mogelijk benadert,
veel dichter dan het Engels kan. Dit
doet het Esperanto, omdat kinderen

immers ook mee moeten doen als de
cursivering consequent zou zijn volgehouden.

Het hinderlijke `hen'
Dat voornaamwoord hen komt tweemaal in het citaat voor, in beide
gevallen sterk geaccentueerd: de eerste
keer na een voorzetsel en de tweede
keer als lijdend voorwerp. In het
novembernummer 1982 van `Onze
Taal' heb ik onder de titel Heeft
iemand hen al jets te eten gebracht
onder andere erop gewezen dat het
gebruik van hen vaak `hinderlijk
boekerig' aandoet.
Die hinder is natuurlijk extra sterk
wanneer dit woord wordt gezegd door
iemand uit de randstad, waar `hen-zeggers' (nog?) erg schaars zijn. Hannie
Schaft, die blijkbaar model heeft
gestaan voor de vrouw die aan het
woord is, zou in beide gevallen vrijwel
zeker hun hebben gebruikt!
Het komt me voor dat Nederlandse
teksten aan `natuurlijkheid' zouden
winnen als de spellingen jij, wij en zij
daarin voorbehouden zouden blijven
aan gevallen van sterke accentuering
en wanneer hen er niet in zou voorkomen.
Jan Berits
oud-directeur pedagogische academie
Bergen

het op school spelenderwijs kunnen
leren - als hun moedertaal - en omdat
het ieder die het gebruikt in dezelfde
positie plaatst - als bij de moedertaal.
Zowel het vlotte leren als de gelijkwaardigheid der gebruikers is te
danken aan het ten onrechte verguisde
feit dat het Esperanto een kunsttaal is
(een zeer goede overigens).
Dat het Engels wel en het Esperanto
geen furore maakte, is te wijten aan het
bestaan van twee vicieuze cirkels. De
eerste: het Engels wierp nut af omdat
het als taal van het machtige koloniale
Britse koninkrijk op de hele wereld al
werd gesproken. Daarom werd het
meer en meer ingevoerd op de scholen,
waardoor het nut nog toenam. Enzovoort. De tweede vicieuze cirkel: het
Esperanto werd weliswaar als wereldtaal ook overal op de wereld geleerd en
gebruikt, maar niet genoeg om veel nut
af te werpen. Hierdoor werd het niet
ingevoerd op de scholen en kon het
nooit erg nuttig worden. Enzovoort.
Wanneer het onderwijsbeleid beide
vicieuze cirkels zou doorbreken door
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het Esperanto voor te schrijven als
eerste vreemde taal en het Engels aan
te bieden als keuzetaal naast andere
talen, dan zou dit een leerrendement
van rond 80 procent opleveren en de
internationale communicatie een zeer
hoog rendement bezorgen, vrij van
discriminatie.
Het Engels is en blijft een moeilijke,
volksgebonden, nationale taal, die in
veel dialecten wordt gesproken, terwijl
het Esperanto is gemaakt als wereldtaal, wordt gesproken als een levende
taal en in 96 jaar nog niet is uiteengevallen in dialecten. Volken die er dialecten van maken, zijn er niet.
Dat wij geen taalcultuur hebben en de
Fransen wel, komt omdat wij onze
kinderen veel vreemde talen leren en
de Fransen dit niet doen. Het Esperanto kan deze verwaarlozing van
het Nederlands opheffen en tegelijkertijd de internationale communicatie
discriminatievrij op een hoger peil van
beheersing brengen.
Het wachten is op een verstandig
onderwijsbeleid.
,

G.F. Makkink
Wageningen

Samenvoeging en
scheiding van woorden
In onze huidige schrijftaal doen zich
merkwaardigerwijs twee tegengestelde
tendensen voor. Enerzijds worden
bijvoeglijke naamwoorden meer en
meer op z'n Duits verenigd met het
zelfstandig naamwoord. Bij voorbeeld
hoogspanning, laagbouw enz. Dit
wordt tegenwoordig kennelijk niet
meer als een germanisme aangezien.
Anderzijds worden begrippen die eigenlijk met aaneengekoppelde zelfstandige naamwoorden moeten worden
geschreven, meer en meer op z'n
Engels uit elkaar gerukt. In een artikel
in het `Advocatenblad'van 13 augustus
1982, p. 342 las ik er twee: `Consumenten Juristen Groep' en `Konsumenten
Kontakt'. Als men te lange `Duitse'
woorden wil schuwen - ik kwam dezer
dagen tegen: Instandsetzungsausbildungskompanie! - kan men toch met
koppeltekens werken of wel de woorden
omzetten, bij voorbeeld: `Groep Consumentenjuristen' en `Kontakt Konsumenten'. Maar het Engelse voorbeeld
is blijkbaar te sterk.
Stan Smeets
Weert

Namen
Aaltje, Grietje en de anderen
Op de namenlijst van een nieuwe klas
zag ik `Aaltje' staan. Toen ik het bewuste meisje aansprak als Alie, werd
dit beleefd maar resoluut afgewezen:
`Nee meneer, ik heet Aaltje'.
Dit was in 1978. Ik was geneigd deze
voorkeur voor een meisjesnaam op -je,
die al tientallenjaren als kleinburgerlij k werd beschouwd, als een uitzondering te beschouwen. Maar mijn belangstelling was wel gewekt voor de verborgen achtergrond van deze voorkeur, en nu zag ik meer. In het leerlingenbestand van onze school bleken
twee meisjes met de naam Grietje
voor te komen, die ook zo werden
genoemd. Verder ontdekte ik een Margje, Stientje, Geertje, Riekje en enkele
Greetjes.
Dit is natuurlijk niet veel op een
bestand van zo'n twaalfhonderd leerlingen. Maar toen ik in 1955 hier mijn
werk begon, waren dergelijke namen
onmogelijk. Er was toen een duidelijke
tendens naar uitheemse namen als
Yvonne, Karin, Monique, Desiree en
dergelijke. Die komen nu nog wel op
onze lijsten voor, maar zijn toch
duidelijk op de terugtocht. Vanwege
het (nog) geringe aantal durf ik niet te
zeggen dat de oude Nederlandse
je-namen weer in opmars zijn, maar
het feit dat ze voorkomen zonder dat
de draagsters zich er op enigerlei wijze
mee belast voelen, zegt toch wel iets.
Het heeft misschien te maken met de
nostalgia-trend van deze tijd, het
verlangen naar een Leven in het verleden dat zoveel ongecompliceerder
wordt geacht. Oude platenboeken
worden herdrukt, petroleumlampen
weer opgehangen. In de reclame voor
soepen en koffie zijn het de oma's die
smaakbepalend optreden.
Meisjesnamen die niet meer voorkomen, zijn Dientje, Truitje, Jannetje,
Keetje, Kaatje, Aagje en Mietje. Het is
niet waarschijnlijk dat enig ouderpaar
nog zo'n naam aan een dochter zal
geven. Deze namen zijn blijkbaar nog
te veel geassocieerd met armoede en
onderworpenheid; in de romans uit het
begin van deze eeuw zijn het vooral
dienstboden die van dit soort namen
worden voorzien. Ook namen als
Dirkje, Gerritje, Klaasje en Pietje
zullen wel tot het verleden blijven
behoren. Ze zijn te duidelijk als verkleinvorm van mannennamen afgeleid
om voor het huidige zelfbewustzijn van
vrouwen nog aanvaardbaar te zijn.

Mode en stand in meisjesnamen
Meisjesnamen - men zegt nooit vrouwennamen - blijken evenzeer aan
mode onderhevig te zijn als vrouwenkleding. Voor de eerste wereldoorlog
kregen de meisjes nog veellettergrepige
namen als Elisabeth, Cornelia, Jacoba,
Johanna, Wilhelmina, Frederika. Die
namen komen we nu nog wel tegen,
maar de jeugdige draagsters ervan
krijgen dan toch meestal een verkorte
vorm als roepnaam: Beppie, Joke,
Hella enzovoort.
Veelvuldig zijn nog de namen op -ie:
Jannie, Alie, Hennie, Willie, Gerrie,
Trudie. Als ik denk aan de draagsters
van deze namen in mijn eigen familieen kennissenkring, kom ik tot de
(voorzichtige) conclusie dat dit soort
naamgeving kort na de eerste wereldoorlog is opgekomen; de oudere
familieleden naar wie zij genoemd zijn,
hadden meestal je-namen: Aaltje, Hendrikje enzovoort.
Ouder dan deze ie-namen zijn de
`uitheemse' op -y: Kitty, Carry, Jenny,
Lucy. Ze behoorden duidelijk tot een
maatschappelijk wat Meer `gezeten'
klasse en klonken in veler oren
gedistingeerder dan de Nederlandse
ie-namen. De schrijfster Carry (!) van
Bruggen betoogde in 1925 dat dit
`deftiger' klinken onzin is: `Hoe gedistingeerd klinkt: Lucy, Nancy en Cissy,
- hoe plat daarentegen Guussie, Janssic en Krissie.'
De schrijfster heeft in zoverre gelijk dat
het verschil in niveau hier niet op de
klank berust, maar daarmee is niet
gezegd dat hier alleen maar sprake is
van inbeelding. Het verschil dat gevoeld wordt, berust wel degelijk op een
`talig' gegeven, om het met een
moderne term te zeggen. Het tweede
drietal, waarvan de stam op -s eindigt,
valt door de ie-vorm samen met de
verkleinwoorden van zelfstandige
naamwoorden in de volkstaaluitspraak, die als onbeschaafd wordt
beschouwd: huissie, tassie, vissie. Mensen die er prijs op stellen tot de beschaafde burgers te behoren, vermijden dergelijke roepnamen voor hun
kinderen. Dit geldt eveneens voor
namen op f, k en p. Omdat schroefie,
hoekie en koppie tot het platte
taalgebruik behoren, zijn roepnamen
als Afie, Riekie en Miepie taboe.
Dit bezwaar geldt niet voor namen
waarvan de stam eindigt op 1, m, n, r en
t. Paal, raam, kan, boer en fluit
kunnen in de verkleinvorm nooit
uitgaan op -ie; daardoor kunnen
meisjesnamen op deze medeklinkers
wel een -ie krijgen zonder het gevaar
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plat te klinken: Alie, Ammie, Jannie,
Gerrie, Rietie. Een soort omkering dus
van een klankwet.

Jongensnamen
Tot nu toe heb ik het uitsluitend over
meisjesnamen gehad. De vorm van de
jongensnamen is aanzienlijk stabieler:
een leerlingenlij st uit 1910 zal wel niet
zoveel verschil te zien geven met een
lijst uit onze tijd. Van het oer-Nederlandse trio Jan, Piet en Klaas merk ik
dat de namen Piet en Klaas schaarser
zijn geworden; wel is er een vrij groot
aantal Peters en een enkele Pieter,
terwijl een oud-leerling die Klaas
heette, zich nu Niek laat noemen. Kees

wordt de laatstejaren vergezeld van
Cees. Henk, Wim, Dick en Jaap
hebben deze verkorte vormen meestal
ook als officiele naam, waarbij mij
overigens opvalt dat Hendrik en
Willem weer veld winnen.
Namen die voorgoed verdwenen lijken,
zijn Kobus, Stoffel, Sijmen en Krijn. Ik
ken ze nog alleen uit puntdichtjes van
Staring, waarin ze een nogal onnozele
rol spelen.
Beste lezers, ik ben mij er van bewust
een wat rommelig stukje te hebben
geschreven. Het is geheel natte-vingerwerk, en de kans is niet denkbeeldig
dat ik de nogal draaiende wind uit de
verkeerde hoek voel waaien. Een

Van Woord tot Woord
Een kween is geen dame meer
Kween, vrouw, dame, madam, mevrouw, j uffrouw,. vrouwmens, mens,
ega, echtgenote, gemalin, vrouwspersoon,
vrijster, gemalin,
wijf, maagd,
meid,
ega, echtgenote,
vrouwspermeisje,
griet, deerne
etc.: allemaal
soon, vrijster,
wijf, maagd,
meid,
benamingen voor mensen van het
vrouwelijk geslacht, maar allemaal met
een verschillende gevoelswaarde. Sommige zijn verouderd, andere worden
alleen in bepaalde streken gebruikt en
enkele geven informatie over de burgerlijke staat. Soms speelt de leeftijd
een rol en soms de positie in de maatschappij. De taal leeft en de meeste van
deze woorden hebben in de loop van de
tijd dan ook sterke betekenisveranderingen ondergaan. Soms in ongunstige
zin, wat een vervangend woord voor de
oorspronkelijke betekenis noodzakelijk maakte. Vaak hebben de betekenisveranderingen met veranderende
maatschappelijke opvattingen te
maken.
Dit is bij voorbeeld goed te zien aan
mevrouw en juffrouw, beide oorspronkelijk samenstellingen met het woord
vrouw. Het laat-Middelnederlandse
mevrouw(e) is ontstaan uit `mijn
vrouwe' in de betekenis `mijn meesteres', maar werd at vroeg een titel,
analoog aan het Franse madame. Het
wordt - at dan niet met de naam erbij vrijwel uitsluitend als aanspreekvorm
gebruikt, behalve wanneer het gaat om
de tegenstelling totjuffrouw, bij
voorbeeld `Ik ben een mevrouw en
geen juffrouw' of wanneer kinderen
iets zeggen als: 'Dat is een erg
aardige mevrouw.'

Juffrouw is een verbastering van
jonkvrouw, waarmee een dame van
adel of goede stand of een maagdelijke
vrouw kon worden bedoeld. In de
eerstgenoemde betekenis kon eenjuffrouw best gehuwd zijn, zij stond
echter at gauw onder de mevrouw. Nog
niet zo tang geleden liep het standsverschil bij getrouwde vrouwen met bij
voorbeeld de eigennaam Jansen van
boven naar beneden van mevrouw
Jansen, viajuffrouw Jansen naar
vrouw Jansen. Met de poging tot het
nivelleren van de standen is het gebruik
van juffrouw en vrouw in deze
betekenis verdwenen.
De tweede betekenis, die van maagdelijke vrouw, werd door de heersende
huwelijksmoraal op een bepaald moment geinterpreteerd als 'ongehuwde
vrouw'. En zoals eertijds de titel mevrouw of (me)juffrouw bij gehuwde
vrouwen uitsluitend een standsverschil
aangaf, heeft dit ook heel Lang gegolden voor de aanspreekvorm van ongehuwde vrouwen. Nog in begin mei van
dit jaar was, dit aanleiding tot een vraag
van Eerste-Kamerlid Suzanne Bischoff
van Heemskerk aan minister Van den
Broek: 'Acht de minister het niet tegen
de algemene gewoonte van de overheid, dat in de gids van het departement van buitenlandse zaken
1983 ongetrouwde vrouwen nog steeds
als mejuffrouw worden aangeduid,
totdat zij een bepaalde rang hebben
bereikt?'
In het gewone spraakgebruik is het
verschil tussen mevrouw en (me)juf-

behoorlijk artikel op dit gebied zou
natuurlijk een grondig statistisch onderzoek vergen, maar daarvoor ontbreekt mij de tijd en misschien ook wel
het organisatietalent. De materie boeit
mij echter; daarom ben ik benieuwd
naar uw eigen bevindingen op het
namengebied.
Sj. van den Berg
leraar Nederlands
Emmen
Literatuur
Carry van Bruggen, Hedendaagsch Fetischisme.
1925
G. Kloeke, `Welluidendheid'alsfactor bij de
taalontwikkeling, `De Nieuwe Taalgids'. 1953

frouw nu at een hele tijd dat tussen
getrouwde en ongetrouwde vrouw,
maar sinds het einde van dejaren zestig
wordt de maatschappelijk hoger staande titel mevrouw door steeds meer
ongehuwden boven een zekere leeftijd
voor zich opgeeist. Gedeeltelijk een
gevolg van de emancipatie, gedeeltelijk
van de veranderde samenlevingsvormen. Als afkorting raakt het neutrale
mw steeds meer in zwang en ik denk
dat het woord juffrouw over een niet at
te lange periode alleen nog maar zal
bestaan als beroepsbenaming voor
school- en winkelpersoneel.

De allure van de dame
In het Belgische Nederlands kan men
dames aanspreken als mevrouwen en
heet een mevrouw in de betekenis van
`getrouwde vrouw' vaak een madam.
Het Franse madame wil eigenlijk
zeggen `mijn dame', oorspronkelijk
`mij n meesteres', want dame heeft zich
ontwikkeld uit het Latijnse domina,
`meesteres'. Een dame is nog steeds een
vrouw met een zekere allure. Het was
ook heel beleefd om dame tegen een
vrouw te zeggen, maar als aanspreekvorm in het enkelvoud is het toch
vrijwel verdwenen. Op de markt word
je nog wel eens dame genoemd. De
meervoudsvorm van dame is een beetje
taboe, een beetje uit de tijd geraakt,
behalve in combinatie met heren, of
dat nu de gezamenlijke aanspreekvorm
`dames en heren' of het verschil in de
aanduiding van de w.c.'s betreft. Deze
dames zijn neutraal. Maar dames
alleen zijn vrouwen geworden. Dameskransjes en damesbladen waren te
elitair - of hadden de pretentie dat te
zijn - en zijn dus veranderd in vrouwenpraatgroepen en vrouwenbladen.
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Hoedt u voor een kween
Een bijna uitgestorven benaming voor
vrouw is kween. Aanvankelijk een
woord zonder positieve of negatieve
bijbetekenissen. Deze bijbetekenissen
heeft het in de Scandinavische talen
nog steeds niet: kvinna/kvinde is er het
gewone woord voor `vrouw'. Maar in
het Engels werd cween opgewaardeerd
tot queen, 'koningin', terwijl in het
Nederlands een omgekeerde ontwikkeling plaatsvond. In het Middelnederlands at betekende quene meestal `nude
vrouw' en vaak niet zo'n vriendelijke
oude vrouw! In sommige delen van ons
taalgebied bestaat kween in diezelfde

betekenis nog altijd, maar het standaard Nederlands kent het woord niet
meer. Wel kween in de betekenis
`onvruchtbare koe'. Lang heeft men
gedacht dat dit hetzelfde woord zou
zijn. Dat er slechts een sterke betekenisverschuiving zou hebben plaatsgevonden. De laatste tijd denkt men toch
meer aan homoniemen van verschillende oorsprong. De benaming voor het
onvruchtbare vrouwelijke rund zou
van dezelfde woordstam afkomstig zijn
als het woord koe zelf.
Maar hoe het ook zij: in het Nederlands is een kween geen dame!
Marlies Philippa

Van `Ik dacht' naar `Ik denk'?
Jaren geleden werd het mode om een
zin waarin je voorzichtig een mening
uit wou spreken, te beginnen met: `Ik
dacht'. Het - grammaticaal gesproken
- heel bijzondere van die mode was,
dat er op dat dacht een zogenaamde
bijzin kon volgen in de tegenwoordige
tijd: `Ik dacht dat ze ons dat antwoord
niet kwalijk kunnen nemen' of `lk
dacht dat dit niet de goeie manier is'.
Sinds kort lijkt het wel of dit `Ik dacht'
bezig is vervangen te worden door `lk
denk'. Een hooggeleerde columnist
schrijft (NRC-Handelsblad, 2 februari
1983): `Ik denk dat er een aantal
redenen zijn die een verlaging van het
minimum jeugdloon rechtvaardigen.'
Hierop volgen, heel uitvoerig, drie
argumenten, en de column eindigt met
de conclusie: 'Zinloos is een verlaging
van dejeugdlonen beslist niet.'
Dat is heel andere koffie dan `Ik dacht'.
De professor verdedigt met klem van
redenen een mening, en daagt (stilzwijgend) andersdenkenden uit om de
hunne daartegenover te stellen.
Maar ... daar heeft `Ik denk dat ...'
nooit voor gediend. `Ik denk dat ze het
vergeten heeft', of het zinnetje uit Van
Dale `Ik denk dat het wel goed weer
blijft' zijn duidelijke voorbeelden van
het normale gebruik, in de betekenis
die het WNT omschrijft als: `gissen,
vermoeden'.
`Ik denk dat . . . ' betekent niet, zoals
bij de aangehaalde hoogleraar, `Ik ben
van oordeel, van mening, ik vind dat
. . . ' Toch gebruiken de laatste tijd ook
anderen die constructie precies als hij.
`Ik denk dat we een paar dingen uit
elkaar moeten houden', zegt een
staatssecretaris (drs. Van der Reijden)
in een vraaggesprek. Juist in interviews

vind je telkens die formulering, ook in
ingezonden stukken in de krant. Waar
zou zo'n nieuwigheid toch vandaan
komen?
Als het u interesseert, kijkt u dan eens
in uw Engelse woordenboek, bij think.
Daar kunt u als Engelse equivalenten
vinden: `to consider, be of opinion', of
als Nederlandse: `vinden, achten'.
Wel eens van anglicismen gehoord?C. A. Z.

`In verband met'
als noodverband
`Omdat', `doordat', `ten gevolge van',
`als gevolg', 'dientengevolge', `door',
`met het oog op', `wegens', `vanwege',
`in aanmerking genomen', `gezien', ...
at deze woorden en uitdrukkingen
hebben de bedoeling een reden, oorzaak, omstandigheid of gevolg aan te
geven. Er zijn er nog wet meer die met
de hier genoemde onze taal een
rijkdom aan schakeringen verschaffen.
Je moet dan wet de moeite nemen ze
juist te gebruiken. De radionieuwsdienst en vele andere personen en
instanties zien daar geen kans toe en
beperken zich tot de eenheidskreet: `in
verband met', een zelfklevend noodverband dat snel op allerlei wonden in ons
zieke taallichaam geplakt kan worden.
A. Veenstra
Oegs tgees t

Van nude en
nieuwe achtervoegsels
Onze taal bezit veel achtervoegsels
(suffixen), waarmee we van zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden of van
werkwoordstammen woorden vormen.
Om slechts enkele voorbeelden te
noemen: -heid (waarheid), -ing (rekening), -ij (bakkerij), -er (bakker), -ster
(naaister) enz.
Behalve deze Nederlandse achtervoegsels kennen we ook aan andere talen
ontleende suffixen: -age (lekkage), -ade
(maskerade), -ant (predikant), -ent
(student), -theek (apotheek).
Om bij het laatste voorbeeld te blijven:
behalve de apotheek kennen we reeds
Lang de hypotheek en de bibliotheek.
Van later datum is de discotheek
(verzameling grammofoonplaten) en
de artotheek (instelling die werken van
beeldende kunst in leen geeft). Maar
wat dunkt u van spel-o-theek (gokautomatentent)? Maar tenslotte is het
suffix -theek reeds Lang in gebruik.
Anders staat het met - taria, -otel, -tiek
en -erie. Weliswaar kennen we het
laatst.- suffix wet in woorden als
bonnetterie (handel in gebreide en
geweven goederen), braderie (winkelwijkfeest), parfumerie enz., in Eindhoven zelfs een bedderie. Maar ook in
Den Haag weet men wet wat te verzinnen, we hebben hier een croissanterie
en een coffieterie.
Van het Franse boutique (vaak geschreven boetiek) vormde een boekverkoper het woord boektiek. Een bouwburo noemde zich bouwtiek. Maar
toen was het hek van de dam en verscheen er een tegeltiek, zodat de lettergreep -tiek een nieuw suffix was geworden.
lets dergelijks gebeurde met het woord
hotel, dat eerst het aanzijn gaf aan motel (logeergelegenheid voor een nacht
voor automobilisten, met stalling en
verzorging van hun wagen), daarna
aan hotel (nog niet in Van Dale, wel in
Koenen Endepols: boot, schip dat als
hotel dienst doet, drijvend hotel). Je
zou er hoteldebotel van worden.
Het Italiaanse caffetteria (klemtoon
op de i) werd bij ons een cafetaria
(klemtoon op de middelste a), maar nu
werd -taria weer een nieuw suffix en
verscheen de ijstaria, vermoedelijk niet
alleen in Den Haag.
W.B. Rombouts
Den Haag
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HET RIJM,SCHAP
Waarde Ivo,
Thomas Becket
H.H. Polzer
We spraken of dat we elkaar voor deze
aflevering van Het Rijmschap het
onderwerp voor een ollekebolleke
zouden opgeven. Heinz vond het
kennelijk nodig mij op te zadelen met
de twee ongemakkelijke trocheeen van
Thomas Becket.
Moord in het priesterkoor!
Thomas van Kantelberg
Tartte zijn vorst en
Verbeurde zijn huid
Dat dit geschiedde in
Elfhonderdzeventig
Komi mij vanmiddag
Bijzonder goed uit
U ziet: het is gelukt. Welke problemen
had ik te overwinnen? Ik moest het
korte Thomas Becket of het nauwelijks
langere Thomas a Becket vervangen
door iets passends. Zoiets is meestal
wel te doen: Thomas, de martelaar;
Becket, de aartsbisschop; Thomas (de
heilige) etc. Vanzelfsprekend drong zich
de titel op van het toneelstuk dat T.S.
Eliot (Gut, wat toepasselijk! Thomas
Stearns Eliot) over Becket schreef:
Murder in the cathedral. Die titel
diende ik echter wat bij te buigen. Al
bladerend in encyclopedieen en heiligenlevens kreeg ik het benodigde
zeslettergrepige woord gelukkig cadeau. Ik heb de historie weinig geweld
aangedaan, maar kon begrijpelijkerwijs niet in details treden. Voor meer
bijzonderheden behoef ik een tweede
ollekebolleke.

Bloody Britannia!
Thomas of Canterbury
Had to be murdered
To settle the score
Royalists judged his death
Unsatisfactory
Some of them even exclaimed:
We want More!
Omdat ik niet zeker weet of mijn
confrere akkoord gaat met het rijmpaar pastoor/ More heb ik onze taal
maar even niet gebruikt. De ollekebolleke-koorts loopt op. Gelukkig ga ik
binnenkort met vakantie. De folders
liggen om mij heen. Wat zal het
worden? Indianapolis? Mesopotamia?
Emmercompascuum? Stop, voor ik
vertrek, moet ik Heinz nog een briefje
sturen!
Beste Heinz,
Jeanne d'Arc
Ivo de Wijs

Moeilijke opgave?
Thomas a Becket dus
Nee, dan Jeanne d'Arc
Hoe perfide! Hoe laag!
Kunje voortaan niet wat
Onmiddeleeuwsere
Namen verstrekken?
Het is maar een vraag
Dit moet u niet serieus nemen. Korte
namen zij n j uist heel gemakkelij k in
twee dactyli te verwerken; bij Lange
namen wordt het nijpend, vooral als ze
metrisch tegenwerken. Toch is er in de
westerse wereld nog menige mouw aan
te passen. Walter von der Vogelweide -

Walter de minnestreel, of Walter van 't
hoenderpark, of Walter (u weet wel
wie); Eugenius van Savoye - Krijgsheer Eugenius; Saskia van Uylenburgh
- Rembrandt zij n Saskia. Dosto .. eh..
jewski, ja is al rijkelijk wanhopig, en
over Raden Adipati Aria Wiranatakusumu kunnen we kort zijn.
Maar u gaat natuurlijk niet uit van het
onmogelijke en bekommert zich dus
niet al te zeer om regel 2, laat staan
regel 1, voordat u de twee echte
problemen heeft opgelost: de afsluiting
en regel 6, in die volgorde.
Een ollekebolleke moet namelijk sterk
eindigen, liefst met een frappe; en als
die pas in het laatste woord verschijnt,
levert dat extra punten op (zie het
Engelse schoolvoorbeeld van Ivo). In
principe hoeft regel 6 geen echte
uitschieter te zijn en mag u volstaan
met allervervelendste of zoiets. Een
zeslettergrepig woord als frappe echter
doet plezierig aan - mits gevolgd door
een competente afronding. Bij uitzondering kan de frappe zelfs.al in regel 5
beginnen: Panem etcetera / Keizer
Caligula / Schiep een bloeddorstige /
Heidense eeuw // Christeneziele, die /
Christenelichamen! / Zuchtte een
jaguar / Tegen een leeuw (I. de Wijs).
Denk vooral om het metrum. Als uw
bijdrage (hoe oergeestig ook) daartegen zondigt, wordt ze geweigerd.
Uitzonderlijk misbakken ollekebollekes maken wel kans op plaatsing, met
commentaar. Nu nog even J. d'Arc.
HEDEN TERECHTSTELLING / Jeanne (de
geharnaste) / Kwam in Rouaan / Om
het leven door vuur // Omstanders
mopperden: / 'Misericordia! / Mooi
niet gevierendeeld - / Zeker te
duur ...'

H. H. Polzer

Rijmkeizer vertilt zich aan
dichterkoning
Uit de Rijmschap-stukjes in `Onze
Taal' van december 1982 en februari/
maart 1983 blijkt, dat zijn met nijver
taalmacrameeen verworven reputatie
als rijmkeizer en plezierdichter de heer
H.H. Polzer geducht naar het hoofd is
gestegen. De stupiditeiten aan te
wijzen, die hij zo fijnzinnig formulerend (erbarmelijke lyriek ... kliekjes-

dagdichter ... kletspraat ... baarlijke
nonsens ... En kom me niet aan met
Sim sala bim!) over Gerrit Achterberg
en zijn werk te berde brengt, zou zeker
mbar plaatsruimte vergen dan `Onze
Taal' beschikbaar wil stellen. Bovendien betreffen ze een gedicht, dat is
afgedrukt in een gelegenheidsversie
(met twee later toegevoegde schertsen-

de regels,, bestemd voor een Liber
amicorum voor Jac. van Hattum,
1955) waarvan de vijfde regel ook nog
eens ernstig is verminkt (`eeuwig' in
plaats van 'eeuwen onderbroken schakeling'). Duidelijk is, dat de heer
Polzer in de verste verte niet weet waar
hij het over heeft: het oeuvre van
Achterberg is voor hem letterlijk een
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gesloten boek (Verzamelde Gedichten,
1000 blz., inmiddels zesde druk). Ik
houd het er zelfs op, dat hij oorspronkelijk in de mening verkeerde met een
gedicht van Jac. van Hattum zelf van
doen te hebben. Anders is het voor mij
helemaal niet meer te verklaren, hoe
iemand zichzelf zo genant voor schut
kan zetten. Nu, zand er over - en maar
snel terug naar de raldaldeeen en de
ollekebollekes, heer Poizer!

Glans van de dageraad!
Zwaklichtend glimwormpje
Roept na een straaltje
De zon uit tot prul!
Net Ha Ha Polzer, die
Ongeinberijmelaar
Attaqueert Achterberg
Zonder benul!
Fred Portegies Zwart
Nieuwendam

HET GEZEGDE & Co.
Dit stuk gaat over lange zinnen, de stijl
van Maarten Biesheuvel, overheidstaal
en het verse-vis-principe.
De taal waarmee de overheid tot ons
spreekt, is meestal moeilijk. Dit komt
doordat iedere officiele zin een lange
weg moet gaan voor hij in onze
brievenbus komt. Een lange weg die
juist de omgekeerde richting volgt van
het verse-vis-principe.

Verse vis
Wat het verse-vis-principe is, en ik zou
u willen uitnodigen term en begrip van
mij over te nemen, blijkt zonneklaar
uit de volgende historie.
Er is een man die niet bij de pakken
neerzit en een handel begint. Op de
stoep voor zijn deur zet hij een groot
reclamebord met de woorden Heden
verse vis te koop. Tevreden over zijn
voorbereidingen wacht hij dan op de
eerste klant. Zijn linker buurman wipt
binnen, hij prijst het initiatief maar
merkt op dat te koop overbodig is.
Heden verse vis is voldoende want
niemand zal verwachten die hier voor
niets te krijgen. 'Daar zit wat in',
mompelt de beginnende ondernemer
en hij verwijdert die twee woorden. Hij
is daarmee nauwelijks klaar of de
postbode spreekt hem aan. `Waarom
staat er heden op uw bord? Het heeft
toch geen zin om aan de mensen te
laten weten dat u gisteren verse vis
verkocht, of dat over drie weken zult
gaan doen? Laat dat heden maar weg,
het spreekt vanzelf.' Onze visboer
knikt instemmend, en hij verandert zijn
reclame tot alleen maar verse vis.
`Verse? Waarom eigenlijk verse?',
denkt hij, `net alsof ik ook rotte vis zou
kunnen verkopen.' En in een moeite
door wordt ook het woord verse
verwijderd. Nu staat er alleen nog vis.

Totdat ook zijn rechterbuur, een
nurkse vent, passeert. `Laat dat bord
met vis maar helemaal weg. Je kan
twee straten verder at ruiken dat hier
vis verkocht wordt.'
Rotte vis
Bij de overheid gaat het anders. ledere
zin doorloopt daar eveneens een lang
proces, maar meestal precies omgekeerd aan het verse-vis-principe.
De pas aangenomen schrijver a
schrijft: De regering heeft het wetsvoorstel ingediend. Zijn collega die
hem het vak moet leren, voegt met
ballpoint, na wetsvoorstel, daar aan
toe: over abortus. Zo gaat de conceptbrief naar de bureauchef. Deze chef
weet een beetje hoe moeilijk de
minister het met de oppositie heeft, en
hij last nog iets in: De regering heeft
het wetsvoorstel over abortus, waartegen de oppositie al veel bezwaren had
aangevoerd, toch ingediend. Vervolgens komt dit concept bij de directeur.
Tsja, denkt deze, de minister zal het
inderdaad wel fijn vinden om te laten
blijken dat hij lak heeft aan de
oppositie, maarje moet anderzijds die
lui niet te erg tegen je in het harnas
jagen. Er moet ook iets aardigs over
die oppositie in. Per slot van rekening
hebben ze wel grondig studie gemaakt
van dit probleem. En met zijn zilveren
vulpotlood voegt hij tussen de regels
aan oppositie toe: die een uitgebreide
studie van het probleem had gemaakt.
De directeur voegt toe, hij schrijft geen
nieuwe brief, want daarvoor is hij veel
te hoog, daarvoor heeft hij de tijd niet,
hij verandert alleen maar, hij nuanceert. Dan komt onze zin bij de
secretaris-generaal op tafel: De regering heeft het wetsvoorstel over abortus, waartegen de oppositie die een
uitgebreide studie van het probleem

had gemaakt, al veel bezwaren had
aangevoerd, toch ingediend. De s.g.
weet alles van de politiek. De Tweede
Kamer is at maanden met dit probleem
bezig. Zoals de zin nu is, is het alsof de
minister hooghartig voorbijgaat aan
alle parlementair geredekavel. Juist
omdat het ook werkelijk zo is, moet
dat niet uit zijn woorden blijken. De
s.g. schrijft, met gouden vulpen, achter
probleem een klein correctietekentje,
en in de kantlijn, met hetzelfde
tekentj e, de toevoeging: dat het parlement nu al maanden bezighoudt. De
minister zelf laat alle kwesties van
formulering over aan zijn secretaris-generaal. Als maar duidelijk is dat dit
wetsvoorstel wordt ingediend, en de
s.g. vertelt dat dit de daartoe strekkende brief is, zet hij zijn onooglijke
krabbel als paraaf: akkoord.
En zo is het nu gekomen, dat er ooit
eens een zin ter wereld kwam die
luidde: De regering heeft het wetsvoor
stel over abortus, waartegen de oppo sitie die een uitgebreide studie van het
probleem dat het parlement nu al
maanden bezighoudt, had gemaakt, al
veel bezwaren had aangevoerd, Loch
ingediend. (Zie: J. Renkema, Schrijfwijzer, p. 37-38)
Zouden we zoeken naar een naam voor
deze procedure, dan is mijn voorstel:
het rotte-vis-principe. Maar ik veroordeel het niet. Want wie zouden we iets
moeten verwijten? Niet de schrijver a
of de commies, die een behoorlijke zin
schreven. Niet de bureauchef, de
directeur en de secretaris-generaal, die
niet zijn aangesteld en ook beslist niet
de tijd hebben om brieven te schrijven.
Le style c'est l'homme meme. De Stijl
van de overheid weerspiegelt nauwkeurig de ambtelijke hierarchie. Zolang er
zo'n ambtelijke hierarchie is, zal die
Stijl van schrijven er zijn.
-

Lange zinnen, mooi of lelijk
Lange zinnen zijn niet altijd lelijker of
slechter dan korte, net zo min als lange
mensen. Hele mooie kanje vinden bij
Maarten Biesheuvel. Commentaar
overbodig.
- Toen, zo ziek als ze waren, nog geen
tiende deel van de koe was gegeten en
uitgekotst, hebben de mensen - weer in
de nacht, want het moest voor de rest
van de buurt verborgen gehouden
worden en dat werd moeilijk met die
stank en at die zieken - een meters
groot gat in de tuin achter het huisje
gegraven. (De Weg naar het Licht, p.
120)
- Maar zijn vriendelijke inborst en zijn
werklust, hoewel hij of en toe iets doms
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deed, natuurlijk niet met opzet, maakten veel goed. (Duizend Vlinders, p.
224)
- Een jaar later, de studieresultaten
waren erg mager geweest maar minstens honderd brieven hadden hun weg
afgelegd van Cambridge naar het lieve
plekje aan de Oostzee, de student had
gezwijmeld bij de berichten van zijn
geliefde uit het Noorden en lag van
louter zenuwen en verlangen haast de
hele dag op zijn buik in bed, volgde de
verloving. (Duizend Vlinders, p. 206)
- Enjuist door dat gevoel dat het
leven gewoon doorging, dat er in
september weer geoogst zou worden,
dat het zomer zou zijn, dat de kinderen

op school hun liedjes zouden zingen,
dat de gymnasiasten in Danzig hun
`amo, amas, amat' zouden stamelen en
`periculum in mora', dat de meisjes in
zonnejurkjes naar de kerk zouden
trekken, dat de eerste communie weer
gewoon plaats zou hebben, dat het
orgel op zondag harder zou zingen dan
alle merels en nachtegalen tegen de
avond bij elkaar, juist door het feit dat
de rhododendronstruiken weer in bloei
geraakte.n en het eerste dons van groen
en geel zich op de velden liet zien, werd
het Karla droevig om het hart. (Duizend Vlinders, p. 208)
J. M. van der Horst

Zijn? Hebben? (Vervolg '- slot?)
Mijn vraag betreffende het gebruik van
verliezen met het hulpwerkwoord zijn
('Onze Taal' 1982, p. 101) heeft verscheidene reacties uitgelokt. Drie
hiervan (J. L. Pauwels, G. van Wageningen en D. de Vries) zijn intussen al
in `Onze Taal' gepubliceerd, en wel in
de aflevering 1982, nummer 11, respectievelijk op p. 132, 133 en 140. Andere
hebben mij in briefvorm bereikt: van
de dames L.G. de Graaf in Oegstgeest
en P. Dijkhuizen-Middendorp in Overveen, en van de heren J. Ph. Barendrecht in Amsterdam en G.J. van Lent
in Wemmel. Het is misschien niet overbodig om in het kort een synthese te
geven van al deze antwoorden.
Bijna alien zijn het er over eens dat
`Een voorwerp dat wij verloren hadden' is te verkiezen boven `Een voorwerp dat wij verloren waren'. Van
Duinkerkens `vergissing' moet veroorzaakt zijn of (zoals reeds door mijn
eerste Nederlandse zegsman was verondersteld) door een contaminatie met
kwijtraken, of door de onbewuste
invloed van het Brabants taaleigen van
de auteur. Dit laatste is de hypothese
die - zeer voorzichtig - door prof.
Pauwels, de specialist bij uitstek, naar
voren wordt gebracht.
Rest het andere probleem. Waarom
a Die vriend ben ik uit het oog verloren
tegenover
b Die vriend heb ik nooit uit het oog
verloren?
Laat ik er allereerst op wijzen dat
sommigenn mijner correspondenten de
nieuwheid van de vraag onderstrepen.
`De goede oude Van Dale', om met G.
van Wageningen te spreken, meldt
alleen `verloor, heeft verloren'. Tevergeefs heeft mevr. Van Dijkhuizen alle

spraakkunsten doorsnuffeld: `Zowel
Rijpma als Vanden Toorn en De
Vooys zeggen, dat er werkwoorden zijn
die soms met hebben, soms met zijn
vervoegd worden (vergeten, volgen,
fietsen, wandelen), maar geen van hen
noemt verliezen. Ik moet dus op mijn
gevoel afgaan.' Jammer genoeg blij kt
haar gevoel - dit geeft zij gaarne toe hier geen hulp te kunnen bieden.

Een objectief criterium
Er moet dus toch naar een objectief
criterium gezocht worden. Wat zo
goed als iedereen onmiddellijk te
binnen schiet, is de parallel met het
overbekende geval vergeten. `Ik heb
mijn zakdoek vergeten', maar `Ik ben
dat adres vergeten'. Doch ook al
gesteld dat de parallel zou opgaan, het
probleem wordt hierdoor alleen maar
verschoven. Waarom in het ene geval
vergeten met hebben en in het andere
met zijn? G. van Wageningen is van
oordeel `dat het gebruik van hebben of
zijn hier wordt bepaald door de vraag
of het gaat om iets concreets of iets
abstracts.' Hij noemt twee voorbeelden: 'Tjee, ik heb mijn sleutel vergeten'
tegen: 'Helaas, ik ben vergeten hoe de
man heette'. Het is te betreuren dat hij
zijn mening niet verder uitwerkt.
Bovendien kan het verschil tussen
`concreet' en `abstract' mijns inziens
niet verklaren waarom het inlassen van
nooit in zin b zo'n invloed heeft op de
keuze van het hulpwerkwoord.
Ik zou meer voelen voor de interpretatie die en door Barendrecht en door De
Vries gegeven wordt. 'Werkwoorden
die een handeling uitdrukken of die een
toestand uitdrukken, worden met hebben vervoegd en werkwoorden die een

overgang van een toestand naar een
andere tot uitdrukking brengen, met
zijn', aldus Barendrecht, die naar Den
Hertog (1973, III, 151-152) verwijst.
Hij doet echter geen poging om aan te
tonen in hoeverre dit algemene beginsel van toepassing is op het verschil
tussen zin a en zin b. Dit doet De Vries
wel. Zin a drukt een overgang uit:
vroeger zag ik die vriend, en toen ben
(of heb? Weer een probleem!) ik
opgehouden hem te zien. Daartegenover is zin b duratief op te vatten: ik
heb die vriend voortdurend in de gaten
gehouden. Vandaar dat verliezen in het
eerste geval met zijn, in het tweede met
hebben wordt vervoegd.
Dit lijkt mij een sluitende redenering,
en ik zou daar niets aan hebben toegevoegd, ware het niet dat de argumentatie van De Vries bij mij weer
twijfels heeft doen rijzen ten opzichte
van de zin van A. van Duinkerken.
Volgens De Vries kan men op de
vraag: 'Hebje dat mooie mes nog?' best
antwoorden: `Nee, dat ben ik tot mijn
spijt verloren', mits de spreker zich
heeft 'verzoend' met `de nieuwe toestand'. Maar waarom zou Van Duin
kerken dan niet hebben mogen schrijven: `Een voorwerp dat wij verloren
waren'? Wellicht was de 12 jarige
leerling niet erg bedroefd over het
verlies van een of ander artikel uit de
schoolinventaris - als het maar niet
ging om dat exemplaar van Racine
waarin hij stiekem placht te lezen in
plaats van met zijn makkers te gaan
voetballen!
-

Nawoord
Het zij mij veroorloofd, hier nog twee
kanttekeningen te plaatsen.
1 Mevr. De Graaf merkt terloops op
dat het onderscheid tussen `vergeten
zijn' en 'vergeten hebben' aan het
afslijten is. Zo ook heeft `een langjarige ervaring als leraar' De Vries
doen inzien `dat het gevoel voor dit vrij
subtiele verschil bij onze leerlingen niet
bijster sterk (meer) is.' Zou een enquete
over dit merkwaardige verschijnsel
geen dankbare taak zijn voor mensen
die, al dan niet beroepshalve, veel in
aanraking komen met de Nederlandse
- of Vlaamse - jeugd van vandaag?
2 Het feit dat overgankelijke werkwoorden als vergeten, verliezen en
(ietwat apart) beginnen onder bepaalde
omstandigheden met zijn worden vervoegd, kan misschien wel als een
eigenaardigheid van de Nederlandse
taal worden -beschouwd. In het Duits is
zo iets, mij dunkt, volstrekt uitgesloten. In het Frans komt het alleen voor
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in zinswendingen zoals: 'Je me suis
casse la jambe', `Il s'est achete une
maison'. Trouwens een even onnatuurlij ke als stipte regel, want spontaan zal
een Franse kleuter zeggen: `Je m'ai
casse la jambe'.
P. Brachin
emeritus hoogleraar Nederlands
Pari js

Engelse insluipsels
Het verwondert me in hoge mate dat
twee gruwelijke anglicismen nog bijna
nooit aan de kaak zijn gesteld (?),
blijkbaar steeds minder herkend worden en daardoor steeds meer erkend,
althans ingeburgerd, raken.
1 De genitief -s- achter namen, eigennamen en aardrijkskundige namen,
maar ervan gescheiden door een
onterechte apostrof. Bij eigennamen
doet dan vaak de verdediging opgeld
dat anders de spelling van de eigenlijke
naam wordt verdoezeld en dit zou dan
ook voor de aardrijkskundige namen
moeten opgaan. Het blijft evengoed
on-Nederlands. Shakespeare's werken?
Waarom niet gewoon Shakespeares
werken? Senegal's premier? Gewoon
Senegals premier. Straks zeker ook
Amsterdam's haven ... ?
2 De bijvoeglijk-naamwoordsvorming
van aardrijkskundige namen verengelst
steeds meer en geen stem die ertegen
verheven wordt. Voorbeelden te over.
De goed Nederlandse bijvoeglijknaamwoordsvorming door het achtervoegsel -se (Amsterdam-Amsterdamse)
wordt al te grif en klakkeloos vervangen door het Engelse -ese, waarbij
bovendien een klemtoonwissel komt.
Het, naar analogie van bij voorbeeld
`Amsterdamse', goed Nederlandse `Assamse' (accent op As-) wordt nu
nodeloos verengelst tot `Assamese'. En
dat is dan nog maar een voorbeeld uit
de actualiteit, terwijl de ellende eigenlij k al is begonnen bij het oude China,
dat ooit in het Engels de adjectief-uitgang -ese kreeg, waar bij ons het
adjectief Chinase had moeten luiden.
Natuurlijk is er geen weg terug, maar
we mogen ons het ingeslopen foutieve
mechanisme bewust zijn. Ter voorkoming van nog meer rariteiten zoals de,
via radiotaal en niet-besefte verschillen
in uitspraak, ingeslopen monstruositeit
`Indiaas', waarvan het suffix maar een
letter verschilt met - DWAAS!
B. Evenhuis
hoofdredacteur Arnhemse Courant
Arnhem

\lARIETEITEN VARIETE
Wie gaat vaker naar de dokter, hij die
zich om het jaar of hij die zich elke
twee jaar laat onderzoeken? Zo parafraseer ik een strikvraagachtige opmerking van de heer E.J. Polak in Middelburg. Mijn antwoord hierop is: de eerste gaat vaker. Om de vijf minuten betekent iedere vijf minuten, om het halve uur is ieder half uur, om de maand is
elke maand.
De ongetwijfeld bestaande verwarring
wordt mijns inziens veroorzaakt door
het naast elkaar gebruiken van om de
dag en om de andere dag; hiertussen
lij kt geen verschil te bestaan. Maar om
de dag is elke dag en andere betekent
hier tweede, als in `eenmaal, andermaal', `aan de andere kant' enz. Om de
andere dag is dus: om de twee dagen.
Dokters en apothekers kennen dit
blijkbare misverstand; zij gebruiken
aanwijzingen als: ieder uur een eetlepel, een tablet per dag. Zo vermijden
ze elke dubbelzinnigheid.
Mevrouw Meerdink Veldboom in
Zeist vestigt onze aandacht op een
nieuw woord. Er bestaat voor een deel
van haar gemeente een ontwerpbestemmingsplan, waarin volgens de
`Nieuwsbode' onder meer wordt geeist
het `wegbestemmen van ongewenste
bedrijvigheid'. Ze voegt eraan toe, dat
de term afkomstig is van het gemeentelijke bureau voorlichting en ze verwerpt hem, want bestemmen heeft een
positieve betekenis.
`Wegbestemmen' is, zeker voor een
overheidsinstelling, een cynisch woord;
het wekt de indruk dat men iets lastigs
op een handige maar niet helemaal
respectabele wijze doet verdwijnen,
zonder dat daarvan in het geval in
kwestie sprake hoeft te zijn. Het heeft
ook iets sarcastisch, en hierdoor is het
vergelijkbaar met woorden als wegpromoveren. Naar mijn mening kan
men bij dergelijke woorden van een
oneigenlijk taalgebruik spreken.
In de door de Staatsuitgeverij gepubliceerde tekst van de herziene Grondwet
leest men in artikel 6, eerste lid: `Ieder
heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te beleiden,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.' Mevr. E. HamersAsselbergs in Heerlen reikt ons dit
fraais aan. Ik ben er niet eens van geschrokken: dit is maar een van de vele
voorbeelden die aantonen dat het in

ruimere kring dan men vaak denkt,
schort aan de elementaire kennis van
het Nederlands, of het nu spelling,
grammatica of stijl betreft. En `Onze
Taal' heeft eerder over het nu volgende
onderwerp geschreven, maar mevr.
J.M.A. Oud-Dinaux in Wassenaar ergert zich aan het woordje ooit wanneer
dit wordt gebruikt in de betekenis wel
eens: `Hij heeft dat ooit gezegd.' Ze
vraagt of het woord misschien alleen in
een vragende zin geplaatst kan worden.
Nee, want het past ook heel goed in een
niet-vragende: 'Als je hem ooit mocht
zien, zeg hem dan ...'
Maar het lijkt dat in de opvatting van
mevr. Oud en haar vele medestanders
die niet-vragende zin geen hoofdzin
mag zijn. `Ooit' als `wel eens'schijnt uit
de gewestelijke (Zuidnederlandse?) in de
algemene taal binnengedrongen te zijn.
Is ietsjes, dat ik al tientallen jaren hoor
en dat me toch steeds weer opvalt
doordat ik het ongewoon vind, ook
van gewestelijke oorsprong? Ik hoor en
lees zinswendingen als `Het kabinet
heeft de Kamer in dit opzicht wel
ietsjes toegegeven' en `Jan Raas was in
de eindsprint net ietsjes sneller dan
Joop Zoetemelk'. Ik kende dit woord
niet. Evenmin als ietsje zonder het
voorafgaande onbepaalde lidwoord.
Met dat lidwoord is er niets aan de
hand: een ietsje suiker, een ietsje meer,
een ietsje later. Dit is dan een zelfstandig naamwoord, zoals `een beetje'.
Maar nu las ik: `Haar bovenlip lijkt me
ietsje aan de stijve kant' (tussen twee
haakjes: zo uit het Engels), en dat
klinkt me weer vreemd in de oren.
Bovendien worden zo ietsjes en ietsje
door elkaar gebruikt. De grammatici
houden zich, voor zover ik heb nagegaan, met dit woordgebruik niet bezig.
In zijn helaas op een na laatste bijdrage
schreef de heer D. de Vries (februari/
maart) dat de oorspronkelijke betekenis van man `sexe-neutraal' is, namelijk
mens `Zie het Engels.' Mevr. Mart
Janssonius in Hilversum merkt op, dat
we dit ook dichterbij kunnen vaststellen. 'Elke rechtgeaarde Brabantse
spreekt namelijk niet van mijn man
maar van mijn mens.'
Toch zie ik een verschil: de heer De
Vries schreef dat man in de eerste
plaats mens betekent; mevr. Janssonius zegt dat mens ook man betekent.
M. C. Godschalk
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n Van tijd tot tijd hoor ik mensen de
uitdrukking in mijn uppie gebruiken.
Kennelijk betekent dit iets als `in mijn
eentje'. Kennelijk ook van de laatste
tijd - was mij nooit eerder opgevallen.
n Ik tast in het duister waar het
herkomst, socio-, geo- en biografisch,
en taalkundig van dit woord betreft.
n Zo ben ik er ook niet echt zeker van
of men het uitsluitend over zijn eigen
uppie kan hebben, of dat ook andermans uppie te berde gebracht mag
worden zonder de grenzen van het
welvoeglijke te overschrijden. • Onze
minister van cultuur heeft onlangs in
het kader van bezuinigingen op het
bibliotheekwezen gefulmineerd tegen
de gratiscultuur. Let wel: aan elkaar
geschreven.Een verschrijving voor
gratis cultuur (niet aaneen geschreven)? Nee - daar is hij ook wel tegen
maar daar ging het hem niet om. • Of
liever gezegd, daar ging het hem wel
om, maar daar gaat het mij niet om.
Met cultuur bedoelde onze cultuurbevorderaar hier: een in traditie ontaardende verkeerde gewoonte; en gratiscultuur betekende: de tot traditie
ontaardende gewoonte om van alles
maar cadeau te doen aan Jan en
alleman. Tot cultuur toe! • U weet het
nu: er is gratiscultuur, maar er wordt
wat aan gedaan. Wilt u alsnog een
graantje meepikken, zorg dat u er snel

verschil in uitspraak te wijten is aan het
feit dat het ene woord oorspronkelijk
Nederlands is en het andere aan een
andere taal ontleend? • Om de gedachten te bepalen: stick is geen goed
voorbeeld, want. dat spreekje op
dezelfde manier uit als silk, enje
schrijft het juist anders. • Zo is input
ook geen goed voorbeeld, want het op
zijn Nederlands uitgesproken input
bestaat niet (hoe zou het zijn als ik
mijn stof inputtend behandelde - in
hoeverre kan ik zeggen dat ik me weer
helemaal input na een verkwikkende
slaap?). • Evenmin een goed voorbeeld is het bovenaangehaalde woord
droppen, dat weliswaar in twee talen in
verschillende betekenissen bestaat, en
hetzelfde geschreven wordt, maar helaas ook hetzelfde uitgesproken.
• Om een lang verhaal kort te maken,
J.W. zelf gaf als voorbeeld slang,
volgens een uitspraak rijmend op lang,
en conform de andere uitspraak rijmend op breng. • Een mooie titel
voor een modern opgezette talencursus: Ken uw sleng! Ga ik in mijn uppie
op touw zetten, let op mijn woorden.
n Een ander, uppiehandig gevonden,
voorbeeld: loop. Wanneerje dat als
loep uitspreekt, dan betekent dit in de
computerwereld een deel van een
programma dat steeds weer uitgevoerd
wordt tot een bepaalde situatie is

bij bent. • J.W. Nienhuys dropte bij

bereikt (daarna komt de computer uit
de loo / oep). • Des te interessanter is

-

mij de volgende vraag: zijn er woorden,
die gelijk geschreven, maar versehillend uitgesproken worden, waarbij het
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Onze Taal is een uitgave van het Genootschap
Onze Taal (opgericht in 1931). Het Genootschap stelt rich ten doel 'het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
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met behoud van uitspraak, als loupe.
• Anderhalf betekent tweede half, dus
als we consequent zijn, moeten we
derdehalf zeggen in plaats van tweeenhalf, en vierdehalf in plaats van
drieenhalf. • PCUdB, hoor ik menig
lezer zuchten, wanneer stopt gij met die
vergezochte en bovendien flauwe analogieen. • Nou, flauw misschien wel,
maar niet vergezocht. Van Dale vermeldt bij voorbeeld niet tweeenhalf,
maar wel derdehalf betekenis: twee en
een half. • Geen nonsensprijzen zag ik
bij een benzinestation staan. (Recente
prijsverhogingen hebben deze aankondiging in de vernietiging meegesleept).
• Een laatste stuiptrekking van de
nononsensmode of zal n.n. het winnen van geen flauwkul? • Veertig
jaar geleden wend in `Onze Taal' betoogd dat deuce in het Engelse tennisspel met duivel te maken had. Het
wordt tijd dat wij dit rechtzetten.
• Deuce heeft te maken met het oudfranse woord voor twee. • Dat twee
en den droes taalkundig soms twee
handen op een bulk zijn, daar hebben
wij natuurlijk niets mee te maken.
PCUdB
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In dit zomernummer:
n Het plankzeilerstaaltje. Onze taal
kan het surfsociolect verrijken. Taalsnobist, let op uw surf-guard!
• Reacties: Dei het wiel, 87; Dreesmann over eigen taalgebruik, 89;
Streektaal en dialect, 89; Computertaal, 91.
* In deze tijd gewoontegetrouw weer
aandacht voor `Nederlands op vakantie' ofwel Opperlands. Ook na Battus'
bijbel werden curieuze vondsten gemeld. U vindt ze verspreid over het gehele nummer. Misschien kunt u beter
na de vakantie beginnen aan de
schizo- en anagrammatica, 93, 97.
• 88 Vele lezers van dit blad blijken
taalcuriosisten te zijn. Het telefoon
geeft Taalcuriosa voor de begin-boek
ner.
• 94 Stijloefeningen, de hobby van
winteravonden, geeft als laatste inzendingen: sport en politiek.
• 90 Nederlands door een Franse bril.
`Mijn vakantie aan zee' is te hebberig.
n 95 Reclame in bijsluiters?
• 99 Notulen, notulen, notulist, notuleerder, notulant.
• 95 De taal blijft het fundament van
de samenleving. Rosenstock- Huessy
onderscheidt vier wijzen van spreken.
n De vaste rubrieken:
De weerwolf en het vrouwmens in Van
Woord tot Woord, 88; klachten over
vijftig ollekebollekes in Het Rijm
`noch Jan noch Piet bezit
-schap,92; (ten) in Variëteit en Variété, 96; onze
taal krijgt klappen van officiële instanties, een persoonlijke oproep tot stemverheffing in Het Gezegde & Co., 98;
misdinettes en `kind geen bezwaar' in
1111 ❑.

Surfkoeterwaals
Papegaaien tengels voor ingewijden
-

kan
bogen
er op vooraanstaande plankzeilnatie te zijn,
Nederlandeen
A lhoewel
is het met de taal die gebezigd wordt in deze sport maar droevig gesteld. In nog
geen tienjaar is namelijk een plankzeilerstaaltje ontstaan dat alleen toegankelijk
is voor ingewijden en dat door vele barbarismen op zijn hoogst nog bloembollen Hollands is te noemen. Hoofdredacteur van `Surf Magazine', Wim Koesen, is
zelfs van mening dat de Nederlandse taal de explosieve groei van de plankzeilers j
niet eens kan bijhouden (`Surf Magazine' nummer 2, 1982, p. 35): een tekort aan
taal dus.
Dit surfkoeterwaals is tot stand gekomen door de vele anglicismen en germanismen die zijn aangespoeld aan onze vaderlandse kust. In deze delta waarin wij
tot onze nek toe in de vreemde woorden staan, is het de hoogste tijd geworden om
een dergelijke woordenvloed te keren door een kritische taalbeschouwing.
Van Talleyrand is de uitspraak datje met taal gedachten kunt verbergen (Taalschat, p. 78), maar gedachtenlezen is in het plankzeilerstaaltje een koud kunstje.
Angstvallig tracht men taalsnobisme (er zou geen Nederlands woord voor `shoppen'zijn), gemakzucht en onkunde weg_ te moffelen, terwijl adviezen als `schrijf
meer Nederlandse woorden, minder vreemde woorden, minder basterdwoorden'
(Taalschat, p. 77) in de plankzeilerij bijna geheel onbekend zijn. In dit artikel besteed ik dan ook aandacht aan een aantal barbarismen die ik heb opgepikt uit het
surfsociolect, en aan goede, Nederlandse alternatieven die deze `on- woorden'
kunnen vervangen.
Het woord vin is een letterlijke
vertaling van het Engelse fin en het
Duitse Finne. Toen de plankzeilerij
nog in de kinderschoenen stond, sprak
men niet over een vin maar over een
skeg. Alhoewel dit laatste woord al
eeuwen wordt gebruikt in de zeilwereld, is skeg bijna geheel van zijn plaats
verdrongen door tin. Waarschijnlijk is
dit gekomen omdat skeg iets moeilijker
uit te spreken is dan vin.
Vinkasten en vinboxen zijn leenvertalingen van het Engelse finboxes en het
Duitse Finnenkästen. Deze letterlijke
vertalingen kunnen we eenvoudig ver
iets langere Nederland-vangedor
se alternatieven: skegkastje, skeghouder of skegsleuf. Skegkast is gevormd
van zwaardkast waarbij
naar
analogieanalogie
naar
eerste woord
een veel kleinere inhet
naar
analogie
houdsmaat heeft dan het laatste. Ver
skegkast tot skegkastje is
-kleingva
dus geheel terecht.

Mastbus is een letterlijke vertaling van
het Duitse Mastbusche. Dit geeft een
onjuiste voorstelling van zaken weer.
Er wordt namelijk een vervoermiddel
gesuggereerd dat een of meer masten
kan vervoeren, dan wel een koker
waarin deze voorwerpen worden opgeborgen. Bedoeld wordt echter een
kokervormige uitsparing in de plank,
waarin de mastvoet geplaatst wordt.
Mastvoethouder, mastvoetkoker of
mastvoetschoen zijn in dit geval dé
Nederlandse woorden die je in tegen
mastbus helaas maar af en
-stelingo
toe tegenkomt.
Bij een masibusrail moeten we ons de
volgende constructie voorstellen: een
geleider van 30 a 40 cm die in het
midden en in de lengterichting op de
plank is aangebracht. Op deze geleider
is een verschuifbare mastvoet geplaatst
met een ingebouwde vergrendeling.
Mastbusrail kunnen we vervangen
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door het Nederlandse mastvoetsleuf of
mastvoetslede. Het duidelijkst is misschien nog wel als we de uitdrukking
verschuifbare mastvoet gebruiken.
Met het Engelse striping bedoelt de
plankenfabrikant het kleurenpatroon
dat ter versiering op de plank aangebracht is. Dit woord is niet eens
vertaald terwijl de mogelijkheden voor
het opscheppen liggen: versiering,
plankversiering, sierpatroon, versieringsmotief, siermotief en sierstrepen
zijn alternatieven bij uitstek.
Het Engelse stringer wordt evenmin
vertaald. Dit is een lat die ter versteviging in de lengterichting inwendig in
het midden van de plank gemonteerd
is: de `ruggegraat' van de plank. Goede
Nederlandse woorden zijn in dit geval
lengteversteviging of gewoon versteviging.
Het Engelse hump staat voor gebold
dek, boiling of bultbolling: goede
alternatieven zijn er weer in overvloed.
Het shapen van de hump houdt in dat
in het dek een bultbolling of bult wordt
aangebracht, gevormd of ingeschuurd.
Kennelijk is het ook al te veel moeite
om deze werkwijze met behulp van
Nederlandse woorden te beschrijven.
Rail kunnen we maar beter vervangen
door kant of zijkant.
Sinds een jaar of twee is het plankzeilerssociolect de term funboard rijker,
een woord dat lekker in de mond ligt
hoewel het een melige bijsmaak begint
te krijgen. Een funboard moet doorgaan voor een heel bijzondere zeilplank, terwijl bijna elke plank al van
dit predikaat voorzien is. Tevens moet
van een funboard een uitstraling van
puur plezier uitgaan, een ongekend
genot dat je aan een `gewone' zeilplank
niet zou kunnen beleven. Wie dit
woord wil vertalen, heeft de keuze uit
de volgende mogelijkheden: lolplank,
pretplank, plezierplank, geinplank,
keetplank etc. Waarschij nlij k klinken
deze woorden de Nederlander even
leuk of banaal in de oren als funboard
doet in die van de Engelsman.
Het sterkste staaltje van taallafheid
ben ik tegengekomen bij een fabrikant
die ons clam-cleats wilde laten kopen.
Dit woord vindt zijn oorsprong in de
Nederlandse scheepvaartterm klamp
die de Engelsen in de 17de eeuw

hebben overgenomen uit onze taal.
Een klamp is een voorwerp waaraan
(of waarin) een lijn vastgemaakt kan
worden. Het wordt ook wel klem of
kikker genoemd. Deze ongezonde
manier van leentjebuur-spelen getuigt

van minachting voor de moedertaal en
gaat voorbij aan ongeveer 300 jaar
taalhistorie.
Gijpen betekent voor de wind overstag
gaan. Er zij n drie verschillende gijpen
die een plankzeiler kan uitvoeren: de
slingergijp, de po wergijp en de duckgijp. Slingergijp is een Nederlands
woord terwijl power- en duckgijp van
vreemde bodem zijn. Het essentiele
kenmerk van een powergijp is dat de
plankzeiler deze uitvoert door met de
voeten druk uit te oefenen op de
zijkant van de plank. In kantdrukgijp,
kant- of drukgijp en voetengijp vinden
we dankbare alternatieven. Bij elke
^ijp komt `power' kijken; de radio zet
je tegenwoordig ook al aan met een
`powerknop'. Straks zitten er op onze
fietsen `powertrappers' en `powerdynamo's'. Het voorvoegsel `power' komt
zo veelvuldig voor dat het nauwelijks
kan dienen om verschillende begrippen
uit elkaar te houden. In de plankzeilerij
komt power voor in combinatie met
zowat elk woord: powerset, powervin,
powermast, powergiek, powerboard,
powersail, powerline, powerpak etc.
Een duckgijp - een soort wentelbeweging door het zeil voor langs te halen roept direct associaties op met eenden.
Het is algemeen bekend dat deze
watervogels bij tijd en wijle duikelen.
Een duikelgijp of duikelaar is dan niet
alleen een beter woord maar is ook nog
leuker door het speelse karakter en de
klankrijkheid ervan.

Taalsnobisme
Ongetwijfeld is het de lezer opgevallen
dat een aantal van de gangbare woorden zo letterlijk mogelijk is vertaald
met als resultant een barbarisme:
Mastbusche - mastbus. De vertaler
klampt zich wanhopig vast aan het buitenlandse woord en gaat voorbij aan de
mogelijkheden die de moedertaal hem
te bieden heeft. Een nieuw buitenlands
begrip kan gemakkelijk worden vervangen door een gelijkwaardig Nederlands woord mits we ons wat creatiever
opstellen en valse schaamte jegens onze
moedertaal laten varen. Want het is
toch zo: hoeveel landgenoten generen
zich niet voor de Nederlandse taal?
Helemaal taalsnobistisch zijn zij die
menen dat je je in het Engels beter kunt
uitdrukken dan in het Nederlands.
Deze gedachtengang gaat namelijk
volstrekt voorbij aan de functionele
gelijkwaardigheid van talen: wat in het
Engels, Duits of wat voor taal dan ook
gezegd wordt, kunje ook zeggen in
gelijkwaardig Nederlands.

Slechts zij die geleerd hebben zich goed
in eigen taal uit te drukken, zullen een
vreemde taal kunnen beheersen. Exactheid in denken en formuleren horen
hierbij (Taalschat, p. 83). Dat de
plankzeilerij hierin niet is geslaagd,
blijkt uit een overijverig gebruik van
on-Engelse woorden die door Nederlanders verzonnen zijn en die een Brit
vreemd in de oren zullen klinken; het
hypercorrecte hump-shaper is hiervan
een voorbeeld.
Over het algemeen zijn de Nederlandse
alternatieve woorden die ik heb aangedragen, wat langer dan de oorspronkelijke Engelse of Duitse woorden. De
functionaliteit van een taal ligt echter
niet in een minimale woordlengte maar
wel in de behoefte om in de moedertaal
te communiceren. Iedereen die zich
ook maar enigszins taalbewust of
creatief opstelt, zal dit beamen.
Wie mijn alternatieven heeft bekeken,
zal hebben gezien dat de Nederlandse
taal een pasklaar antwoord heeft op
nieuwe begrippen. Door de rijkdom
van onze Nederlandse taal is het
mogelijk om nieuwe woorden te maken
waarvoor we ons niet hoeven te
schamen. Dat er een tekort aan taal
zou zijn, acht ik dan ook schromelijk
overdreven:
`de groeikracht van een taal schuilt in
haar vermogen om de nieuwe werkelijkheid tot een wereld te verwoorden.'
(Taalschat, p. 98.)
,

J.S. Kik
plankzeilend student Nederlands
Eindhoven

11 1
-

Opperlands
Een krimpvers
Kleine ode
Wat ze zegt ze luidkeels,
Wat ze hoort ze scherp,
Wat ze ziet ze dubbel,
Ja, wat ze doet ze goed!

W. Dierick
Nijmegen
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REALTIES
Onze Taal biedt aan elke leper ruime mogelijkheid tot reageren. Bedenk wel dat uw reactie
meestal pas geplaatst kan worden twee maanden na het nummer waarop u reageert. Formuleer
daarom uw bijdrage zodanig dat de lezer niet verplicht wordt een vorig nummer erbij te ha/en.
Wanneer uw reactie naar het oordeel van de redactie te veel ruimte in beslag neemt, krijgt u
een verzoek uw bijdrage te bekorten. U kunt desgewenst een lijst met redactie-aanwijzingen
opvragen. Adres:postbus 140, 2678 ZJ De Lier, telefoon 01745-7070.

De wiel of het wiel?
In het februari/ maart-nummer vroeg ik de
lezers van `Onze Taal' mogelijke informatie
te verschaffen omtrent het gebruik van het
woord `wiel' als onzijdig woord, ook als het
betekent: waterplas of waterkolk, ontstaan
na dijkdoorbraak.
Het in de laatste jaren toenemende gebruik
van de onzijdige vorm bracht mij namelijk
in twijfel of misschien de vrouwelijke vorm
lokaal gebruik, en het onzijdig gebruik ABN
was.
In diverse geschriften, waarin men toch een
correct gebruik van onze taal mag verwachten; werd geschreven over het wiel. Onder
andere in:
- Handboek van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten
- Wilde Planten, standaardwerk over flora
en fauna in onze natuurgebieden
- Luchtfoto-archief van de Stichting voor
Bodemkartering
- Rapport Ruilverkaveling Vijfherenlanden
- Fotoalbums Langs oude en nieuwe
wegen en Langs de Linge
Daarom verheugt het me te kunnen
meedelen dat er van de zijde van de lezers
van `Onze Taal' zo positief werd gereageerd
op de vraagstelling en het verzoek om
informatie. Door bemiddeling van de
redactie ontving ik interessante gegevens,
waarvoor allen hartelijk dank!
De belangrijkste conclusies uit de correspondentie kunnen als volgt worden samengevat:
- Het begrip `wiel' is algemeen bekend in
de streek van de grote rivieren, niet alleen
in de Betuwe en de Waarden, maar ook
in het aangrenzende deel van Brabant en
vooral ook in Zeeland.
- Nergens wordt het onzijdig gebruik van
het woord gesignaleerd.
- We'l kent het woord tal van klankverschuivingen: Als waal wordt het genoemd
in Koenen-Endepols; als waal en wee!
in Van Dale, zelfs met de vermelding
v(m); daarnaast spreekt men in Zeeland
van de wele en in het westelijk deel van
de Alblasserwaard van de wael. In dit
wael houdt de klinker het midden tussen
de as van waal en de e in wel.
- Het verschijnsel dat tegenwoordig steeds
meer schrijvers het woord in onzijdige
betekenis gaan gebruiken, is zeer waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat

Koenen-Endepols (27ste druk) en Van
Dale (8ste druk) bij het woord wiel in alle
betekenissen o vermelden.
Een van de schrijvers van bovengenoemde
geschriften beriep zich dan ook desgevraagd op deze woordenboeken, terwijl een
van de briefschrijfsters kort en goed schreef
dat Van Dale, afkomstig uit Sluis, beter
had moeten weten!
A. de Klerk
Naarden

Het subsidie in de wiel
Het is de wiel. Ik ben tussen twee wielen
geboren, de Boveneindse en de Benedeneindse wiel. Zou iemand het dan nog beter
willen weten?
Inboorlingen - wil ik A. de Klerk in Naarden maar duidelijk maken - moet het recht
worden toegekend zelf het genus te bepalen
van alle woorden die alleen in hun streek
voorkomende zaken benoemen. Als wij dat
niet eens meer mogen!
Wij hebben het toch al moeilijk genoeg met
de lidwoorden `de' en `het'. Wij bier in
Maas en Waal althans, spreken niet alleen
van de wiel, maar ook van de raam, de
aanrecht, de soepbord en de hoge boord. In
al deze gevallen moeten wij ons buitengaats
bedienen van een lidwoord dat ons geenszins ligt en waarin wij ons gemakkelijk vergissen; maar omdat ramen, aanrechten,
soepborden en hoge boorden nu eenmaal
niet door ons zijn uitgevonden, doen wij
ons best het elders gewenste lidwoord erbij
te vinden. Zo ook zullen wij het in den
vreemde steeds proberen te hebben over de
koffer en de deken, terwijl ons hart ons het
koffer en het deken ingeeft.
Het hart op de tong, dat kunnen wij ons
zelden veroorloven. Te vaak verkeren wij in
het onzekere, en zulks niet alleen bij de
keuze tussen `de' en `het'. Maar een ding
hebben we mee: Van Dale is soms ook
onzeker. Achter het woord vergiet geeft hij
een betekenis en nochtans twee geslachten.
Het vergiet magje met een even gerust hart
zeggen als de vergiet. Thuis zeggen wij het.
Wij mogen dit ook elders blijven doen,
want Van Dale vindt dat vergiet zowel
onzijdig als vrouwelijk kan zijn. Als
standaardtaalgebruiker kun je kiezen.
Maar niet altijd valt Van Dale's onzekerheid voor ons zo gelukkig uit. Neem een
ander woord, fabriek. Wij zeggen het
fabriek, en dat mag zolang wij ons tot het

yolk rekenen. Tussen haakjes geeft Van
Dale immers aan dat fabriek in de volkstaal
onzijdig is. Buiten het yolk hoort men van
de fabriek te spreken, zelfs wanneer men
een populaire tv-serie uitzendt. Misschien is
dit buitenvolkse lidwoord te rechtvaardigen
met de herkomst van het woord: het Franse
origineel,fabrique, is vrouwelijk. Het is la
fabrique in het Frans, en het fabriek is in
het Nederlands dus la-la. Het yolk maakt
van la machine ook geheel ten onrechte het
machien. Maar een algemene regel valt
daar toch weer niet uit of te Leiden.
Subsidie bij voorbeeld zal onmiddellijk
worden herkend - buiten het yolk - als een
woord van vreemde en vrouwelijke herkomst. Desondanks is het helemaal niet
gepast om van de subsidie te reppen. De
subsidie is, hoewel Van Dale het lidwoord
aan onze eigen beleefdheid overlaat, allang
volkstaal geworden; een ambtenaar van
enige rang weet dat hij het subsidie moet
zeggen en begint naar analogie van dat
subsidie ook al van het bijstand te spreken.
Ik weet het niet meer. Ik weet alleen dat je
het subsidie niet te gauw aan de fabriek
moet geven. Draai de kraan maar dicht,
want of het nou in de of het vergiet valt gooi het dan maar gelijk in de wiel.
,

Johan ►'an Os
Puif'lijk

U

Opperlands
1k refereer aan het artikel Het Bureau

Taalcuriosa ofwel de gevolgen van een
moment onbedachtzaamheid in `Onze
Taal' nummer 1, januari 1983, waarin
Jules Welling het heeft over het verzamelen van onzin. Onder andere noemt
hij recordreeksen, bij voorbeeld:
als achter
vliegen
vliegen
vliegen

vliegen
vliegen
vliegen
achterna

Zelf heb ik naar dergelijke maar meer
eenvoudige creaties gezocht, namelijk
zinnen die bestaan uit drie homonieme
woorden zoals:
erven erven erven
graven graven graven
zeven zeven zeven
Wie kan nog meer van dit soort zinnen
met drie homoniemwoorden vinden?
S. Verhezen
Hove, Belgie-
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Taalcuriosa
Het telefoonboek
Het artikel over het `Bureau Taalcuriosa' in hetjanuarinummer 1983 van
`Onze Taal' heeft heel wat pennen in
beweging gebracht. Een relatief groot
aantal taalcurioze vondsten werd gemeld. Dit heeft er toe geleid dat voor
`Onze Taal' een nieuwe rubriek in het
leven geroepen is, waarvan dit de eerste
aflevering is. De rubriek zal min of
meer regelmatig in deze lengte verschijnen.
Voor de eerste aflevering bepalen we
ons tot het telefoonboek, dat voor de
meesten niet meer is dan een gebruiksvoorwerp. Er is echter meer in te
vinden voor wie van curiosa houdt.
Het verband tussen naam en beroep,
dat even werd aangestipt in het eerste
artikel, is slechts een aspect. Mijn
`dokter Jaap' en `dominee Hel' daa.ruit
haalden zelfs het weekblad `De Tijd'.
Via de post maakte ik daarna kennis
met schilder Kwast, ME'er Kraker,
violiste Houtzager (Flairck), de voetballer Tiktak, de voorzitter van de
invalidenbond Mank, de voorzitter
van de ambtenarenbond Dutman en
minister Ploeg van Landbouw. Nomen
est omen, zeiden de klassieken.
Naast de familie Bloemendaal op de
Bloemendaalseweg in Bloemendaal
werd een familie Van Rijswijk op de
Rijswijkseweg in Rijswijk gesignaleerd.
A.P. Nossek in de A.P. Nosseklaan in
Best blijft echter de kroon spannen.
Zeer curieus is de zin `De 05210
kunnen niet 08880 van 05194-05928
naar 05194-04909', hetgeen iedere
schaker onmiddellijk zal beamen. Het
vervangen van de netnummers door de
betreffendevan
plaatsnamen
maaktdoor
er een
vervangen
de netnummers
de
begrijpelijk geheel van. Het vergt enig
zoekwerk, maar de netnummers beslaan in het telefoonboek slechts
zesenhalve pagina.
Ware `curiosisten' - zo dat woord al
bestaat - zijn pas tevreden met het
onwaarschij nlij kste. Zo hebben de
voorlichtingsafdelingen van de Technische H'ogeschool in Eindhoven en van
de Katholieke Hogeschool in Tilburg
hetzelfde telefoonnummer, een kans
van 1 op 999.999. `Dat zijn leuke
dingen voor de mensen', zei Paul van
Vliet al.
,

J. Welling
Best

Van Woord tot Woord
De/het mens
Wij spreken over man en vrouw, waar
men het vroeger - en in sommige delen
van ons taalgebied ook nu nog - had
over man en wijf en waar men nog
vroeger weer en wijf gezegd moet hebben. Weer, een woord dat overeenkomt
met het Latijnse vir, is bewaard in weerwolf, de benaming voor een man die
zich in een wolf kan veranderen. Man
was oorspronkelijk `sexe-neutraal', zoals ook de heer D. de Vries in het februari/ maartnummer (p. 33) van
`Onze Taal' al naar voren bracht. Bij
zijn opmerking over man in de betekenis van `mens'verwijst hij naar het
Engels, maar hij had best wat dichter
bij huis kunnen blijven. Ook in het
Nederlands zijn er nog tal van resten
die aan die oude betekenis herinneren.
Verborgen, zoals in iemand/niemand
`een/geen enkel mens' of in de verzwakte vorm men - `de mensen' (in het
Duits man), maar ook heel openlijkin
bepaalde gebruikswijzen en uitdrukkingen.
Van Dale noemt `mens' zelfs als eerste
betekenis onder de lemma man. Als
voorbeelden daarbij geeft hij onder
andere: `Als de nood aan de man komt'
en `Zij kregen een gulden de man.' Als
je zegt: `Er werden twintig man ontslagen', kunnen daarmee zowel mannen
als vrouwen worden bedoeld. De laatste tijd hoorje riogal eens zinnen als
`Ons team bestaat uit drie marten vier
vrouw', zinnen v-Qortspruitend uit een
verkeerd soort feministische emancipatiedrang en getuigend van taalkundig
onbegrip. Man sluit de vrouwen al in
en vrouw kan niet als meervoudsvorm
voorkomen. Vroeger waren er meer
woorden die in het meervoud geen uitgang hoefden te krijgen dan nu, maar
vrouw heeft daar nooit bijgehoord.
Wel een woord als bij voorbeeld been,
wat nog te zien is in de uitdrukking `op
de been blijven'. Tenslotte kun je op
een been niet staan.
Mannelijk mens
Het woord mens zelf was aanvankelijk
een bijvoeglijk naamwoord, afgeleid
van het zelfstandige naamwoord man
en betekende dus `menselijk'. Toen
man eenmaal de betekenisverenging
tot `mannelijk mens' had ondergaan,
was het in de betekenis-'mens' niet
meer zo praktisch en werd een nieuw

woord noodzakelijk. Het is een beetje
te vergelijken met het Engels waar dezelfde betekenisverandering van man is
opgetreden en waar vaak human wordt
gezegd als wij van mens spreken.
Je kunt je afvragen waarom man de
benaming voor een mannelijk mens is
geworden. Ik acht het niet uitgesloten
dat de patriarchale maatschappij hier
iets mee te maken had. De man was
immers de mens bij uitstek en de vrouw
niet veel meer dan een bezit. I nteressant is dat eenzelfde betekenisontwikkeling zich in het Frans heeft voorgedaan. Uit de Latijnse homo - niet de
fiel of -seksueel, maar .de sapiens, de
ludens, dus de mens - kwam enerzijds
on `men' voort en anderzijds de homme, de `man'.
In het juninummer (p. 83) schrijft M.C._
Godschalk over de betekenisverschuiving van man: `Mevr. Mart Janssonius
in Hilversum merkt op dat we dit ook
dichterbij kunnen vaststellen. "Elke
rechtgeaarde Brabantse spreekt namelijk niet van mijn man maar van mijn
mens",' en hij vervolgt aldus: `Toch zie
ik een verschil: de heer De Vries
schreef dat man in de eerste plaats
mens betekent; mevr. Janssonius zegt
dat mens ook man betekent.' 1k ben
bang dat de heer Godschalk hier een
denkfout maakt. Het Brabantse woord
mens betekent immers ,00k op de eerste
plaats `mens'! En precies dezelfde betekenisverenging is opgetreden als vroeger bij het woord man.
Vrouwmens
Een Engelse vrouw is een women, een
`wijfman', dus een vrouwmens, een
vrommes. In sommige dialecten, zoals
bij voorbeeld het Vlaams, is vroun-mens een gewone benaming voor
`vrouw' en heeft het woord dus geen
negatieve lading. Dit is wel het geval in
het standaardnederlands. Een vrouwmens is niet veel beter dan een vrouwspersoon. En een vrouwmens is onzijdig: het is niet `de' maar 'het' vrouw
mens, evenals `het' mens wanneer daarmee een vrouw wordt aangeduid.
In Van Dale staat dat het mens een
medelijdende of minachtende bij betekenis heeft. Zijn voorbeelden zijn: `Het
arme mens is doodziek' en `Met dat

mens wil ik niets te maken hebben'.
Toch kan het mens volgens mij ook in
positieve zin gebruikt worden, bij
voorbeeld `Dat vind ik nou echt een
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leuk mens.' Er is dus iets soortgelijks
mogelijk als bij het woord wijf. Maar
er zijn ook verschillen: een stom mens
is ongeveer hetzelfde als een stom tit'ijf;
een leuk wijf is net iets anders dan een
leuk mens en een lekker mens bestaat
niet eens.
De mens is mannelijk, het mens is een
vrouw, maar toch onzijdig. Misschien
doet het de feministen onder ons deugd
dat mdnniska, het Zweedse woord
voor mens, vrouwelijk is. Een mens
haar lust is een mens haar leven!
Marlies Philippa

Opperlands

REALTIES
Schrijftaal en doe-taal
van Anton Dreesmann
Reeds vele jaren ben ik een trouw en
nauwgezet lezer van `Onze Taal' en het
stukje `Nederlands . . . ' in het jongste
meinummer las ik dan ook met belangstelling.
Publicaties van mijn hand beslaan enige
duizenden pagina's, merendeels in de
Nederlandse taal geschreven en voornamelijk wetenschappelijk georienteerd. Dit
Nederlands is steeds bijzonder zorgvuldig
geredigeerd, en het munt naar het oordeel
van anderen uit door een sterk beeldend
vermogen. Daarom wellicht vormde bij
voorbeeld een citaat enkele jaren geleden
onderwerp van een eindexamen Nederlands
middelbaar onderwijs.
Ik houd gaarne proeven van bekwaamheid
ter kritische beoordeling gereed; men zal
daarin geen fouten en/ of vermijdbare
verontreinigingen van het Nederlands aantreffen.
Een geheel andere wereld treedt men
binnen zodra niet meer beschouwd maar
gehandeld moet worden: de taal vanaf de
commandobrug op een westers georienteerd
schip. Dan ontkomt men niet aan het inter-

nationaal jargon dat sterk door angelsaksische doe-taal is beinvloed.
Voor het taalgebruik in de informatica (zie
het slot van het hoofdartikel in `Onze Taal'
nummer 5, 1983) geldt hetzelfde als voor
dat op het olieplatform, in de luchtvaart en
in de `marketing', dat mijn vak is.
Overigens ben ik van oordeel dat vele
journalisten in Nederland niet kunnen lezen
en niet kunnen schrijven, al geldt dit zeker
niet de heer Terlingen. De meeste schrijvers
in dagbladen zijn immers helemaal geen
journalisten maar reporters, die iedere dag
hun stukjes - slechts half verteerd - nog
voor de `deadline' moeten inleveren.
Laat dit de moraal van onze gedachtenwisseling zijn:
I Een scherp onderscheid tussen de zorgvuldig overwogen schrijftaal van een
auteur en de door journalisten opgetekende doe-taal van de ondernemer blijft
noodzakelij k;
2 lk zal mijn doe-taal wat meer van angelsaksische elementen trachten te zuivere n.
A. C. B. Dreesmann

Laren

Plaatsnamen
In navolging van wat Paul Jennings
heeft gedaan voor het Engelse taalgebied, zou ik een bijdrage willen leveren
tot de bestudering van de ware betekenis van Nederlandse plaatsnamen.
Een keuze:
Aalsmeer - palingvet (huismiddel
tegen spierpijn)
Almere - in toenemende mate
Alphen aid Rijn - praten over onbelangrijke zaken: `We zaten gezellig te
Alphen aan de Rijn'
Assen - piekeren
Beek - slap, lusteloos: 'Hij zat wat
beek te assen'
Drimmelen - kwijlen
Lekkerkerk - iemand die alleen op
hoogtijdagen diensten in de kerk bijwoont: `Een echte lekkerkerk!'
Roermond - roddelaarster
Schin op Geul - in alcohol geconserveerd varkensvlees
Sneek - stiekem, achterbaks, onbetrouwbaar
Spakenburg - fietsenstalling
Warmond - iemand die onzin vertelt
W. Dierick
Nijmegen

Streektaal en dialect
Naar aanleiding van de ingezonden brief
van Fr. Daems (universiteit Antwerpen en
voorzitter voN- Vlaanderen) in `Onze Taal'
nummer 5, 1983, het volgende. In de brief
van de heer Daems wordt steeds de indruk
gewekt als zou in geheel Nederland een taal
worden gesproken. Niets is minder waar.
Overigens maken niet alleen Vlamingen
zich `schuldig' aan deze opvatting. Ook
Nederlanders uit bepaalde delen van de
randstad Holland waar nauwelijks een
eigen dialect wordt gesproken, zijn deze
mening toegedaan.
Mag ik erop wijzen dat in ons land behalve het Fries als officiele tweede
landstaal - nog tientallen streektalen en
dialecten bestaan? Het aantal dialectsprekers daalt, maar nog steeds zijn er streken,
vooral op het platteland, waar driekwart
van de bevolking geen ABN maar dialect
spreekt. Dialect als voornaamste voertaal
dus.
Het dialect is op zijn retour onder meer
doordat veel dorpen en steden enorme
nieuwbouwwijken erbij krijgen, waardoor
veel import van buiten de woonplaats
komt. Deze import kan dan het eigen dialect niet meer spreken omdat de mensen
elkaar dan niet meer zouden kunnen ver-

staan. Dus wordt overgegaan op ABN.
Vaak ook wordt door mensen uit het westen
van ons land neerbuigend gesproken over
dialectsprekers uit het noorden, oosten en
zuiden. Het onderwijs doet hier meestal
nog een schepje bovenop omdat het leert
dat je met ABN nu eenmaal verder komt in
het leven.
Toch zijn erjuist ook op onderwijsgebied
goede ontwikkelingen waar te nemen.
Behalve het - verplichte - Fries op de lagere
school zijn er in de Achterhoek, Twente en
Limburg dialectprojecten voor lagere
schoolkinderen. Deze situatie sluit uiteraard veel beter aan bij de eigen positie en
belevingswereld van de leerlingen. Het
onderwijs zou er goed aan doen het dialect
in de klas te tolereren en er aandacht aan te
besteden omdat veel Nederlanders nog
dialect spreken. Waarbij het dan niet als
een relikwie beschouwd moet worden maar
als een essentieel uitdrukkingsmiddel wat
niet mag worden weggedrukt.
L. Polhu rr.s
Deventer
.
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Nederlands door een'Franse'br1*1
Waarom `Franse' tussen aanhalingstekens? Omdat mijn bril niet in Frankrijk werd aangemeten! Toch acht ik mij
door mijn dagelijkse contact met de
Franse taal en wegens mijn beroep in
staat het Nederlands te zien vanuit een
Franse invalshoek.
De meest opvallende verschillen tussen
beide talen zijn de klassieke: de woordvolgorde in de zin en de beklemtoning
van zinsonderdelen. Het eerste is alom
bekend, maar op het tweede kom ik
nog terug. Ik zal verder wijzen op
andere, minder bekende maar soms
verrassende verschillen.

Te veel en te weinig
Een Franse vriend van mij had het eens
gewaagd een briefje in het Nederlands
te schrijven. Een zinnetje daaruit
luidde: `Ik dank u voor de gootsteen'.
Hij vroeg me of het goed was. Ik
beaamde dat het grammaticaal perfect
was, maar inhoudelijk wel wat vreemd.
Na enig heen en weer gepraat bleek dat
hij een bevriende loodgieter wenste te
bedanken, die voor hem welwillend een
gootsteen geinstalleerd had. Ik raadde
hem aan een en ander te verduidelijken, zo in de trant van: `Ik dank u dat u
die gootsteen hebt willen installeren'.
Al lachende zei hij daarop: `Nederlands
is toch volkomen onlogisch'. Uit zijn
binnenzak toverde hij een brief te
voorschij n, afkomstig van een vriend
uit Nederland. Hij wees mij op het
zinnetje `Ik dank u voor de moeite'. Hij
vroeg me of dat dan niet verduidelijkt
moest worden!
Dit alles om u aan te tonen dat men in
het Nederlands soms gegevens achterwege laat. Het omgekeerde komt
echter veel vaker voor en het gekke is
dat de Nederlandstalige zich daarvan
nauwelijks of geen rekenschap geeft.
Wat zou een Fransman van de volgende zinswendingen denken?
- een beloning voor de eerlijke vinder
- de aangebrachte schade is nog niet te
schatten
- hij stierf aan de opgelopen verwondingen
- aan de gestelde voorwaarden voldoen
- onder betuiging van dank voor de
genoten gastvrijheid
- ik kreeg een, vallende bloempot op
mijn hoofd
- de slanke lijn behouden
- op het witte doek

Voor een Fransman zijn de cursieve
woorden volkomen ongerijmd.Hij
krijgt de indruk dat je ook zou kunnen
sterven aan niet opgelopen verwondingen.
Dit komt omdat een bijvoeglijk naamwoord in het Frans, doordat het achter
het zelfstandig naamwoord staat, veel
meer uitdrukt dan het Nederlandse
equivalent. Het heeft meer de klemtoon. De gewoonste zinnetjes kunnen
hierdoor voor een Fransman onbegrijpelij k worden:
- hij ging op de gerieflijke stoel zitten
- het onverwachte nieuws bracht hem
van zijn stuk
- de vermoeiende reis liep ten einde
Wanneerje deze zinnetjes letterlijk in
het Frans vertaalt, zijn ze grammaticaal juist, maar naar de inhoud zijn ze
onaf of dubbelzinnig.
In het eerste geval veronderstelt een
Fransman de aanwezigheid van op zijn
minst twee stoelen: een gerieflijke en
een andere. In het tweede geval neemt
hij aan dat `verwacht' nieuws hetzelfde
effect zou hebben. In het laatste geval
denkt hij erbij: en de onvermoeiende
reis duurde voort. Hoe hij zulke problemen oplost, is een andere vraag.
Instinctmatig corrigeert hij dergelijke
`onlogische' samenstellingen.
.

Samenstellingen, voltooide deelwoorden en andere mysteries
Over samenstellingen gesproken. Hier
hebben we weer een belangrijk verschil. In het Nederlands kun je met het
grootste gemak samenstellingen bedenken. Een Fransman heeft veel verbeeldingskracht nodig om daarvan iets
zinnigs te maken.
Eerst zijn er de voor hem mysterieuze
samengestelde zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, zoals:
waterbreuk, deelstaat, levensgevaar,
doofpot, speelbal, bouwvakarbeiders,
milieuvriendelijk, langslapers, zwakgelovigen, middelbare scholieren enz.
Maar die kunje nog wel met een
woordenboek te lijf gaan.
Heel anders staat het met samengestelde werkwoorden, of daarvan afgeleide
bijvoeglijke voornaamwoorden:
kromgebogen stangen, drooggevallen
polders, openhangende bloesjes,

scheefstaande tafels, een fortuin bij
elkaar praten, zich blootwoelen, zich
(de huid) doorkrabben, een vuilnisbak
omverfietsen, een vastgeroeste spijker,

zij zijn doodgehongerd, zij is moegehuild enz.
Zij die menen het Frans goed machtig
te zijn, vinden dergelijke wendingen
steeds een flinke kluif!
Ook het gebruik van het voltooid
deelwoord is soms voor een Fransman
ongewoon. Ik denk aan uitroepen
zoals:
Bedankt, hoor!, Gegroet!, Gelukgewenst!, Zeker gevallen?, Verkeerd
nummer gedraaid, Waarom over geld
gesproken?, Nu eens goed opgelet!,
Waarom eerst Engeland genoemd?,
Graag gedaan! enz.
Over `te' voor de onbepaalde wijs zou
ik beter zwijgen. Voor de Fransman
wordt dit te ingewikkeld:
Wie nu te geloven?, Wat te doen?,
Waarom een brief te schrijven?, Waarom dat te ontkennen? enz.
Ook verbaast hij zich over onbepaalde
wijzen, zoals in:
Wedden van niet?, Nog iets te vragen?,
Knippen of scheren?, Nog eens proberen!, Ik belje op. Opbellen? Ik heb
geen telefoon.
Ook een typisch verschil tussen beide
talen is het gebruik van het onpersoonlij ke `het', zoals in:
- het blijven onverklaarbare verschijnselen
- het mogen ook gebruikte postzegels
zij n
- het is ongelooflijk hoeveel mensen
daarnaar vragen
- het is vreemd hoe het Frans afwijkt
van het Nederlands
- het is een raadsel hoe het allemaal
gebeurde.
Wie dergelijke onpersoonlijke wendingen letterlijk in het Frans transponeert, schrijft onzin.

Vertalen met een Franse geest
Tot slot wil ik enkele verschillen
aanstippen die aanleiding kunnen
geven tot misverstanden, omdat een
letterlijke vertaling in het Frans wel
mogelij k is, maar dan een andere
betekenis weergeeft.
Eerst de voorzetsels. Zoals in alle talen
is dit een van de grootste struikelblokken in het Nederlands. Als een
Fransman een zinnetje leest zoals `Die
jonge man op de foto is een leuke
kerel', dan ziet hij in eerste instantie
eenjonge man in levenden lijve op een
foto zitten, staan of liggen. Dit in
overeenstemming met de basisbetekenis van `sur'. Sommigen zullen zich
afvragen hoe je dit dan in godsnaam
anders kan zeggen. Laat ik die mensen
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op weg helpen: `De jonge man die op
de foto is afgebeeld' is ook een van de
manieren om zoiets tot uitdrukking te
brengen.
`Mijn vakantie aan zee' is een ander
voorbeeld. Een Fransman ziet hebberigheid in `mijn', en `aan zee' betekent
zo goed als niets voor hem. Hij zegt:
`De vakantie die ik aan de oever van de
zee heb doorgebracht'. U ziet dat het
Nederlands perspectieven biedt die het
Frans ontbeert.
Een gevaarlijk voorzetsel is vooral
`met'. Gelooft u mij maar dat `avec' in
de volgende voorbeelden op zijn
zachtst kinderachtig aandoet:
een gouden kruis met briljanten, een
paar potten met tulpen, een schilderij
met een springend hert erop, een wei
met koeien, een tuin met onkruid, een
doos met een versierd deksel (erop).
Geen enkele van de grondbetekenissen
van `avec' geeft de bovenbedoelde
nuances weer van het Nederlandse
`met'.
Terloops wijs ik op het grote verschil in
het gebruik van bijwoorden. Uitdrukkingen zoals `zeldzaam mooi, merkwaardig vaak, duizelingwekkend snel'
enz. zijn in het Frans ondenkbaar.
Waarschijnlijk betekent `rarement
beau': 'zelden mooi' terwijl `zeldzaam
mooi' bijna het tegenovergestelde is. In
dergelijke gevallen kunnen vergissingen en misverstanden schering en
inslag zijn bij letterlijke weergave.
Een zin zoals `We moeten gezond eten
om gezond te leven' is voor een
Fransman een echte curiositeit. En
`Onschuldig werd hij gevangengezet'
betekent, wanneer men hem letterlijk
in het Frans vertaalt: `De man werd in
de gevangenis gestopt omdat hij
onschuldig was'!
Mocht u na het lezen van dit artikel
niet meer in het Frans durven vertalen,
dan bent u `niet onvervaard' (nog een
typisch Nederlands verschijnsel). Toch
is dit maar een fractie van de verschillen tussen beide talen. Misschien
komen we er `nog wel eens' op terug
(het houdt niet op!). Zij die dachten
dat het Nederlands voor iedereen
duidelijk is, zien het nu misschien ook
iets anders?
A. Surewaard
vertaler

II

REALTIES
Computers en taal
In `Onze Taal' nummer 5, 1983 schrijft de
heer R. Neijndorff op pagina 54: `De online
printer zorgt alleen voor de output van
hard copy als de floppy nog in de disk drive
zit.'
Daarna schrijft hij: 'Wanneer we deze zin
zouden willen zuiveren, krijgen we het
krampachtige en ook voor deskundigen
vrijwel onbegrijpelijke: "De gekoppelde
afdrukeenheid zorgt alleen voor de uitvoer
van fysieke afdrukken als de flexibele
magneetschijf nog in het schijfaandrijfmechanisme zit".'
Als ik een brochure van deze computer
moest vertalen, dan deed ik het als volgt:
`De aangesloten drukker zorgt alleen voor
kopieen als de schijf nog in de kast zit', of:
`De drukker werkt alleen als de slappe
schijf nog in de gleuf zit.'
Na enig denken en luisteren moet het
lukken. Zo wordt `cursor' gewoon `wijzer'.
Verder: `personal computer' wordt `huiscomputer' en `networking' wordt `thuiswerken'.
Met de heer Neijndorff ben ik het eens dat
een goede verklarende woordenlijst nodig is.
Het is onder andere een zaak van tijd,
mankracht (vrouwkracht?) en geld. Het is
geen zaak van dikdoenerij, bedrijfsfoefjes
en niet-samenwerkende adviseurs.
Maar na verloop van tijd (in Nederland
vaak een lange tijd), wanneer de computer
in het huis, de tuin en de keuken wordt
gebruikt, blijken gewone Nederlandse
woorden of vernederlandste woorden het
goed te doen.
De kleine groep van deskundigen moet de
vreemde taal helpen verklaren. Deze groep
moet soms afwachten wat de grote groep
van niet-deskundigen voor woorden gaat
gebruiken.
Denk aan het `rijwiel' en de `fiets'.
W.B. Valk
docurnentalist / %'ertaler bij TNO
Apeldoorn

Wie zich troost met de mondiale verbreiding van 17e-eeuwse Nederlandse scheepvaarttermen maakt zich blii met een reeds
lang overleden mus. Dat er in die tijd zoveel
Nederlandse woorden geexporteerd konden worden, kwam doordat onze voorvaderen niet leden aan zo'n cultureel minderwaardigheidscomplex. In deze tijd is dit
ondenkbaar.
Er leeft al enige generaties een Hollandse
kolonie in Liverpool. Zij hebben de
Engelsen leren baggeren. Hierbij hebben zij
echter zorgvuldig vermeden de Engelsen de
Hollandse termen bij te brengen. En die
zijn echt niet allemaal even moeilijk. Wat
dacht u van `het stort' voor `the dumping
ground'? Sterker nog, wanneer nu de
Nederlandse baggeringenieurs een baanbrekende uitvinding doen, dan krijgt dat
nieuwe stuk techniek onmiddellijk een
Engelse naam, naar een Hollandse naam
wordt niet eens gezocht.
Zo is het op elk gebied waar Nederlanders
een vooraanstaande positie innemen. Een
nieuwe tulp krijgt niet meer een Nederlandse naam maar een exotische, liefst Engelse
naam. We moeten dan weer een extra
reclamecampagne er tegenaan gooien om te
bereiken dat de Amerikaan deze tulp toch
met Nederland associeert. Misplaatste
bescheidenheid, want de Hollandse aardappel `Bintje' doet het onder deze naam toch
uitstekend in de hele wereld!
Ons minderwaardigheidscomplex gaat zelfs
zover, dat we het hebben oyer `off
knocken', terwijl we in goed Nederlands
`afnokken' bedoelen (ook zo'n zeventiendeeeuwse scheepvaartterm). Het schijnt ook
gewichtiger te zijn omje yacht-skipper in
plaats van jachtschipper te noemen. Is het
niet belachelijk dat wij in het Nederlands
met een Swahili-woord spreken van een
gnoe, terwijl de Engelsman het heeft over
een wildebeest?
Als een Nederlander in het buitenland het
juiste woord niet weet, dan bijt hij liever
zijn tong of dan dat hij een Hollands woord
invult.
w.J. SehOk
e.v-sleepbootkapitein
Put ten

Misplaatste
bescheidenheid
De schrijver van het artikel over computers
en de Nederlandse taal in `Onze Taal'
nummer 5, 1983 schijnt zich weinig zorgen
te maken over Amerikaanse en andere
vreemde invloeden op de Nederlandse taal.
Vreemde woorden worden een verrijking
van onze taal genoemd. Vele Nederlanders
denken er zo over. Lijden zij aan snobisme
of aan een nationaal minderwaardigheidscomplex?

Rectificatie
In het juninummer van `Onze Taal' is in de
Boekbespreking (p. 74) een storende fout
geslopen: in de eerste en derde kolom staat
het woord `rationeel'terwijl dit 'relationeel'
had moeten zijn. Wij bieden u hiervoor
onze excuses aan.
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HET RIJM,SCHAP
Vijftig a zestig inzendingen - we mogen
niet klagen. Het merendeel is gebrekkig en/of vervelend; we klagen dus
toch, maar dat komt later pas.
We beginnen met het werk van
degenen die de instructies hebben
begrepen, en op interessante wijze
uitgevoerd.
Ziehier een verdienstelijk ollekebolleke van A. Vroon uit Geldermalsen.
Schreeuwende krantekop:
Chemicus heengegaan
na het beproeven van
zeer giftig zout
zelfs in dat veilige
rijkslandbouwproefstation
gaat er zo nu en dan
nog we! ietsfout
Het onderschrift hierbij luidt: Werklozen opgelet! Hier is een baantje vrij.
Bent u bekend met de wetenschapsdrift? Stuurt u dan maar eens een
sollicitatiebrief naar onze afdeling
landbouwvergift.
H. van Gelder te Amsterdam onderscheidt zich met een vindingrijk zeslettergrepig woord.
0, die komkommertijd!
Vli jtig redactieteam

vraagt om het sturen
van lezerskopij
Zelf ligt men kalm aan een
zoveelstebreedtegraad
en laat de lezers
de bladvullerij
Vernuftig is het acrostichon van
A. Majoor te Soest.
R ondweg voortreffelijk!
If zeren dichtregels
M etrum en ri jm worden
S treng gehanteerd
C ritisch-opbouwende
H ersen verruimende
A ctiviteit, die 't
P lezierdicht ons leert!

voor de meesten een lijvig probleem.
Daar hoort de stevigste, allerbelangrijkste klemtoon beslist op het vierde
foneem. Potverdriedubbeltjes, legitimatiekaart, Panathinaikoskuip,
BOMBombomKNAL, liquiditeitsprobleem, laboratorium, kijk het maar
na, hoor, het klopt overal! Wat ook
belangrijk blijft: veertien maal dactylus! Al zijn trouvailles niet altijd
suspect, zorg toch dat u niet het
hoogstlamentabele stap-sprong-hinkH. H. Polzer
sprong-hink-stap-metrum verwekt.
Ken de beperkingen: ollekebollekes
binden hun onderwerp aan een limiet.
Volgt u de heren nog? Polzer en
Woelige levens en onanecdotische
Portegies blijven hetwisten wat mooi is
tijdperken ophalen, doe dat maar niet!
en mag. Braaf ga ik na deze ichthyologi- Dan nog 'n kleinigheid, dierbare
sche pennestrijd door met het juryverbriefschrijvers, over het zeslettergrepislag. Wat mij verwonderde: menige
ge woord: geen (brr . . . ) constructies
inzender had zich aan regels noch
als koekentweeeiigheid (over Het
wetten gestoord en dong fervent naar
Rijmschap bij voorbeeld). Akkoord?
de incompetentieprijs. Wacht, ik laat
eventjes X aan het woord:
Memorabilia

Wat de brief van meneer Portegies
Zwart (schuimbekkend, schuimbekkend) in hetjuninummer betreft: wie
benieuwd is naar de toedracht, leze
mijn commentaar op `Ichthyologie'
maar eens na, liefst zorgvuldig - en
kan daarbij vaststellen dat de weergave
van dat gedicht een onverminkte
fotocopie is. De afwijking speelt
overigens geen rol in het betoog.

Heden geen buitensport
Ondanks de regenbui
Dank zij het Rijmschap
Op Hemelvaartsdag
Binnenshuis overal
Vechten de dichtertjes
Mee in Heinz Polzers
Plezierdichtenslag
Onder de maat, helaas. Wij (de twee
Rijmschappers) keken verwonderd
naar X zijn stramien, waar het
ontbreken van zeslettergrepigheid ...
prachtig,'dat had u dus zelf al gezien.
Laat ik eens verder gaan: nog een
ontnuchtering; hier volgt een zomerimpressie van Y, die door onthutsende
onorthodoxigheid vroeg om problemen met mei en met mij:

jaar 1982, de heer van Gelder mag ons
een gehele dag vergezellen naar de
platenstudio waar we The Rhvmeship
Rag laten opnemen, en bij de heer
Majoor komen we eens lekker eten.

denk ook vooral aan de
anticonceptiepil
als u op reis naar
het buitenland gaat
(Technisch aantrekkelijk, leerrijk praktijkgeval van de hiervoor al genoemde
heer Vroon.)
Stelt u nu ook eens uw versificatiekunst puntig en logisch en metrisch
tentoon! In de septembermaand, na de
vakantietijd, gaan wij weer zwaaien
met wierook en zeis. Vanuit mijn tent
op het Spekholzerheideveld groet ik u
hartelijk.
No de Wijs

Dit zijn me heerlijke
Zomergeluiden
Muggengegons en
Bijengezoem

Stelling

Kijk, daar hebje een
Aardhommelmannetje

Titel proefschrift: Engineering aspects of

IJverig bezoekende

Loon naar werken! De heer Vroon
ontvangt bij gelegenheid een door ons
beiden gesigneerde agenda voor het

identiteitsbewi js
girobetaalkaarten
scheerapparaat

'Bloempje na bloem
Waar is het misgegaan? Ons introductiestuk toonde u zesmaal een foutloos
patroon, maar wat bleek: domoor en
correspondentievriend struikelden
over dejuiste klemtoon. Kijk, en dat
wreekte zich! Regeltje 6 vooral was

Biocata/vsts in Industrial starch conversion
technology'. Delft, februari 1983.

Het woord `ding' zou wegens het taalluiheidbevorderende karakter uit de Nederlandse taal dienen te worden geschrapt.
R. van Tilburg
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Opperlands

AAAAAA terij (6) beeindigde. Hi j v'ilde t oen

Schizogrammatica

bnAAAA eAAAAA (5 + 5) de oAAAAAAAAAA rde (10) tAIfAA,
(5) met AAAAAAAA (8) van de dofA/IAAIf ee (6)

Een van mijn pen-friends heeft, op afstand gezien, een keurig en regelmatig
handschrift. Van dichtbij echter, op
leesafstand, lopen de letters i, u, n en m
hinderlijk in elkaar over. Het verschil
ligt in het aantal poten of tandjes. u en
n, beide met twee tandjes, zijn gelijk: AA.
m is een drietand:AAA, maar ook een
u+i, een i+u, een n+iofeeni+n
zijn drietanden.
Puntjes op de i worden in dit zo vereenvoudigde schrift at helemaal niet
gezet, terwijl met koppeltekens en spaties zeer slordig wordt omgesprongen.
Zo zien in en ui er gelijk uit, dus als m.
min heeft 6 haaltjes op en neer, en onmin heeft een o, gevolgd door 8 haaltjes
op en neer: fffAfA en oAAAAAAAA.

Vaak ligt verwarring door het zinsverband niet zo voor de hand, maar vooral bij Lange woorden is het zaak de
haaltjes (tandjes) zorgvuldig te tellen
en te verdelen in letters en lettergrepen.
Ik schreef daarom aan mijn bovengenoemde pen-friend dat ze, om mij het
lezen te vergemakkelijken, het aantal
tandjes moest aangeven met een cijfer,
en het bovenstaande onmin aldus
moest schrijven: oAAAAAAAA (8). Minister

wordt dan ffAfflffster (7). Het was, at
zeg ik het zelf, een 1AAAAAAAAeuze (8) inval.
AAAAAAAddels (7) kreeg ik ofAf,1,Aegaand (6)
van m ev r o u w a (7 + 7) ,

echtgenote van de bekende AAAMMAMMsmaticus (8) en zelf ook een AAAtAMAAAAtende
(3 + 7) AAAAAAA tenkeAAAA^ er (7 + 4) het vol-

gende AAAAge (4) briefje terug.
Een van haar zoons,

R/IA/IAAIs (5), of

WMMIIAIMe (8) of PAAAAAAAAe (8), was van de
tAAAAAAAAAAAA r (12) in een hoop pnAA ilA (5)
gesprongen en had daarbij een
AAAIAAAAAIscAIAAA11(8 + 4) wondje in zijn
dAAAAAAAAAAAAs (12) opgelopen. De schade

gaan p/I/VAA rAAAAAA en (5 + 6), hetgeen een
nAInn ttig (4) en znAnnnAg (6) idee was.

tAA/1,1/1 de; quash/IAAAportant; tranAn/IAet;
0/IA/in/lens; bAfA/, per; AIAAINI ziek ; k enAnAn s;
pian/1n/Ino; bAnAInn en;,ju,jitsM AAAI tvoering;
s;
Crugl/1/1/1/1 s; s t o e/I -n/I/1/I r t je; n os;

kor/IAVVIII t; zen /In/In ooit?; pnAn1 AAP; PAM/IA1;
IA/I/1/IA

6 tandjes: ook wanneer men de opeenhoping van i's buiten beschouwing laat,
zijn er over de 40 permutaties waarvan
er zeker 10 onbruikbaar zijn. Enkele
goede zijn: e/IA/INV er; on/V/V/I bus;
oAnV nM e us ; t rAA /IA/I/1 a c h t ; k/VIAn1/I/1 ; AAMAAI as k ;
prMMA/v/Ila; f A/wingatie; diverse chemische
elementen do/INV/I; gr/wIf1/I1 ken; deAInnA/IAg;
;

Ann/An ve; macaron/►n nNlpakker; quash
/1/1/1/1/1 ocen t ; tr/Inn nnn t ; con tnnnnnn tei t ;

CMIVI f/I vt' dopje ; BrnMnUUlsse; /1nnn/ I leggen;
(als het), j/In/w/Is; k,/v/IA/Men; /IA/VAA tins;

tAnnAnAn erman (7) en de door de, jaren

dan stormkracht aanwakkerde. Het werd
na een AAA/IAIA/iAA t (10) bezf/IflfAAAg (8) een

an/I/1/lA/Ileren; maNlAnnAr; pr/n/n/ins; opport/I/1/IAM; nazn /VIn/in tat ie; . 1u . 1itsAI/I A/V/I r.

7 tandjes: theoretisch zijn er misschien 70
permutaties van i, m, n, u, maar ik kon
met pijn en moeite er 50 in woorden of
woordcombinaties terugvinden. Vele
daarvan vind ik gezocht - wat ze ook
letterlijk zijn - hetzelfde geldt ook voor
8 en meer tandjes. Enkele goede zijn:
.sto/MAAI/IA/I teit; mAAA/vosa; /I/I/winners; liquor

I I4IA1,AAAer (10) vanje welste. Slechts een

aAVWVVVI ; MA/NA rok; ba/V/IA /INI t jes; fl/V/V/A r;

peper/I/I/I/In/IAtje (7) en een snoepje van
JaAAAAAA (6) met een gAAAAA/vvetje (8) als

MA/IA/n1 t; aliAllll/VV! teit; pelvAAAAng;

beloning konden hem deAAAAAAI (6) doen

pennn/I/Museum; Mnn/w bed ; unannn wn/I teit;

sluiten, zodat hi] met een AAAMAAAAAAAAAA (15)
aan decibel/en - zi jn aAMMAAAAAA (11) ! - de

run/v/IA/l oleren; co//WA/wa; schMg;

I I

/Inn/InM/I t i e ; pMIVVIA/IA e 1; I nVIMl1M ; MAAM/A c r.l' ;

0/IA/IA/AM ring; geranAAIIA/Il1/I ; anflnnn nn s;
0/IMAM/A; MMMMsmatiek; afschn/IMMn/Ig;
rM/I/1/I/1/I^l eren ; a lflll/I/ AAA ; t/1n/Innn/In an ; co/

/ o qn/I/1/In/I/i/I ; j/IM/1/InM a an d; Ann//I/1/I/1 g;
grMMn/VVl g; e/In/In1MM k.
9 tandjes: 15 voorbeelden te vinden. Zie
verder de voorgaande opmerkingen.
sten/In/I/1/I/1Mg; c'adA1/A/M/V IA1; actMMIInM/I;

Klein beginnen, en zo groot mogelijk eindigen.
1 tandje: dit kan alleen een i voorstellen:
A k ; lAI g; A.
2 tandjes: ii in eiig: e,ing. Voorts u en n in
alle woorden met u en n, mits niet voorafgegaan of gevolgd door i, u, n, m.
3 tandjes: m in alle woorden met m, met
de hierboven voor u en n genoemde beperking. Voorts: ui: /IA/I; iu: P/In/Is; in: AAA;
ni : nAAks; iii : de opeenvolging van i's zal
voortaan worden weggelaten.
4 tandjes: er zijn 12 permutaties, blijkend
uit de volgende voorbeelden: mi: ban/w;
im: knnA/I; nn: ANv/la; nii: het Latijn moet
te hulp komen met genitivi en meervouden; ini: bikA/V/I; iin: bevloefl/Ifl/Ing; uu:
mnn/Inr; uii: /Inng; iui: taxA A//I trlt; nu: de
lezer sta mij bij; un: AAAInster; nu: An/14t.
5 tandjes: tegen de 20 permutaties die
bruikbaar zijn. Aileen de voorbeelden
worden nu genoemd: ba/I/Ifl/I fl deeen;

wasAAAA/M/Iem (7), maarAAAAAAnnner (9) had

geM/nMMMn4fic eerde (12) tAMAAAAAan (8)
MnMMMAMA (13) gew orden voor het kabaal,
dat in eenAAAAAAAA (8) tot niet flnAInAf der (6)

crAfM/I/lAeel; LeM/ Aden; en/v/Iwelk;
nMnnwddels; ln/wvwent;/ vdatie;
begnnnnnnn r; e/I-Annnnn combinatie.
8 tandjes: Ongeveer 20 voorbeelden. Enkele goede zijn: trigennnMnnns ;nnAMnn/len;

Bij zo'n vernuftig schizogram past een
theoretische beschouwing over de toepassing, de mogelijkheden en de beperkingen: de systematiek van de onzin, maar ook de onzin van de systematiek van het aantal tandjes en de
woorden die ermee te vormen zijn.

hi/ zo AAAAAAA ens (7) gegild. Zelfs een
onnnAnens (5) zoun/wAAg (6) medelijden met
hem hebben gehad, maar door voorgaande calamiteiten van deze aard waren
de znflflnrprAAAAAA (4 + 6) van een

len/Inmilig; JAn/ I Ali chtend; Ml► nnvnport;

vrouwen/InnnMood; mofVIMIVVIent; tro-

macaro/IM /wnport; tA/INV/V It; kostMnnn,In;

AAA/IAA/ wA1 t (Fr.); op t/IAnAM//VI; alA/In/n/In/Ins;

gnnnnnnnM ; o n t r/I/I/I/Innnnn g; /Innnnn/n/I er ;
aaAAAA/IAMII ten; binnen/InMIVVIn r;
k a/InnnMMn k ; d/IA/IAAAAIA1/I t i e f; v ergnMnnM/In g;
k ostA/IAAA/IAAA aai.ster.
10 tandjes: 8 voorbeelden. Opmerkingen
als b ove n . bek lnnnn/I/I/I/1/In g; /1/1/1/1/1/v/IM er;
A//1/IA/AM/I t ; neptnnnnnMMn ; decennnnNVI/1M ;

drn/Innn/1/1/1/1/1 ziek; AIA/A/M/A/IAaliseren;

oAAAAAnnnnn rd.
11 tandjes: 7 voorbeelden. AAIA/IA/I/1/IAAAelen;

comAAAAnnnnn1 e; aannnnnnn/1nnn g; annnnnnnnnnn tie;
oAAAAAAAAAAn ; k os tAA/IAAAAAAAAI r (n a a i c u rs u s );
h/Innnnnnnnn/Ig- bird (Eng. kolibrie).
12 tandjes: 6 voorbeelden.

k o.s tAAAjAAAAAnnn s e u m; AA/IA/IA/IA/AAA teit;

telefoonnnnnnnnnnnn er; tnnnnnnnnnnn/I r;
dAAAAAAnnnnnn s ; AAAAAAnnnn n e.
13 tandjes: 3 voorbeelden. onnnnnnnn/Innn/leren

(germ.); nMnnMnnnnnn; sAA/MMAAAA/IM
14 tandjes: 1 voorbeeld. alAAAAAAA/IAAAAAAI.
15 tandjes: 2 voorbeelden. n/In/In/In/Innnnnnn;
jAnn/1nMnnnnMnn er.

16 tandjes: I voorbeeld.
aMnMMnMnnMM aamplaat.
17 tandjes: I voorbeeld.
Bi knnnn Ann AAAAAA n/In/I posante of meting.
18 tandjes: 1 voorbeeld.
/1/1/1/In/1/1/In/I/1/1n/iMn/1 k

omen.

19 tandjes: 2 voorbeelden. AAAAA/IA/IA/IA/IAAA,/IAAArloon; max/IA/!MA/11i,1M MM1111/I er.
20 t/m 23 tandjes: geen voorbeelden te verzinnen.
24 tandjes: I voorbeeld.
alM/Ill/I/1/I/1/1/1/I/I/1Mn/I/i/In/I/i/In ers.

25 tandjes: 1 voorbeeld.
5/I/iM/I/iM/I/1/1/I/I/I/1M/1M/IA/Vl/I

teit.

26 tandjes: geen voorbeeld.
27 tandjes: I voorbeeld.
AAA/ICI/I/ /IA/lAAAAAAAAAAAAA/IA/iA teit. (Record , nog
niet geregistreerd in GAAAAnnn ess. )

P. van der Esch

oud-Geneeskundig Inspecteur
Geestelijke Volksgezondheid
Voorhout

II
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Stijloefeningen

Sport

In `Onze Taal' nummer 10, oktober
1982 (p. 118) stond een oproep tot het
inzenden van Stijloefeningen. Het ging
om het volgende, tamelijk onbenullige,
verhaaltje.

Langs de lijn, 16 dus.

Er zit een man in de tram, in het
spitsuur (Iijn 16 in Amsterdam). Hij ziet
een figuur die opvalt door een Lange

nek en een gekke hoed. Die figuur
maakt ruzie met een medepassagier die
tegen hem aanbotst. Maar die ruzie zet
niet door, en de figuur gaat zitten. Later
op de dag ziet die eerste man dezelfde
figuur bij toeval weer. Er staat darn
iemand bij hem die zegt dat er een extra
knoop aan zijn jas moet.
Dit verhaaltje is al op 99 veschillende
manieren verteld. Zie het boek van
Rudy Kousbroek (De Bezige Bij, Amsterdam 1978). Het aantal variatiemogelijkheden is echter nog lang niet
uitgeput, getuige de talrijke inzendingen van `Onze Taal'-lezers.
In de nummers 1 en 2/ 3 van dit jaar
hebt u nog enkele oefeningen kunnen
lezen. In dit nummer presenteren wij u
nog twee variaties.

Politiek trammelant

U bent verbonden met Leo Feitsma op
het nauwelijks uitverkochte achterbalkon van Iijn 16, net vertrokken dus van
het Olympisch Stadion in Amsterdam.
Het weer is prima en voor wat betreft de
rails, die Iigt er schitterend bij.
Daar is de conducteur, nee de controleur, nee de bestuurder, maar dan op
het voorbalkon natuurlijk! Hoewel, nee,
toch niet, ja zeg wat doet die man daar
eigenlijk op het achterbalkon! 0 nee, It
is toch de fluitist dus.
Een eindje verderop langs de Iijn lopen
zich al een paar reservepassagiers
warm, op de volgende halte dan wel te
verstaan. De tram nadert nu ten opzichte van de halte en het afstoppen van de
tram is oorzaak van het aan de rem
trekken door de bestuurder. En jawel
hoor, nu is er een opening op rechts en
twee passagiers verlaten de tram om
plaats te maken voor een middenvelder,
nee, een middenstander dus, die dan
ook direct, binnen dus, gaat zitten, en
een aanvaller. Tjongejonge, wat heeft

die man een VERSCHRIKKELIJK lange nek
zeg! En wat een FORMIDABEL koord heeftie tussen de bol en tussen de rand van
zijn hoed, die denkt natuurlijk ook `ik
schop ze wel even onderuit'. En jawel
hoor, hij presteert zich direct als aanvaller, omdat hij meteen een overtreding begaat ten opzichte van zijn directe tegenpassagier door middel van
het trappen ten opzichte van zijn enkels. Natuurlijk is dat het gevoig van het
gele kaart stempelen door de conducteur, een boeking dus. Jazeker, conducteur, die man moet teruggefloten
worden, die dribbelt dan ook naar binnen ten opzichte van het achterbalkon
en verlaat een minuut voor het rustsignaal dus de tram, die denkt ook `nou de
rest loop ik wel'. Zo zie je maar weer.
Na de rust zie ik hem weer op de reservebank bij het Concertgebouw waar de
trainer hem op zijn rugnummer wijst,
die vindt ook dat zit toch wel wat lager
ten opzichte van de anderen.
Dus maar weer terug naar de studio.

L.A. Rang
wiskundeleraar
Driebergen

11

Met stijgende verbazing, meneer de
voorzitter, heb ik het verhaal van mijn
politieke opponent aangehoord. Het
verhaal over een man met een lange
hats en een touw om zijn nek, die voor
een medepassagier in de tram zijn met
lintjes versierde hoed niet wil afnemen
als hij door die passagier op de tenen
wordt getrapt, met gevolg dat een paar
uur later diezelfde langhals door een
luguber personage wordt gesommeerd
een extra knoop aan zijn jas te zetten!
Zo was het wel ongeveer.
Een verward verhaal, meneer de voorzitter. En ik zou er dan ook niet aan
gedacht hebben te repliceren, ware het
niet dat de geachte afgevaardigde
heeft gemeend te moeten suggereren

opsomming van de feiten - en mijnentwege tot enige overdrijving in zijn
verwachtingen van een mogelijke
escalatie.
Helaas, meneer de voorzitter, heeft mijn
geachte collega het daarbij niet gelaten. Nee, meneer de voorzitter, de
geachte afgevaardigde heeft het bestaan, ja, ik schroom niet te zeggen
`heeft zich vermeten' een onbenullig
voorvalletje aan te grijpen om zijn
grootste politieke ideaal te propageren,
namelijk, uitbreiding van hetwagenpark - inclusief een eigen compartiment voor elke reiziger, en aldus de
realisering van zijn hartewens naderbij
te brengen.
Een trieste zaak, meneer de voorzitter.
Zo triest, dat deze persoonlijke aanval
op de geachte afgevaardigde naar mijn
mening alleszins te rechtvaardigen is.

eerste: ik beyond mij in diezelfde tram.
Ten tweede: de tram was vol. Goed.
Ten derde: er werd op tenen getrapt.
Ook goed. Vervolgens: onder de passagiers beyond zich de door mijn geachte
collega zo treffend getypeerde langnekkige burger, compleet met deukhoed, flaporen, lasso, lintjes, en een
ontoereikend aantal knopen. Mijn tuinman!, meneer de voorzitter. Zeker, hij
had een knoop te weinig. Daar ging hij
evenwel niet onder gebukt\Waar hij wel
door geplaagd werd, was een kanjer van
een eksteroog. I k herhaal, meneer de
voorzitter: een knoop te weinig maar
een eksteroog te veel. Een marteling
die hij al dagenlang met mannenmoed
verdroeg. Hij klaagde niet. Hij leed in
sti lte.
Ik zal kort zijn, meneer de voorzitter.
Toen die man met die flaphoed, die

dat een dergelijk minuscuul incidentje

Want wat was het geval, meneer de

waslijn, die linten en die lange nek,

in een Amsterdamse tram zou kunnen
escaleren - en uitmonden in een
algemeen handgemeen, met al le desastreuze gevolgen van dien. En nog zou
ik gezwegen hebben, meneer de voorzitter, als mijn geachte collega het
daarbij zou hebben gelaten; als hij zich
beperkt zou hebben tot een simpele

voorzitter. Welke schokkende omstandigheden hebben mijn geachte collega
geinspireerd tot het houden van een
totaal overbodig pleidooi?
We zullen trachten in kort bestek de
ware toedracht van het gebeurde te
onthullen. Een aantal feiten, meneer de
voorzitter, die er niet om liegen. Ten

maar zonder die ene knoop - maar weer
w'I met dat ene kolossale eksteroog in
die voile tram op zijn tenen getrapt
werd, toen, meneer de voorzitter, was
voor hem de maat vol.
Maar wat deed die man? Maakte hij
amok? Pleegde hij zelfmoord? Trok hij
aan de noodrem?
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Niets van dit alles. Nee, meneer de
voorzitter, die man glide niet, hij vioekte
niet - en hij hield zijn handen thuis.
Toen hij weer een beetje bij zijn positieven was gekomen, heeft hij alleen
zijn pijniger heel beleefd gevraagd of
die zijn voet lets wilde oplichten. En hij
is gaan zitten toen er een zitplaats
vrijkwam.
Resumerend, meneer de voorzitter,
kom ik tot de conclusie dat enige
pressie op een eksteroog in een voile
tram geen reden mag zijn om dan maar
meteen de ruimtevaart te introduceren,
zoals mijn geachte collega beoogde.
Tot slot, meneer de voorzitter: welk een
beschamende vertoning. Een eksteroog, uitgebuit voor politieke doeleinden.
k heb er geen woorden voor.
Ik dank u.

H. van Eldik
gepensioneerd adjudant
Koninklijke Marine
A msterdam

Het spreken, de grondslag van het
mens-zijn
Bij het spreken van de taal, en bij het
bestuderen van de regels voor het
gebruik ervan, ontgaat ons vaak hoe
enorm veel de taal voor ons betekent,
of beter gezegd dat de taal het fundament is van de menselijke samenleving.
Eugen Rosenstock-Huessy, een in 1973
op 85-jarige leeftijd overleden, bijzonder veelzijdig begaafd mens, maakte
van het fenomeen `spraak' diepgaand
studie. Een van de vruchten daarvan is
Speech and Reality, in het Nederlands
vertaald onder de titel Spraak en
Werkelijkheid, een uitgave van de
Vereniging Rosenstock-Huessy-Huis
te Haarlem.
In het volgende probeer ik iets over te
brengen van wat de auteur bezielt. De
citaten zijn overgenomen uit het genoemde boek.

Bijsluitertaal en reclame

Spraak en de gemeenschap

In bijsluiters van geneesmiddelen treft
men nogal eens in de rubriek Indicaties
of Toepassing een van de volgende
formuleringen aan:

Bij gebruik van taal wordt altijd het
bestaan van een gemeenschap die deze
taal spreekt, voorondersteld. Maar
staan we er ooit bij stil dat elke
gemeenschap de vrucht is van taal?
Zonder taal was een groep mensen in
het gunstigste geval een kudde, waarschij nlij k echter eerder een bende.
Elke gemeenschap, denken we bij
voorbeeld aan een gezin (maar hetzelfde geldt voor een school of een
fabriek), moet voortdurend bezig zijn
in vier richtingen: zij dient zich te
verweren naar buiten toe, eensgezind te
blijven naar binnen toe, voort te
bouwen op haar verleden en zich
rekenschap te geven van de eisen die de
toekomst stelt.
Naar buiten toe moeten allerlei hindernissen worden overwonnen (in het
voorbeeld van het gezin: inkomsten
verwerven, beslissingen nemen over de
opleiding van kinderen, ruzies met
buren beslechten), naar binnen toe is
bezinning nodig op het wezenlijke van
de gemeenschap (in een gezin verschuiven de verhoudingen steeds door het
opgroeien van de kinderen en door
veranderingen in identiteit bij de
ouders), het verleden moet worden
verteld en gevierd, het geloof in de
toekomst moet op de jongere generatie
worden overgebracht, opdat deze de
fakkel verder zal dragen. Al deze
activiteiten hangen niet alleen of van

- Dolorex* kan worden toegepast bij
alle vormen van pijn.
- Exdolor* is geindiceerd bij alle vormen van pijn.
Deze formuleringen blijken in medische en farmaceutische kringen, en
waarschijnlijk ook door patienten,
verschillend te worden uitgelegd. Sommigen beschouwen het gestelde in
beide voorbeelden als gelijkwaardig;
volgens anderen is het tweede voorbeeld een vorm van reclame, tenzij dit
middel de enige ware en algemene
pijnstiller zou zijn of, zoals in het vakjargon wordt gezegd, het middel van de
eerste keuze voor behandeling van
pijn.
Wat is de mening hierover van lezers
van `Onze Taal'?
* De produktnamen zijn fictief

H. de Ru
apotheker
s Gravenhage

het gebruik van taal, maar bepalen ook
de manier waarop de taal wordt
gebruikt. Oude formuleringen verliezen hun werking, elke generatie moet
`vertalen', nieuw verwoorden, door
woorden eensgezindheid scheppen, geloof oproepen, krachten bundelen en
respect verwerven voor wat bereikt
werd. Faalt het woord, words de gemeenschap op enig front `sprakeloos',
dan houdt de gemeenschap geen stand.
Denken we aan een gemeenschap ter
grootte van een land, van een natie,
dan krijgen de kwalen die dreigen,
angstaanjagende dimensies. Als met
het buurland niet meer gesproken
wordt, dan heerst er oorlog; als naar
binnen toe geen gesprek meer mogelijk
is, dan heerst er anarchie. Als de
oudere generatie dejongere niet meer
kan inspireren voor een gezamenlijke
toekomst, dan heerst er decadentie; als
een deel van het yolk geen respect meer
heeft voor het gezamenlijke verleden,
dan heerst er revolutie.

Citaten uit `Spraak en Werkelijkheid'
`Bij twee generaties kan of de oude of
de jonge generatie het bij het verkeerde
eind hebben. Decadentie veroordeelt
de oude orde, revolutie stempelt de
nieuwe; of nog duidelij ker: in een
decadente maatschappij schiet het
verleden tekort en bij een revolutie
wordt de toekomst met geweld binnengehaald. Decadentie en revolutie zijn
kwalen van een maatschappelijke tijd,
van de maatschappelijke evolutie door
de tijden been.'
`Voor de genezing van deze vier ziekten
van de samenleving beschikken wij
over vier verschillende wijzen van
spreken. Mensen redeneren, voeren
wetten in, vertellen verhalen en zingen.
Over de buitenwereld words objectief
gesproken, de toekomst wordt met wet
en recht geregeld, het verleden wordt
verteld, de eensgezindheid van de
binnenwereld wordt uitgedrukt in
zang. Mensen spreken met elkaar in
een voortdurend proces van onder
woorden brengen, omdat ze bang zijn
voor verval, anarchie, oorlog en
revolutie. De krachten van het gemeenschapsleven worden samengebald in
woorden. Het zich voortdurend tegenover elkaar uiten van de leden vormt
de bloedsomloop van de gemeenschap.'
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`Spreken betekent met de vier aspecten
van leven omgaan alsof ze een eenheid
zouden kunnen vormen. Je kunt dit
feit voor jezelf bewijzen door een of
ander taalthema, zoals "kom" te
analyseren. "Kom" als gebiedende wijs
richt zich op de toekomst. Jij, de
spreker, bent ervan afhankelij k of
iemand anders, in antwoord op jouw
wens zich naarjou toe te bewegen, de
wereld verandert. Maarje kunt ook
met hetzelfde taalmateriaal, het werkwoord "komen", de historische gebeurtenis dat "hij gekomen is", vastleggen.
Door nog weer een variatie kun je je
eigen innerlijke houding ten opzichte
van zijn komen vastleggen: "laat hem
komen" of: "hij kome", of het uitwendige proces van zijn bewegen door de
ruimte beschrijven: "hij komt".'
`Verleden en toekomst, in- en uitwendige processen, blijken verwoord te
kunnen worden met hetzelfde taalthema. De variaties gebruiken betekent
een leider zijn (kom), een wetenschappelijk waarnemer (hij komt), een
historicus (hij is gekomen), dan wel een
dichter (hij kome!), vier rollen in een
notedop.'

`Het is onzin te denken dat alleen de
wetenschapper, of de historicus, of de
politicus, of de dichter, de waarheid
kan bezitten. De waarheid is bij de
mens die alle vier talen oprecht kan
spreken, door hetzelfde materiaal voor
alle vier te gebruiken, en die de eenheid
van de taal niet verbreekt door te
vluchten in een uitsluitend wetenschappelijke, uitsluitend poeti-sche, uitsluitend versteende, of uitsluitend revolutionaire taal.'

Menswording dank zij de taal
Waar zouden we zijn als we, na onze
geboorte, niet waren aangesproken, als
onze ouders ons geen naam gegeven
hadden, als we dank zij dat voortdurende aangesproken worden niet hadden geleerd zelf te spreken, als we niet
na onze geboorte, dank zij de taal,
geleidelijk mens waren geworden? Hoe
zouden we in het leven staan als we
geen naam hadden, als begrippen als
goed en kwaad, recht en onrecht,
trouw, solidariteit, in ons bewustzij n
niet zouden bestaan?
Door de taal worden we na onze
geboorte nog eens ter wereld gebracht

\lARIETEITEN VARIETE
De heer C. Zorgman in Son schrijft mij
met een grote mate van zekerheid (hij
heeft drie jaar in de Belgische hoofdstad gewerkt) te kunnen verklaren dat
de brief van het Brusselse Bureau voor
Onderwijssamenwerking, door mij opgenomen in het aprilnummer, niet is
vertaald maar opgesteld door een
francofone Brusselaar. En zo'n francofoon die de moeite neemt ook Nederlands te leren, is hem sympathieker dan
de Belg die `de andere taal' en haar
gebruikers een hysterische haat toedraagt. Die francofoon verdient onze
hartelij ke aanmoediging.
Wat dit laatste betreft, vindt de heer
Zorgman in mij een warm medestander. Maar ik geloof dat hij de strekking
van mijn betoog niet geheel begrepen
heeft. Hij schrijft nog te moeten
toegeven dat de brief geen echt goed
Nederlands bevat. Daar ging het mij
nu net om. De francofoon heeft zijn
best gedaan, maar men had hem het
opstellen van een brief die was bestemd
voor Noord- en Zuidnederlandse instellingen van hoger onderwijs, niet
mogen opdragen. Het was werk voor

iemand die het Nederlands werkelijk
beheerst. En de Engelse directeur van
het bureau kan worden verweten dat
hij zich niet voldoende op de hoogte
heeft gesteld van de moeilijkheden en
gevoeligheden op en in dit taalgebied.
Tegen het dubbele gebruik van noch
(zie het meinummer) heeft de heer
H.J. Cramer in Rolde geen bezwaar.
Hij geeft er zelfs de voorkeur aan in de
gevallen waarin het misverstand kan
uitsluiten. Uit `Jan noch Piet bezitten
een fiets' zou abusievelijk begrepen
kunnen worden dat Jan een fiets heeft
en Piet niet; dan liever: 'Noch Jan noch
Piet bezit een fiets'. - Nu, ik denk dat
zo'n misverstand bij maar heel weinig
mensen zal rijzen, en daarom acht ik
deze redenering geen deugdzaam argument voor het dubbele gebruik.
De heer Cramer vraagt zich verder of
wanneer de persoonsvorm enkelvoudig
en wanneer hij meervoudig moet zijn. Dat is geen oninteressant punt. Zegt
men: `N och Jan noch Piet bezit . . . ' of:
`Nock Jan noch Piet bezitten ...'? Die
vraag kan ook voor het enkelvoudig

als mensen die voortdurend kiezen
kunnen (en kiezen moeten), als mensen
die telkens weer (ten goede of ten
kwade) antwoord geven moeten.
Waarschijnlijk zijn dit noties die voor
vroegere geslachten zonder meer duidelijk waren, allerlei woorden duiden
op een wijsheid die ons moderne
mensen ontbreekt. Is het niet veelzeggend dat wij de taal waaruit wij als
mens ontstonden, onze 'moeder'-taal
noemen? `Respondeo et si mutabor',
`Ik antwoord, ook indien ik (daardoor)
verander'.
Het bovenstaande kan niet meer dan
een summiere aanduiding zijn van datgene waarmee Rosenstock zich bezighoudt in genoemd werk. Wie er meer
van wil weten, zij verwezen naar het
genoemde boek dat verkrijgbaar is bij
het Rosenstock-Huessy-Huis door
overmaking van f 15,- op postrekeningnr. 153644 van ondergetekende te
Haarlem.
E. Voet
gepensioneerd ingenieur
Haarlem

gebruik van `nosh' gesteld worden. De
grammatica van Rijpma-SchuringaVan Bakel geeft als voorbeelden van
deze soort voegwoordconstructies: Jan
noch Karel waren/ was; Jan of Karel
had/ hadden; zowel Jan als Karel hadden/ had. Paardekooper laat dezelfde
vrijheid, maar bij noch ... noch lijkt
hem de enkelvoudige persoonsvorm
verplicht. I k' heb in deze gevallen (en
ook bij noch ... noch) steeds het enkelvoud gehanteerd vanwege de logica.
Ik zeg dat met schroom want ik weet
dat de taal niet altijd logisch is, maar ik
vind dat je een soms onlogische taal zo
logisch mogelijk moet gebruiken.
Ter illustratie: `Jan of Karel hebben de
fiets weggenomen (?).' Als Jan niet de
dader is, dan is Karel het, en omgekeerd. Er is altijd maar een dader;
waarom dan het meervoud? En wat
`Zowel Jan als Karel had(den) een
wandeling gemaakt' aangaat: als ik de
woordschikking wijzig in `Jan had,
zowel (evenzeer) als Karel, een wandeling gemaakt', dan ligt het enkelvoud
voor de hand.
Maar het is waar dat verandering van
woordschikking ook wijziging in het
taalgebruik kan veroorzaken. Overigens maakt Paardekooper de uitzondering dat bij `zowel jij als ik' voor hem
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persoonlijk het enkelvoud is uitgesloten.
En ten slotte, voor mij persoonlijk is
het een troost dat Rijpma enz. in een
opmerking zegt: `Men lette op het getal
van de persoonsvorm in de verschillende voorbeelden. Waar beide vormen
mogelijk zijn, lijkt het enkelvoud het
meest juiste.'
`De Tijd' van 29 april 1982 brengt
verslag uit over een conferentie van
Kerken, Humanistisch Verbond, FNV
en CNV. U it verklaringen, volgens het
weekblad afgelegd door prof. Fiolet,
secretaris van de Raad van Kerken,
haal ik de volgende uitdrukkingen en
spreekmodellen: vanuit een echte
saamhorigheid; een stuk zekerheid;
deelname aan de cultuur; deelname
aan de zingeving van het menselijk
bestaan; vanuit hun invalshoek; inleveren; de waarden waaraan zij een
invulling willen geven; wij willen
vanuit onze eigen invalshoek een
bijdrage leveren aan de invulling; nu
gaan we bekijken hoe we die gemeenschappelijke slotverklaring (van de
Kerken - MCG) handen en voeten
kunnen geven; iedere kerk heeft zich
verplicht deze gedachtengang terug to
koppelen naar de eigen gemeenschap.
Dit is het soort taalgebruik, waarvan
veel mensen denken dat het synthetisch
wordt bereid en op bestelling geleverd.
M. C. God Schalk

Opperlands

Opperlands

Vreemde woordenuitkramer
Vreemde woorden uit Kramer

Verkeer Daan Gesloten
ach, jojo urn, al is tie kookpotje
ach jo, journalistiek? ook potje!
je schrijft sperma, To, zo en niet anders
je schrijft spermatozoan niet anders
ruwe bolster blanke pit
ruwe Bols ter blanke pit
geef me tablet, ik at rap na
geef metabletika trap na
helpt mensa pendelaars aantrekken!
helpt mensapen de laars aantrekken!
Ik ben erg in tel,
lig enterogeen
en volg roeiend
een kanonnadeoorlog
Ik ben erg intelligent
erogeen en
volgroeiend:
een kanon na de oorlog
Het mist er
ieder ogenblik
je smacht
naar 't sex
amen
ver
bij star
en de zon
neen erg iel
acht voor eeuwig
o monster
gend en loos
gek
euvel

Het misterie
der ogen
blikjes macht
na artsexamen

Verbijsterende

metabletisch - dit is het allerinternationaalste woord omdat het zowel een
Duitse als een Franse en een Engelse
tafel bevat! In de mensa een metabletisch tqfelgesprek; dat is nog eens tafelen!
metafoor - het meest sprekende voorbeeld is het schilderij van Vincent van
Gogh: zelfportret na ooramputatie.
Immers met of oor.
voiture - van gemengd Frans-Nederlandse oorsprong, namelijk `voir' en
`turen'; oorspronkelijk `kijken' en
`loeren', later `koekeloeren', speciaal
vanuit een voertuig, later dat voertuig
zelve.

Stapelingen
`Deze zijde', zeide zij, de zijdezijde zijdelings wijzend.
Nu 't geschieden is geschied en is geschiedenis.
J. P. Roemer Visscher
Lunteren

I

I

zonneenergie
lacht voor eeuwig
om ons tergend
en loos gekeuvel

Anagrammatica
ik word aan 't oudzijn niet gewend
Willem Elsschot
de dood zuigt wijn, tin en u.werk aan
onu.waardige wijn ontduikt zeden
waanzin ont vt'i jdt gekruide oden
waanzin ontwijdt goede kruiden
wij doorzien dat kind en uw agent
zvtiwijgend aait kind de trouwe non
de kip met de gouden eieren slachten
een ontkleurd genie schept die dame
een Schalk dringt de meute ideeen op
men had de koele tuin ge'inspecteerd
de tuinslaper meed decent 'n hoge eik
men spekt een oude, lenige dichtader
die adept schenkt me een gouden her
F. Ferwerda
Rotterdam

Onze Taal
verjaardaggeschenk

Verwisseling
schrijfblokken
surfdeinen
kuiteflikker
bloknoot
zaalhandbal
tortelduif
koel helder water
snoeischaar

blijf schrokken
durfseinen
fluitekikker
nok bloot
baalzandhal
tuiteldorf
woel kelderhater
schoeisnaar

droomlandschappen van de Haagsche
School - droomschandlappen van de
Hoogsche Schaal
geen koe zo bont of er At een vlekje
aan - geen vloe zo kont of er zit een
bekje aan

U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van de jarige;
3 datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt de acceptgirokaart
en de jarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.
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HET GEZEGDE & Co.
De Nederlandse taal heeft onlangs van
verschillende officiele instanties een
gevoelige trap gekregen: van de Nederlandse minister van Onderwijs, van de
Belgische minister van Cultuur, nogmaals de Nederlandse minister van
Onderwijs en tenslotte de NOS. De Nos
begon.
`Taalshow'
Zoals bekend, had de NOS op zondagavond een radioprogramma dat helemaal was gewijd aan de Nederlandse
taal, `De Taalshow'. Op speelse wijze
en met veel afwisseling werd belangstelling gewekt, informatie gegeven en
actualiteit besproken met felle discussies, taalspelletjes, interessante voordrachten en het voorlezen van een kort
verhaal. Het drama is bekend: eind
vorigjaar is dit programma de nek omgedraaid. Wat de Nos ervoor in de
plaats stelde, het programma `Wat een
taal', is minder dan een schim van `De
Taalshow'.
Minder bekend zijn de gevolgen.
Rondom `De Taalshow' was een snel
groeiende wijde kring van medewerkers en andere geinteresseerden ontstaan, een netwerk van specialisten en
`veldwerkers' op zeer uiteenlopende gebieden, een forum voor hevig botsende
meningen, van een omvang waar `Onze
Taal' (het zij hier met jaloezie vastgesteld) niet aan tippen kan. Dit alles is,
door toedoen van de NOS, teniet gedaan. Ik heb geen lust het totale programma-aanbod van de Nos te onderzoeken, maar weiger te geloven dat bij
inkrimping het enige programma over
de Nederlandse taal een aangewezen
kandidaat voor verdwijning was.

beheersing in Groningen. Wat zwaartepunten zijn, is er niet bij gezegd,
maar het zal ongetwijfeld iets relatiefs
zijn: niet in Utrecht wat letterkundigen
erbij, maar Utrecht constant en elders
wat letterkundigen weg. Maar zelfs indien Utrecht, als letterkundig zwaartepunt, er drie keer zoveel letterkundigen
bijkreeg als het nu heeft bij evenredige
vermindering van de andere universiteiten, ook dan is deze maatregel rampzalig. Om de eenvoudige reden dat de
beoefening der Nederlandse taal- en
letterkunde in Nederland nu eenmaal
in een onvergelijkbare positie is, namelijk vrijwel alleen in Nederland (en
goddank Belgie!) plaatsvindt. Bij
hartchirurgie, tandheelkunde, econometrie en Engelse letterkunde is concentratie misschien zinvol om het niveau te verkrijgen dat internationaal
mag meepraten (hoewel de praktijk
uitwijst dat concentratie aan een universiteit daarvoor allerminst een noodzakelijke voorwaard.e is).
Bij Nederlandse taai- en letterkunde
zullen we binnen Nederland (en Belgie)
voor de absoluut noodzakelijke diversiteit moeten zorgen, want alleen zois
er discussie, tegenspel, kritiek mogelijk, onmisbaar voor wetenschappelijke
voortgang. Concentratie van de Nederlandse taalkunde of letterkunde aan
een Nederlandse universiteit lijkt het
niveau te zullen verhogen, maar door
het wegvallen van tegenspel, kan zo'n
zwaartepunt wetenschappelijk niet serieus worden genomen. Dit is een puur
wetenschappelijk argument. Ik spreek
nu niet van de overweging dat het ons
goede vaderland geenszins zou ontsieren, als aan al zijn universiteiten de
eigen taal en de eigen literatuur zo
goed mogelijk beoefend wordt ...

`Zwaartepunten' in taalstudie
Nederlandse Taalunie
De tweede trap is in de richting "van de
universiteiten. In Nederland wordt nu
nog aan zes universiteiten Nederlandse
taal- en letterkunde gedoceerd en wetenschappelijk onderzoek gedaan op
dit gebied. Bij alle zes bestaat nogal
veel belangstelling voor deze studie:
vergeleken bij andere talenstudies trekt
Nederlands veel studenten.
De minister van Onderwijs wil hierin
verandering aanbrengen. Er moeten
zogenaamde zwaartepunten komen:
taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, letterkunde in Utrecht, historische taalkunde in Nijmegen en taal-

Trap nummer drie komt uit Belgie.
Dat de mooie plannen in verband met
de Nederlandse Taalunie weinig om
het lijf hebben, heb ik (als enige) at
eens eerder betoogd. Nu de feiten. De
Belgische minister voor Nederlandse
Cultuur zegt niet in staat te zijn het
Belgische aandeel te betalen in de kosten van het Nederlands-Belgische Instituut voor Lexicologie. Dit is het instituut dat onder andere het grote Woordenboek der Nederlandse Taal samenstelt.
Genoemd aandeel is waarlijk niet bui-

tensporig groot, het gaat om een of
twee milj oen: een eenvoudig raketje,
een flinke brug, een bijgebouw voor
een kleine onderafdeling van het Belgische ministerie, wat zeg ik, het
Vlaamse Cultuurcentrum in Amsterdam, kost meer. Het is dus beslist geen
tendentieuze conclusie als ik beweer
dat het enige Belgisch-Nederlandse
samenwerkingsinstituut voor de Nederlandse taal blijkbaar geen hoge
prioriteit krijgt in Belgie. Aan de kwaliteit van het instituut kan het niet liggen, want vriend en vijand stellen die
buiten kijf.

O. & W. zonder `Onze Taal'
De vierde trap is in zijn uitwerking,
vergeleken bij de drie vorige, maar een
heel klein trapje. Maar ook kleine trapjes kunnen hard aankomen. Het tijdschrift `Onze Taal', u welbekend, heeft
naast individuele abonnees, ook collectieve abonnees. Bedrijven en overheidslichamen nemen dan veertig,
tachtig, driehonderd exemplaren of en
zorgen zelf voor distributie onder de
eigen mensen. Ook het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen had zo'n
collectief abonnement en, als ik goed
ben ingelicht, het grootste van alle. Om
redenen van bezuiniging heeft o. & w.
dit abonnement op `Onze Taal' opgezegd. Hoewel het Genootschap hierdoor weliswaar niet failliet gaat en de
echt geinteresseerde ambtenaren wel
een individueel abonnement zullen
nemen, is de geste pij nlij k. 1k zou zo
graag eens het percentage uitgerekend
zien dat dit collectieve abonnement uitmaakte van de totale begroting van
o. & W. Wie in Nederland bij bezuiniging zijn auto wegdoet, is verstandig
maar wie in Nederland dan geen kammetje wil, die heeft iets tegen kammetjes.
Ik weet dat veel lezers in `Onze Taal'
liever geen politiek zien. Overheden en
officiele instanties moeten liefst ongenoemd blijven of hooguit in lovende of
neutrale bewoordingen ter sprake
komen. Maar de situatie is te bar; ik
hoop dat velen dit met mij eens zullen
zijn. Het Genootschap zou van een gevaarlijke blindheid blijk geven als het
geen aandacht gaf aan deze voor de
Nederlandse taal onheilspellende ontwikkelingen.
Op de jongste jaarvergadering is de
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kwestie van het collectieve abonnement, het kleinste trapje van de vier,
aan de orde geweest. Het bestuur zal
hierover met de minister gaan praten.
Ik stel voor dat het bestuur ook inzake
de Nos-programma's, de universitaire
zwaartepunten in de Neerlandistiek, en
het Instituut voor Lexicologie van zich
laat horen.
Het is in de politiek, helaas, zo dat wie
het hardst schreeuwt, het meeste bereikt. Welaan, laat ons dan voor een
keer onze stem verheffen.
J. M. van der Horst

I

I

I

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan verscheen in 1981 een
bloemlezing uit dit maandblad.

Voor deze bundel heeft de
redactie uit vijftigjaargangen
artikelen verzameld die nu nog
steeds het lezen waard zijn. Ze
geven een overzicht van de activiteiten van ons Genootschap.
U kunt de Taalschat bestellen (prijs
f 17,75) door het verschuldigde bedrag over te maken op gironummer
4265902 van Onze Taal, De Lier.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.

Notuleren, Notulant
Het Nederlands kent nogal wat werkwoorden op -eren die op de een of
andere manier zijn ontleend aan het
Frans: presenteren, evolueren, verbaliseren, accepteren etc.; of die een Frans
of Latijns woord als basis hebben:
produceren (produire, produco, productio), introduceren (introduire, introduco, introductio), arresteren (arreter), applaudisseren (applaudir), incasseren (encaisser), funderen (Lat.: fundare, Frans: fonder). Ik weet niet
waarom de spraakkunst van RijpmaSchuringa-Van Bakel (1968) de uitgang -eren niet noemt als uitgang
(§66), noch als achtervoegsel (§69),
terwijl hij toch erg `produktief' is
geweest. We kennen immers zelfs
woorden als redeneren, halveren, trotseren, kleineren, gasteren ... alle op
basis van een Nederlands woord. Ik
hoorde zelfs een paar keren: fouteren
(= in de fout gaan).
Een vrij nieuw woord op Latijnse basis
is notuleren. Het is niet opgenomen in
het Woordenboek van de Nederlandse
Taal (wNT, 1913). Dit werkwoord
moet zijn gemaakt uit het zelfstandige
naamwoord notulen, dat teruggaat op
het Latijnse notulae, met de nadruk op
no-. Vroeger, meen ik, zei men in het
Nederlands uitsluitend notulen; de
laatste tijd ook notulen. Deze uitspraak wordt niet gesanctioneerd door
Van Dale en Van Haeringen, maar wel
door Koenen-Drewes die vaak dichter
bij de (mijn?) realiteit staat.
Het werkwoord notuleren stamt waarschijnlijk pas van na 1930. In het
buitenland kent men voor dit begrip
alleen omschrijvingen als: to take
minutes; Protokoll aufnehmen; dresser
le proces verbal. Weer later ontstonden
in bet Nederlands bij notulein nomina
agentis, amen voor degene die notuleert. ?'du is bij een werkwoord als
notuleren het eerst te verwachten een
woord op -ant naar analogie van
woorden als: debutant, executant,
combattant, variant etc. Al deze
woorden bestaan uit een werkwoordelijke stam + - ant. Inderdaad is een
woord notulant gevormd, maar het is
geen Frans woord. Het is wel een veel
gebruikt Nederlands woord geworden
doch een van de weinige afleidingen op
-ant die niet zijn overgenomen uit de
Franse taal (vgl. supervisant(!) en
arrestant).
We kennen ook nomina agentis op -ist.
Soms is de basis een Frans (romaans)
woord (communist, racist, congressist

etc.) of een Engels woord (hobbyist,
dat weer niet in Van Dale staat, maar
wel in Koenen-Drewes), of wel een
Nederlands woord: drogist, bloemist,
bakkenist, paukenist, klokkenist. In
deze woorden heeft het achtervoegsel
-ist ongeveer de betekenis van `die
werkt met'. Ook dit -ist is van Fransen
huize, maar is volgens Rij pma-Schuringa-Van Bakel produktiever dan
-ant, wat zeker juist is. Zo hebben we
de vrij nieuwe afleiding: notulist, ook
een uitsluitend Nederlands woord.
Een derde term om de protocolmaker
aan te duiden is: notuleerder, afgeleid
van notuleren met de echt Nederlandse
ingevoegde -d-. Dit woord trof ik aan
in Kroes, Nederlands-Duits Woordenboek, 1941. De geinserteerde -d-, die
zuiver inheems is, stoot echter sommige mensen of wegens bijgedachten aan
het niet zo correcte dunder, Italiaander
e.d. Maar woorden als sorteerder,
classificeerder, beheerder zijn wel ingeburgerd (-d- na -r-).
De aanleiding tot het schrijven van dit
artikeltje was een gesprek waarin de
vraag werd gesteld, wat het nu moest
zijn: notulist, notulant of notuleerder.
Notulant dat, wat de woordvorming
betreft, enigszins eenzaam is, vind ik
toch het meest voor de hand liggen.
Tegen notulist is echter niets in te
brengen, al werkt hier een ander soort
analogie. Notuleerder is volgens mij
van een ruige alledaagsheid.
Wat de woordenboeken betreft: Van
Dale en Van Haeringen kennen alleen
notulist. Koenen-Drewes geeft notulant en notulist zonder onderscheid.
Verschueren (Brepols) neemt geen van
beide op!
We moeten dus maar erg tolerant zijn.
F.K.M. Mars

Stelling
Titel proefschrift: Viglius van Aytta als
humanist en diplomaat. Groningen, juni
1983.

U it het oogpunt van de emancipatie van de
vrouw is de aandacht, besteed aan de kwestie van het at dan niet invoeren van sexeneutrale beroepsnamen verspilde energie.
F. van den Burg
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n Reeds geruime tijd adverteert een
overkoepelende organisatie van uitlaatcenters (center in plaats van centrum, op zich al een vierkantje waard,
maar daar praten we nu niet over) middels ettelijke affiches te mijner stede
her en der aangeplakt met de tekst:
Uitlaat zoekt auto. Merk geen bezwaar. • Dit wellicht naar analogie
van Eenzame vrijgezel zoekt alleenstaande jonge vrouw. Kind geen bezwaar. • Natuurlijk, u weet het en ik
weet het, de analogie is vals, maar een
kniesoor die daar op let. Kind geen bezwaar betekent: `als gegadigde een kind
heeft, dan vormt dat voor adverteerder
geen bezwaar'. • Nee, de analogie
moet verder worden gezocht in de formulering (foutief) die men ook wel eens
tegenkomt: Eenzame jongeman zoekt
levensgezellin. Leeftijd geen bezwaar.
Schoolverlater zoekt werk. Salaris
geen bezwaar. • In het parochieblad
van (voor zover ik kan nagaan) Heerhugowaard, roept Pastor J. Scheurink
jongens en meisjes op die graag misdienaar of misdinette zouden willen
worden. • De meeste spontane taalbouwsels berusten wel op een of andere
analogie (zie het uitlatenverhaal
boven), maar het ontgaat mij welk basispatroon ten grondslag ligt aan de
suffigering.- naar/-nette. Uiteindelijk is
een vrouwelijke leugenaar geen leugenette, en een mannelijke modinaar
geen modinaar. • Toch zou ik de
vondst van Pastor S. niet geheel willen
afwijzen: om de een of andere reden
zou ik liever met een moordenette dan

. Onze Taal
Maandblad 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 14.000) wil
op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde
wijze inxicht geven in allc 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

met een moordenares te maken hebben. • Misschien zou de gedachte aan
majorettes bij de pastor een rol gespeeld kunnen hebben: men kan zich
voorstellen dat voor deze taalvernieuwer liturgie en carnaval zo'n beetje van
hetzelfde laken een pak zijn. Des te
waarschijnlijker is deze veronderstelling omdat het blad waaruit ik citeer,
kennelijk uit het begin van dit jaar
stamt, dus vlak voor carnaval. • In
M.G. Herz signaleert in een advertentie een zogenaamde tweekapper, waarmee niet een speciaal soort kapsalon
bedoeld wordt, en ook niet een huffs
met twee kappen, maar eerder een kap
met twee_ huizen. • Het Hengelo's
Dagblad van 26 mei j.1. meldt dat het
naaktstrand aan een zijden draadje
hangt. Dit in een krantekop. • Aldus
een mededeling van H.E.W. Kielich.
• Nu ben ik er over het algemeen geen
voorstander van om alle penneslippen
in krantekoppen (dus: onbedoeld leuke
woordspelingen) te vervierkanten: daar
zijn andere rubrieken voor. • Het
gaat er mij hier echter om dat dit helemaal geen onbedoeld leuke woordspeling is, maar wel degelijk bedoeld. En
daarom niet leuk. • En dat brengt me
dan op het eigenlijke chapiter; sommige grappen zijn alleen maar leuk als
ze opzettelijk tot stand komen. • Zo is
Naaktstrand aan een drijden zaadje als
verzinsel absoluut niet grappig - maar
stel dat ik in mijn verstrooidheid dat zo
opgeschreven zou h-ebben: ik wed dat u
in lamper, scheedvermakend prachen
uitgeloest zou zijn. • Het getuige van
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goede taalvormen als we chapiter uit
spreken als sjapiter en niet als ga,
Pieter. Anderzijds is hetjuist beschaafd om chemisch uit te spreken als
ggeemisch en niet als sjee, Mies ! • Zo
hoort het ook: als de taal te gemakkelij k werd, zou Jan en alleman er zich
van kennen bedienen. • Waarom,
vraagt C.F.G. te H. zich af, bestaat er
zo'n onregelmatigheid in de uitspraak
van onze medeklinkers? Waarom zeggen we pee en niet ep? Waarom zeggen
we of en niet fee? Het laatste zou uit
homoniemenvrees verklaard kunnen
worden (vee tegenover ef), maar voor
het Frans zou dat bij voorbeeld niet
opgaan, en bovendien zou het om die
reden ook praktisch zijn om n en m
wat nadrukkelijker te onderscheiden
dan we doen: en en mee of em en nee,
zoiets dus. • Het antwoord is dat ik
het niet precies weet. Voor de allergrofste uitzonderingen bestaan wel
verklaringen: ha, ka, ku, iks en zet.
Ka en zet gaan terug op de Griekse letters kappa en zeta. • Ha moet blijkens
het Franse hackie en het Italiaanse acca
terug gaan op een vorm hacca. Ku
voor q komt waarschijnlijk doordat de
q-klank als een geheel gezien wordt
met de daaropvolgende u. Iks komt via
iksi uit het Griekse ksi. • Hiermee
hoop ik toch nog een beetje het probleem van Seeefgee te Ha opgelost te
hebben. • Hoe dan ook, een plezierige
vakantie, voorzover nog van toepassing. Reisdoel geen bezwaar.
PCUdB

Het Genootschap wordt in zijn werk gesteund
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In dit nummer:
• Een op de tien kinderen heeft moeite
met lezen en spellen. Bijna 400.000 volwassenen zijn analfabeet of semi-alfabeet. Drie artikelen hierover in dit
themanummer.
• 101 Wat is eigenlijk d v?slexie?Hoe
bewerk je boeken voor woordblinden?
.

• 108 Het etiket `d uslecticus' is verhul
niet woordblind,
-lend.Htkis
maar de school is kindblind!
• I 1 1 Hoe it erkt men op een alfabetiseringscursus ?
• 104 Reacties. Notulist, Indisch,
Zeemanstaal, Verdwijnende taalcultuur in Frankrijk (109).
0

105 Kindertaal, de twee- woordzin.

• 107 Legt u nog wel eens een rijproef

af? Bij taalverkeer hoort een taalproef
de `Onze Taal'-toets. Oplossing op
p. 115. In de volgende nummers worden de opgaven moeilijker. Zie ook de
leesoefening op 111.
• 112 Engelse frequenties in woordcijferspelen.
114 Nieuwe woorden, opgang en
ondergang.
• De vaste rubrieken:
Van Woord tot Woord, lekker wijf in
Franeker, 107; Het Rijmschap, vorm is
een norm en een deel van de inhoud,
110; Variëteiten Variété, `dit gaat
gauwer' is goed Nederlands, 1 13;
Gezegde & Co., het verhaal van een
taal en andere boeken, 1 15; Tandprothetiek als overbodige luxe in ❑ ❑❑ .

L

Congres Jeugd en Taal, zie
p. 105 en het volgende nummer.

Onbegrijpelijke fouten
Woordblindheid, méér dan een leeshandicap
Het begint meer bekendheid te krijgen dat een behoorlijk aantal leerlingen op de
basisschool en in het voortgezet onderwijs moeilijkheden heeft met lezen en
spellen. Minder bekend is dat ook een flink aantal volwassenen hiermee te
kampen heeft, en dat dit euvel zeer diep kan ingrijpen in het persoonlijke en
maatschappelijke leven van de betrokkene.
Lezen en schrijven zijn in ons maatschappelijk bestel basisvaardigheden. Iedereen
met een normaal verstand wordt in staat geacht deze vaardigheden te kunnen
verwerven. Lukt dit niet, of niet goed, dan is de gevolgtrekking veelal: dom, lui,
onwillig, slordig, doet zijn best niet, wanneer het jeugdigen betreft - en `nou ja,
... die ... ! Dat stelt immers niets voor!' wanneer het om volwassenen gaat.
Een deel van de laatsten heeft geleerd het probleem op te vangen ofte omzeilen.
Er is echter een aanzienlijk aantal dat eronder lijdt en waarvoor lees-/spelproblemen een onoverkomelijk obstakel vormen voor verdere persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk (kunnen) functioneren.
Ter illustratie een passage uit het
artikel Solliciteren en selectie door
Bert Edens ('Onze Taal' november
1982).
`Spelfouten en verschrijvingen (in
sollicitatiebrieven) vind ik erg omdat
ze mij iets zeggen van de zorg die
iemand aan zijn werk besteedt en
omdat ik weet dat werkgevers ze
veroordelen'!
Het is deze - overigens begrijpelijke instelling die menige volwassene met
taal- / spelproblemen slapeloze nachten
bezorgt wanneer een sollicitatiebrief
geschreven moet worden. Er hangt
voor de sollicitant immers veel van af.
Hij weet dat hij fouten schrijft maar
herkent zijn eigen fouten niet, ondanks
de zorg aan zo'n brief besteed. Zelfs bij
het overschrijven van een `goed' voor
worden fouten en verschrijvingen
-beld
gemaakt, waardoor zo'n brief meteen
belandt op de stapel `ongeschikt'.
Hetzelfde geldt voor het schrijven van
verslagen en rapporten, schriftelijke
tentamens en examens.
Spelling, taal en stijl worden in bepaalde situaties als een visitekaartje beschouwd, ongeacht werkelijke intelli-

gentie, capaciteiten en werkkracht.
Voor velen is het moeilijk indenkbaar
dat mensen met een normale, of zelfs
goede intelligentie zozeer kunnen worstelen met gedrukte en geschreven
teksten dat ze schrijven 'grag wil ik dit
aan u voorlechen' en dat niet zien; of
lezen `hij trok zijn zondige kleren aan'
als er zondagse kleren staat.
Bij zulke onbegrijpelijke en, naar men
meent, domme fouten is in veel gevallen sprake van woordblindheid of dyslexie. Woordblindheid komt veel voor.
Dr. Chr. Kuipers stelt in haar boek
Woordblind (Staatsuitgeverij, inmiddels gevolgd door een tweede deel De
behandeling van woordblindheid bij
dezelfde uitgever) dat 10% van de totale schoolbevolking er in meer of mindere mate last van heeft. Een aantal dat
bevestigd wordt op scholen die regel
onderzoek laten verrichten om-matig
in een vroeg stadium woordblindheid
op te sporen en te behandelen.
Het aantal volwassen woordblinden in
ons land is niet bekend. Uit reacties op
recente publiciteit over het onderwerp
blijkt dat zeer veel volwassenen er
hinder van ondervinden of duidelijke
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problemen hebben, maar het meestal
trachten te verbergen. De schande voor
dom te worden aangemerkt speelt
hierbij een grote rol. Hiernaast is er een
groep die duidelijk beneden zijn niveau
is gebleven door grote achterstanden.
Wat is dyslexie?
Dyslexie wordt omschreven als een
bemoeilijkt aanleren van de gedrukte
en geschreven taal bij normale verstandelijke begaafdheid. De oorzaak is
nog niet precies bekend. Het wordt wel
toegeschreven aan een vertraagde rijping van de hersenhelft waarin de taal
zetelt; ook aan een onvoldoende wisselwerking tussen de beide hersenhelften. De laatste jaren is echter wel duidelij k geworden dat woordblindheid te
maken heeft met taalvaardigheid, bij
voorbeeld de manier waarop wordt
o'mgegaan met de betekenis van woorden, ook wanneer niet gelezen wordt.
Opvallend is dat het verschij nsel meer
wordt aangetroffen bij jongens (mannen) dan bij meisjes (vrouwen); dat het
dikwijls familiair voorkomt en dat
woordblinden vaak creatief begaafd
zijn.
Het is verbazingwekkend hoeveel
ezelsbruggetjes, handigheidjes en trucjes kunnen worden ontwikkeld en
aangewend om de manco's op lees- en
spelgebied te camoufleren. Dikwijls
ontstaan de echte moeilijkheden pas in
het voortgezet onderwijs met de vreemde talen en de moeilijker woorden bij
de zaakvakken.
Voor de meeste dyslectici is de schoolopleiding een lijdensweg, speciaal
wanneer het verschijnsel niet herkend
wordt en er dus niets aan wordt gedaan. Leerproblemen worden dan
maar al te vaak tot opvoedingsproblemen, en problemen met de opvoeding worden dikwijls problemen van
het hele gezin.
In vele gevallen wordt die lijdensweg
geprolongeerd in het latere Leven; men
blijft duidelijk beneden zijn niveau
door grote achterstanden. Anderen
leren hun tekort te compenseren, maar
blijven er hinder van ondervinden bij
vervolgstudies of opleidingen, of bij de
uitoefening van hun beroep.
Toch is behandeling heel goed mogelijk en is er bijna altij d iets aan te d oen,
zeker bij vroegtijdige herkenning.
Niet iedereen die moeite heeft met
lezen of die slecht spelt, is woordblind.
Er kunnen ook andere oorzaken zijn
voor leesmoeilijkheden. Wat de oor-

zaak ook is, niet goed kunnen lezen is
niet alleen een belemmering, het is een
handicap. Men mist veel wanneer geen
kranten, tijdschriften en boeken wbrden gelezen, maar tevens komt veel
informatie van algemene aard niet, of
niet goed over. Ondertiteling van tv,
plaatsnamen (openbaar vervoer en
ANWB- borden), straatnamen, telefoonboek, advertenties, gebruiksaanwijzingen, handleidingen bij bouwpakketten,
bijsluiters van medicijnen, om maar
enkele zaken te noemen, zijn alle
gebaseerd op het kunnen lezen. Wanneer iemand dergelijke mededelingen
of aanwijzingen niet goed of helemaal
niet kan ontcijferen, worden soms
enorme blunders gemaakt en erger.

Tegenzin in lezen
Woordblinden en allen die moeite
hebben met lezen, ontwikkelen meestal
een tegenzin in lezen. Het kost hen veel
moeite en inspanning om een tekst te
ontraadselen. Ze lezen langzaam, hakkelend, radend, draaien woorden of
letters om, lezen een ander woord dan
er staat en zo meer, waardoor de
inhoud niet, nauwelijks, of verkeerd
wordt begrepen.
Toch is het uiterst belangrijk dat ze wel
lezen, woordbeelden gaan herkennen,
hun woordenschat uitbreiden en vooral: in aanraking komen met taal. De
Wenteltrapserie (Wolters-Noordhoff,
en verkrijgbaar in de boekhandel) heeft
bewezen dat aangepaste boeken hierbij
kunnen helpen. Door deze boeken
wordt de `leesdrempel' gemakkelijker
genomen en lezen wordt werkelijk
beleven in plaats van alleen maar
opzeggen van wat men in de gedrukte
tekst ziet. Naast lees-beleven geeft het
zelfvertrouwen en, dikwijls, een bevrijd
gevoel `ik kan wel een boek lezen',
veelal gevolgd door de vraag naar meer
van zulke boeken.

Aangepaste boeken
Boeken voor hen die moeite hebben
met lezen en speciaal voor dyslectici
moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen, want:
1 Leesniveau en belevingsniveau van
de lezer liggen ver uit elkaar. Boeken die lezers met geringe leesvaardigheid `lees-technisch' aan kunnen,
spreken hen inhoudelijk meestal
niet aan, omdat de inhoud te kinderlijk is.en niet (meer) aansluit bij
hun belevingswereld. Boeken die
wel boeien, zijn lees-technisch voor
hen echter niet toegankelijk. Schrijftrant en lees-technische moeilijk-

heden van aangepaste boeken moeten dus (heel) eenvoudig zijn, maar
de inhoud moet zijn afgestemd op
een hogere leeftijd.
Er bestaat een aantal lees-hindernissen waarmee rekening moet wonden gehouden zoals: fonetisch moeilijke woorden, (gelukkig, met driemaal een `u'-klank; beleven); woorden waarop een verkeerde klemtoon
gelegd kan worden (regent, regent);
woorden met veel medeklinkers
achter elkaar (herfstblad) en zo
meer.
Ook kleine woordjes' als de, het,
een, en `individualiteitsloze' woorden kunnen moeite geven. Een zin
als `Dat heb ik hem nu al wel drie
keen gezegd', die erg gemakkelij k
lijkt en dit ook is voor eenjeugdige
`gewone' lezer, kan onoverkomelijke moeilijkheden opleveren, terwijl
een lang woord als 'pannekoekhuis'
soms geen moeite oplevert. Concrete herkenbaarheid en klankzuiverheid zijn belangrijker dan woordlengte. De herkenbaarheid van
bepaalde woorden wordt vergroot
door splitsing door middel van een
koppelteken zoals herfst-blad.
Hindernissen van andere aard zijn
een bepaalde onhandigheid met
woordbetekenissen, met ongewone
of onbekende woorden, met begrippen die te maken hebben met tijd en
met ruimtebeleving, abstracte begrippen, beeldspraak, zegswijzen,
vreemde termen, buitenlandse
plaats- en persoonsnamen. Een geijkte uitdrukking als `Er valt een
pak van mijn hart' wordt vaak
letterlijk opgevat.
Om hieraan tegemoet te komen
worden moeilijk herkenbare woorden in kort bestek herhaald om het
woordbeeld in te prenten (Avonturen van de Baron, deel I p. 31/33, 7
maal het woord sinaasappel(s) in 20
regels). Bij begripsmatig moeilijke
woorden wordt de woordbetekenis
omschreven (Het Schateiland,
p. 106/ 108, vele malen de woorden
skelet en geraamte). Zegswijzen,
indien gebruikt, worden verklaard
en herhaald (Gappen, p. 42/ 43,
technische knobbel). Buitenlandse
namen worden, waar mogelijk,
omgezet in Nederlandse namen
(Alleen op de Wereld, de aap Joli
Coeur wordt Harte-dief genoemd).
In een aantal boeken wordt extra
aandacht geschonken aan het tijdsbesef: de volgende morgen, even,
daarna, een poos later en dergelijke,
evenals aan woorden en begrippen
die met ruimtelij k beleven te maken
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Toen ik de volgende morgen uit angstige en benauwde dromen ontwaakte,
keek ik dadelijk verschrikt in 't rond, of ik nog wel thuis was, of Barberin mij
niet in mijn slaap stilletjes had weggebracht. De gehele morgen sprak hij geen
woord tegen me. Mijn angst zakte een beetje; ik begon te hopen, dat hij me
toch maar bij moeder Barberin zou laten bhjven. Zij had zeker nog eens een
goed woordje voor me gedaan en haar zin gekregen.
Maar toen het twaalf uur sloeg, beval Barberin mij, m'n pet op te zetten en met
hem mee te gaan. Met smekende, angstige ogen keek ik moeder Barberin aan. Ze gaf me stilletjes
een teken te gehoorzamen en met een beweging van haar hand stelde ze me ge-rust.
Met bonzend hart volgde ik Barberin toen, de weg naar het dorp op. Hij sprak
geen woord tegen me. Naast hem lopen durfde ik niet, ik volgde hem op de
hielen. Van tijd tot tijd keek hij even achterdochtig om, of ik er nog wel was. Al
had moeder me gerustgesteld, toch vertrouwde ik Barberin niet. Ik begon er
reeds over te denken ongemerkt achter te blijven en dan weg to lopen. Hij zou
me toch niet kunnen inhaler. 't Was of hij mijn gedachten raadde, want opeens
nam hij me bij de hand. Zo kwamen we in 't dorp. De voorbijgangers bleven
staan om ons na te kijken. Zo, aan de hand van Barberin en met mijn angstig gezicht, leek het wel, of ik 'k weet niet wat voor een groot kwaad had gedaan.

De volgende morgen werd 1k wakker met een
angstig voorgevoel. Wat ging er gebeuren?
Niets, leek het eerst. Er werd met geen woord
gesproken over het weeshuis. Maar om twaalf uur
moest 1k met mijn pleegvader mee naar het
dorp.
„ Zet je pet op en ga mee, " zei hij kort.
Angstig keek ik mijn pleegmoeder aan. Ze
knikte even, alsof ze me gerust wilde stellen. , Ga
maar mee, het is goed, hoor, " leek ze te
zeggen.
Zonder een woord te zeggen liepen we naar
het dorp. Langs de kerk, langs de molen, langs de
herberg.
Tweemaal hetzelfde fragment uit Aileen op de Wereld door Hector
Malot.

Links uit de 36e druk van de geautoriseerde vertaling van J. M. Bloemink-Lugten en F. H. N. Bloemink (volledige uitgave. V.A. Kramers, 's Gravenhage).
Rechts de door H. Kernkamp-Biegel bewerkte tekst voor de Wenteltrapserie (Aileen op de Wereld, dl. 1. Wolters-Noordhoff, Groningen).

hebben: ernaast, erin, erop, diep,
hoog, laag enz.
Het belangrijkste is, dat de tekst de
belangstelling van de lezer wekt en
blijft boeien. Hoe meer dit het geval is,
des te beter worden leestechnische
moeilij kheden `genomen', dit laatste
natuurlijk binnen bepaalde grenzen.
Hiervoor is nodig dat moeilijke lezers
begrijpen wat ze lezen. Die begrijpelijkheid wordt verkregen door het
gebruik van korte zinnen met een
eenvoudige zinstructuur, een beknopte
verteltrant met weinig beschrijving
maar veel actie door onder meer veel
gebruik van directe rede en dialoog,
korte hoofdstukken die bij voorkeur zo
eindigen dat ze uitnodigen tot verder
lezen. Eenvoudige taal, logisch en
concreet, die aansluit bij woordgebruik
en spreektaal van de lezer.
Minstens even belangrijk zijn factoren
als: compositie, structuur van het
verhaal, verdeling van spanning, herkenbaarheid van de karakters, emotionele herkenbaarheid voor de lezer,
stilistische aspecten en taalgebruik.

Bewerkte boeken
Dit alles geldt ook voor het bewerken
van bestaande boeken. De opgaaf
hierbij is: het verhaal (soms sterk)
bekorten en een bepaalde vorm geven,
waarbij toch de oorspronkelijkheid
bewaard moet blijven. Marten Toonder heeft dit laatste eens treffend
uitgedrukt met `De ziel van het verhaal
mag niet verloren gaan.'
Structureel gezien houdt bewerken in:

- alle `plot'-elementen en onderdelen
die niet essentieel zijn of het verhaal
vertragen, laten vervallen; evenals
bijkomstigheden die verwarring
(kunnen) wekken.
- beschrijvingen inkorten. Langdradige beschrijvingen laten vervallen,
evenals beschouwingen, filosofisch
getinte tekstdelen enz.
- toevoegen van verduidelijkende verbindingszinnen of -woorden, evenals
noodzakelijke uitleg/verklaringen.
Tekstgedeelten soms hergroeperen.
Speciaal bij bewerkingen is het aan te
bevelen de zinslengte te varieren om
eentonigheid te vermijden. Om de lezer
bekend te maken met de `setting' van
het verhaal wordt dikwijls een kort
voorwoord toegevoegd als situatieschets. De inhoud kan hierdoor beter
worden geplaatst en begrepen.
Zowel bij het schrijven van oorspronkelijke verhalen als bij het bewerken
moet de auteur zich veel beperkingen
opleggen. Korte zinnen, vermijden van
het gebruik van bijzinnen en samengestelde zinnen, in combinatie met de
onvrije woordkeus, resulteert nogal
eens in een statisch, stoterig taalgebruik. Of het leidt tot een onnatuurlijke verteltrant, of het wordt een leeslesje: onderwerp-persoonsvorm. Zo'n
tekst is misschien wel gemakkelij k te
lezen maar voegt weinig toe aan het
taalbegrip en de taalontwikkeling, en
juist dat is belangrijk.
Ten slotte moet worden vermeld dat
ook de typografische vormgeving,
lettertype en -grootte een rol spelen bij
de leesbaarheid en de leesmotivatie.

Een te grote letter wordt door oudere
lezers vaak als kinderachtig ervaren,
waardoor zo'n boek bij voorbaat
afgewezen wordt. Het stigmatiserende
effect van `aparte boeken' moet niet
onderschat worden.
De beste garantie dat men in zijn opzet
geslaagd is, ligt in het feit dat ook
gewone lezers zulke speciaal samengestelde boeken met plezier lezen zonder
te bemerken of te beseffen dat dit
aangepaste boeken zijn.
Een aardig voorbeeld dat woordblindheid geen modeverschijnsel is, is te
vinden in het boekje Uit het verleden
van Lunteren door P. Hoekstra
(Schaffelaarreeks nr. 13, BDU, Barneveld).
In een `reekening' uit de laatste jaren
van het stadhouderschap van de
Oranje's worden opvallende woordbeeldfouten aangetroffen bij de spelling van het woord paard(en).
`voor mijn heer nagglas voor de prins
gereede 2 maal het losse pard (paard) na
Arem (Arnhem) 1 paart na het Veer nog
eens 2 paarde van Ede na Bernevelt en
2 paart van Ede na Berneveld Hoevelok
en Amersvoort en 2 paarde voor de koets
van Lunteren na Roosendal' ...

H. Kernkamp-Biegel
Ede
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REALTIES
`Onze Taal'biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Ukunt desgewenst een uitgebreide lijst met redactie-aanwijzingen opvragen bij het secretariaat:postbus 140, 2678 ZJ
De Lier, telefoon 01745-7070. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (max. 200 woorden). • Geef in de tekst duidelijk aan op
welk artikel words gereageerd. •Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht
een vorig nummer erbij te ha/en. • Lever uw reactie, bij voorkeur getypt, in onder duidelijke
vermelding van naam en functie., Reacties kunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de
auteur van het desbetreffende artikel.

Spelregels `Reacties'

Zeemanstaal

Nu het aantal abonnees op `Onze Taal'
blijft stijgen - per maand mogen wij gemiddeld honderd nieuwe lezers verwelkomen is de redactie genoodzaakt de spelregels
voor de rubriek REACTIES enigszins te wijzigen. De correspondentie naar aanleiding
van lezersbrieven dreigt te veel ten koste te
gaan van andere redactionele bezigheden.
`Onze Taal' blijft, uiteraard, de mogelijkheid bieden tot reactie en discussie, maar
correspondentie met de redactie over brieyen zal tot een minimum worden beperkt.

Als ex-zeeman kan ik er moeilijk onderuit
te reageren op het artikel van Gerton van
Wageningen in `Onze Taal' nummer 12,
1982 over vakjargon. Ik denk niet dat er
nog een beroep is in Nederland waarin zo
veel jargon wordt gebruikt als het zeemansvak. De aard van het vak brengt dit met
zich mee. Het zeemanswereldje was (en is)
een soort subcultuur. Er zijn veel werktuigen en instrumenten in gebruik die aan de
wal eenvoudig niet bestaan. Hiernaast heeft
het internationale karakter de overname
van vreemde woorden bevorderd, niet uit
snobisme maar eenvoudig doordat men
voortdurend omgaat met anderstaligen.
Het specifieke vakjargon omvat woorden
die niet zijn te vervangen door een synoniem. Hooguit zijn ze te omschrijven. Zo is
de `broodwagen' een verhoging aan het dek,
waaronder de stuurmachine zich bevindt.
De zeemanstaal bezit echter ook veel
woorden en uitdrukkingen die heel goed
zijn te vervangen, zoals `kombuis'voor
keuken, `onderdeks'voor plafond, `kim'
voor horizon. De subcultuur van de
zeemanswereld heeft een soort zeebargoens
opgeleverd. Vele van die woorden komen
uit het Maleis. Ook zijn veel Middelnederlandse woorden bewaard gebleven die aan
de wal niet netjes klinken, maar in de taal
van een mannenmaatschappij niet gekuist
hoeven te worden. `Neuken' voor beduvelen
en `kloot' voor bal of bol. Er zit nog steeds
een klootje op iedere mast. En de hieuwlijn
is verzwaard met een klootje.
Wanneerje deze woorden en uitdrukkingen
bij elkaar veegt en in een verhaal verwerkt,
wordt het voor een niet-ingewijde vrijwel
onbegrijpelijk. In het volgende verhaaltje
hoop ik dit aan te tonen.

Lees de kleine letters onder de kop

REACTIES.

J. Renkema

Indisch, Indiaas
Tegen het stuk van B. Evenhuis in `Onze
Taal'vanjuni 1983 over Engelse insluipsels
heb ik - afgezien van de verongelijkte toon
- weinig in te brengen. Dit weinige betreft
de uitsmijter, dat `Indiaas' maar een letter
verschilt met in-dwaas.
Evenhuis meent dat deze monstruositeit is
ingeslopen via radiotaal en niet-besefte
verschillen in uitspraak. Het woord is
echter gevormd toen de staat India zelfstandig werd.
Voor de hand had gelegen Indie en Indisch
te gaan zeggen en schrijven, zoals we voordien Brits-Indie en Brits-Indisch bezigden.
Dit kon niet om twee redenen. De eerste
was dat India maar een deel van Brits-Indie
vormde. Belangrijker was dat op dat moment vrijwel iedere Nederlander onder
`Indie' iets anders verstond.
Het moest dus India blijven.
Nu het bijvoeglijk voornaamwoord. `Indisch' was uitgesloten om de genoemde
reden. `Indiaans' (vergelijk Italiaans) wekte verwarring met Amerikaanse roodhuiden. Zo werd `Indiaas' geconstrueerd en
aanvaard door de overheid, de uitgevers en
de hoofdredacteuren van persorganen en de
omroepen.
Ik besef wellicht beter dan Evenhuis dat
afspraken, gemaakt door hoofdredacteuren, niet feilloos behoeven te zijn. Maar ze
als een ingeslopen monstruositeit te typeren, is mij wat al te radicaal.
G. Alb. van Dongen
journalist, Rotterdam

De wal op
Het jammer lag buiten de bar achter de
spijker. Het weer was goed, een kouwetje
uit het zuidwesten zorgde voor wat witte
kopjes, maar het dek bleef droog. Wel
stond er een lange swell waarop we behoorlijk lagen te kojannen. De matrozen
waren het luikhoofd aan het tjetten.
`Klaar afnokken', had de bootsman gezegd, dus werd er hard door geschilderd.
Het bootje naar de wal was al besteld.
Toen hij van de boots te horen had ge-

kregen dat hij pas mocht afnokken als hij
al zn heilige dagen had bijgeplekt, stond
Willem wel even op z'n kut. Maar dat was
de bootsman wel van hem gewend.
`Schiet nou maar op, dan lig je vanavond
nog achter Kaap Kont', was zijn raad.
Het was een lange reis geweest, dus de
maten stonden te popelen om de wal op
te gaan. De kok blijkbaar ook, want hij
had er niet veel van terecht gebracht. `Dit
is nou al de derde keer van de week dat
we punten en strepen te eten krijgen van
die kanebraaier', zei Willem, die nog
steeds de pest in had. `En die sjantetter
die voor jus moet doorgaan, smeer ik nog
eens in z'n haar! Ik heb nog maagzuur
van die vlampijpen van gisteren!'
Tegen de tijd dat iedereen zich gemandied en in het pakkie deftig gehesen had,
lag het bootje langszij. Het was een hele
tamp varen naar de steiger en we vroegen ons af of die ouwe praam het Wel vol
zou houden. Onderweg sloeg de kar tot
tweemaal toe af. Maar die knakkers waren dat wel gewend. Ze stuurden de
meester de vetkuil in, en na een minuut
of vijf kwam hij dan vetheet, maar triomferend boven. Hij had de kar weer aan de
praat. De boot begon weer lekker vaart te
maken, en een school boertjes huppelde
voor de boeg uit. Het was nog steeds
bloedheet. `Had ik maar vast een kouwe
klets in m'n handen', verzuchtte Willem.
`Weet jij eigenlijk de weg hier in die krikkemikken?', vroeg Kees. `In die knakkerlanden ziet het er allemaal hetzelfde uit
en het Straatje van Alles heb ik zo gevonden', antwoordde Willem bereisd.
`Hou je maar aan mij vast, op mij kun je
dichtvaren.'
`Ik heb geen zin om lang te zoeken', zei
Kees nadat ze eindelijk op de kant stonden, `laten we een taxi nemen, anders
zijn de winkels dicht en ik moet nog een
stel pendekken kopen. De laatste heb ik
juist ingeschoren.' De taxichaffeur
scheen alles te begrijpen, al verstond hij
ons niet. Maar na een kwartier waren we
er nog niet en zaten we midden in de
blikke buurt. En de meter tikte maar
door. Als ik me niet vergis, stond die ook
nog op het dubbele nachttarief. Zou de
ouwe dan toch weer gelijk krijgen? Taxichauffeurs moet je allemaal op vier streken houden, zei hij altijd. Het werd
Willem te gortig. `Als we er nou niet gauw
zijn, dan zal ik die knakker een paar opdonders verkopen, dat hij over een uur
nog zit te schudden in z'n tuig!' Alsof hij
dat verstaan had, stopte de taxi recht
voor een gigantische hoerenkast. `Als ze
daar ook bier hebben, vind ik het best',
zei Willem die al half blauw was. Tijdens
pikheet, toen de anderen een bakkie deden, had hij een paar groene vrienden
achterover geslagen. `Als jij van bil wilt,
moet je dat zelf weten, maar ik ga eerst
spullen kopen en dan zoek ik een gezellig terrasje op, maar die taxi heb ik niet
meer nodig.'
Het bleek niet eenvoudig om met de
chauffeur af te rekenen. Met de meter
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was duidelijk geknoeid, maar probeer
daar die chauffeur eens van te overtuigen. Na een palaver van twintig minuten
onder een steeds aangroeiende menigte
belangstellenden, besloten we dezelfde
taxi maar weer te nemen om veiliger oorden op te zoeken. Ditmaal hielden we de
taximeter haarscherp in de peiling

in de peiling houden = in de gaten houden,
niet uit het oog verliezen
de wal op gaan = passagieren (passagieren
komt alleen in boeken voor)
meester = machinist
bar = (spreek uit baar) bank of drempel
voor een riviermonding

...

Toelichting
jammer = een oud, gammel schip
spijker = anker
kouwetje = windkracht 3 a 4
swell = deining (Engels)
kojannen = slingeren (Maleis)
tjetten = schilderen (Maleis)
afnokken = ophouden met werken (Eigenlijk: de nok van de laadboom in de mik
laten zakken. Dit doet men wanneer het
laden of lossen is afgelopen. De nok is de
top van de laadboom, de mik is een constructie om de boom in te laten rusten.)
heilige dag = plekje dat men is vergeten te
schilderen
op z'n kut staan = op z'n poot spelen (zeer
algemene uitdrukking)
achter Kaap Kont liggen = met een vrouw
in bed liggen
punten en strepen = doperwtjes met worteltjes
sjantetter = natte, kleverige vuiligheid
(herkomst onbekend)
vlampijpen = macaroni
mandien = baden
tamp = eind (Eigenlijk: eind van een stuk
touw.)
kar = motor
knakker = in het algemeen een inwoner van
een derde wereld-land (Oorspronkelijk
kanaka = inboorling van de Solomonseilanden.)
knakkerland = in het algemeen elk derde
wereld-land (zeer algemene uitdrukking)
vetkuil = machinekamer (badinerend)
vetheet = smerig vuil
boertje = dolfij n of bruinvis
kouwe klets = biertje
krikkemik = doolhof van straatjes en stegen (Kreken en geulen kunnen ook zo'n
doolhof vormen. Of dit de werkelijke afleiding is, weet ik niet.)
Straatje van Alles = iedere havenplaats
heeft we! een Straatje van Alles. De straat
waar de zeeman voor al zijn behoeften terecht kan, varierend van souvenirs en
postpapier tot wijntje en trijntje.
dichtvaren = blindelings vertrouwen
pendek = onderbroek (Geen zeeman zal het
woord onderbroek gebruiken. Pendek is
Maleis voor kort.)
inscheren = in gebruik nemen (Eigenlijk:
het inrijgen van een blok = katrol.)
blikke buurt = bidonville, krottenwijk van
kisten en golfplaten
op vier streken houden = wantrouwen
blauw = dronken
pikheet = koffiepauze
bakkie doen = koffie drinken
groene vriend = Heineken bier in het groene weggooiflesje
palaver = eindeloos debat (Portugees?)

Vele zeemansuitdrukkingen zijn bij de
koopvaardij nu snel aan het verdwijnen.
Een van de oorzaken is waarschijnlijk dat
de reizen korter duren en de zeeman veel
langer verlof heeft dan vroeger. De
belangrij kste oorzaak lij kt mij het grote
aantal buitenlanders op de Hollandse
vloot. De voertaal aan boord is vaak Engels
of Spaans.
Bij de marine ligt dit anders. Daar is men
zeer aan traditie gehecht. Het marinebargoens is dan ook niet hetzelfde als de
taal van de koopvaardij. De marinetaal is
veel rijker aan woorden en uitdrukkingen
dan de koopvaardijtaal. Een bijdrage
hierover zou veel boeiends opleveren.

W.J. Sebok
ex-sleepbootkapitein
Putten

Notulist
In het juli/ augustusnummer 1983 van
`Onze Taal' (p. 99) merkt F.K.M. Mars op
dat `Verschueren (Brepols)
geen van
beide (notulant en notulist)' opneemt.
Ik meen dat hiermee de naam van Verschuerens Woordenboek onrecht wordt gedaan. De heer Mars heeft kennelijk een
oude uitgave (van hetjaar 1961, met slechts
enkele kleinere aanvullingen van latere
datum) gebruikt. In de uitgave van het jaar
1979 van dit woordenboek is notulist, notuliste we! opgenomen.
...

F. Claes S.J.
Leuven
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Wilt u alvast in uw agenda
reserveren:
Zaterdag 19 november 1983
Jaarbeurs Utrecht

Thema: Jeugd en Taal

Kindertaal III
In het decembernummer 1982 van
`Onze Taal' is een overzicht gegeven
van de taalontwikkeling in het eerste
levensjaar: huilen, vocaliseren, brabbelen en sociaal brabbelen. Meestal
produceert een kind omstreeks zijn
eerste verjaardag de eerste woordjes.
In het februari/ maartnummer 1983 is
iets verteld over de woordenschat op
de leeftijd van 15 maanden. Een kind
uit dan zinnen van een woord. Dit is de
fase van de een-woordzin. In de tweede
helft van het tweede levensjaar begins
een kind zinnen van twee woorden te
uiten.
Het tijdstip waarop kinderen zinnen
van twee woorden gaan zeggen, verschilt nogal. Het ene kind verrast zijn
ouders al op de eerste verjaardag met
`koeke hebbe' terwij 1 het andere kind
pas na 24 maanden zover is.
Bij twee van onze kinderen kon ik de
volgende uitingen noteren toen zij 18
maanden waren:
pop mee
kannie
sasaan (ik wil mijnjas aan)
choenan (ik heb mijn schoen aan)
Bij het derde kind kwam de eerste
twee-woordzin twee maanden later:
`ope make'. Maar drie dagen later
hoorde ik van hetzelfde kind al een
drie-woordzin toen ze bezig was
knopen uit een doosje te halen: `cent is
op'. Graag herhaal ik hier wat ook al in
vorige afleveringen over kindertaal is
opgemerkt: de opgegeven data voor
een bepaalde fase in de taalontwikkeling moeten als zeer ruwe gemiddelden
worden opgevat.
Interessanter dan de data is de vraag
hoe de overgang naar de twee-woordzin wordt gemaakt. Hoe komt het dat
een kind plotseling twee woorden in
een zinvol verband uit? Vaak ziet men
dat een kind in de fase van de eenwoordzin twee woorden na elkaar uit,
elk met een eigen intonatie en met een
duidelijke pauze ertussen, bij voorbeeld: `Pop!' `Mee!'
Gaandeweg worden de pauzes kleiner
en komt er een intonatiepatroon. Een
verklaring hiervoor blijft speculatief.
In literatuur over kindertaal las ik
hierover het volgende. Een kind leert in
het tweede jaar lopen en krijgt dan
inzicht in de relaties tussen voorwerpen. Zonet zat het met een autootje op
een stoel, maar nu het onder de tafel is
gekropen en dat autootje nog steeds op

106 Onze Taal 52ste jaargang nummer 9 - september 1983

de stoel ligt, is 'oto daar' of `oto stoel'.
Dus wanneer een kind relaties ziet tussen dingen, legt het ook verbanden tussen woorden.
In de fase van de twee-woordzin wordt
de basis gelegd voor de ontwikkeling
van de zinsbouw. Wanneer we de
taalontwikkeling vanaf het begin overzien, kunnen we ruwweg zeggen dat
eerst de klanken en de intonatie aan
bod komen (in het eerste levensjaar),
dat daarna de basis gelegd wordt voor
betekenisonderscheidingen (de fase
van de een-woordzin) en dat pas daarna de zinsbouw komt.
Interessant in dit verband is dat de
studie van kindertaal ook het onderwijs in vreemde talen heeft beinvloed.
Wanneer men volgens de `natuurmethode' Engels leert, moet men eerst
intonatie en klanken oefenen en pas in
een veel later stadium iets leren over
grammatica.
-

Kindergrammatica
Sommigen denken misschien dat een
grammatica van twee-woordzinnen wel
eenvoudig zal zijn, maar toch blijkt het
bijzonder moeilijk deze uitingen goed
te beschrijven.
In de fase van de twee-woordzin zien
we vaak dat een kind een paar woorden heel frequent gebruikt, bij voorbeeld `aan', `niet', en deze voor of
achter de zogenaamde lexicale woorden plaatst. De korte, veel gebruikte,
woordjes fungeren dan als spil voor de
eigenlijke mededeling. Voor of na `niet'
kan dan komen:
wilnie (ik wil niet)
mannie (dat magje niet doen)
nie bed (ik wil niet naar bed)
nie dinke.(ik mag mijn bordje niet
als beker gebruiken).
Het onderscheid spilwoorden-lexicale
woorden doet denken aan de grammaticale onderscheiding in functiewoorden en inhoudswoorden in de volwassenentaal. Inhoudswoorden zijn de
zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en werkwoorden. Tot de functiewoorden rekent men onder andere lidwoorden,
voorzetsels en voegwoorden, dus
woorden die worden gebruikt om inhoudswoorden te verbinden.
Toch.was bij onze kinderen het onderscheid spilwoord-lexicaal woord niet
duidelijk vast te stellen. Veelvuldig kon
ik uitingen noteren met twee spilwoorden `niet-aan' (ik wil geen kleren aan)
of met twee inhoudswoorden `ete bed'
(er liggen broodkruimels in bed). Een
anderbezwaar is dat door dit onder-

scheid de verschillen in betekenisrelatie
niet duidelijk worden.
Neem bij voorbeeld de volgende drie
uitingen:
mama pakke - ik wil dat mama
mij pakt
mama pakke - ik ga mama
pakken
mama geve - ik ga dit aan mama
geven.
-

De eerste twee uitingen zijn oppervlakkig gezien gelijk, maar in de eerste is
`mama' onderwerp en in de tweede
lijdend voorwerp. In de derde uiting
heeft `mama' de functie van meewerkend voorwerp.
Ook de twee-woordzinnen vertonen al
een structuur waarin veel meer onderscheidingsmogelijkheden aanwezig zijn
dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Eigenlij k hanteert een kind
van ongeveer 20 maanden al een volwassen telegramstijl. Maar juist wanneer je je begint of to vragen waarom
die kleine mensjes altijd `wilniet' en
nooit `niewil' zeggen, of waarom ze
`bednie' ongrammaticaal vinden en,
ook op ongepaste momenten, altijd
`niebed' zeggen, zijn ze alweer een fase
verder en zeggen ze `wil nie bed'. En
daarna worden de zinnen heel snel
langer.
,

Klanken en intonatie
In de fase van de twee-woordzin ligt de
nadruk wel op de zinsbouw, maar dit
betekent niet dat er op het terrein van
de klanken niets gebeurt. Onze j ongste,
25 maanden, slaagt er nu al of en toe in
een woord te uiten dat met twee medeklinkers begint. Eerst zei hij `bokke';
nu zegt hij al duidelijk `blokke'. Maar
wanneer ik hem `school'voorzeg met
een duidelij ke `s' voor de 'zachte g',
kijkt hij me zeer nadenkend aan en zegt
dan nadrukkelijk `chool', met nauw
verholen trots over zijn pas geleerde
1-klank.
Onlangs leverde ons verschil in taalbeheersing nog een forse teleurstelling op
(voor hem). - Hij zat voor op de fiets en
ik zei: 'Straks gaan we lekker in de tuin
spelen'. Het mannetje werd plotseling
heel vrolijk en bleef de hele weg iets
brabbelen over 'tuintuintuin'. Naarmate wij dichter bij huis kwamen, kwam
er een vragende en allengs een verontwaardigde intonatie in zijn stem. `Ja, ja
we zijn er zo', sprak de vader. Diep
teleurgesteld ging het ventje in de tuin
zitten, en riep: `Nee tluin, Ikke teluin!
Mamma toe'. Pas toen begreep ik dat
hij in mijn `ui' een `ei' had gehoord en
voor de `r' de klank had gebruikt die
-

daar het meest op lijkt. Hij had eens
mama van de trein- mogen halen en was
sindsdien een grote vriend van de Ns.
De `l' en `r' zijn de moeilijkste medeklinkers voor kinderen. Heel aardig is
dat kinderen vaak hardleers blijven bij
woorden die ze al op een foute manier
hebben leren uitspreken. Onze tweede
dochter zei tot op driejarige leeftijd
nog steeds dat zij ons `wief' vond, terwijl ze de `1' allang kon uitspreken. Ze
is er tot onze spijt mee opgehouden
toen onze oudste dochter haar meende
te moeten corrigeren.
Er is uit deze fase nog heel veel te
vertellen over intonatie, betekenissen
en ook over taalspelletjes. Ik moet het
kort houden, anders krijgt kindertaal
te veel aandacht. Tot besluit een voorbeeld over intonatie.
Op zeker moment plantte onze j ongste
een Lego-bouwwerk op mijn bureau en
keek mij aan met een gezicht van `Wat
vind je me daarvan!'. Ik- was enigszins
uit mijn concentratie en riep half-cliche: `Wat hebje dat mooi gedaan!'
Prompt keek hij zeer beteuterd naar de
grond en trok hetzelfde gezicht als op
de ochtend toen hij moedwillig een
beker melk door de kamer gooide.
Toen riep ik verstoord: `Wat heb je nou
gedaan!' Kennelijk had ik dezelfde
intonatie gebruikt in het `compliment'
over zijn Lego-bouwwerk.
Kinderen op deze leeftijd reageren
(evenals honden) veel zuiverder op
intonatie dan volwassenen. Wij zijn
vaak afgestompt in onze communicatieve functie. Het eigenaardige van
onze volwassen taal is dat dit kind met
zijn Lego-bouwwerk mijn gedrag als
honds zou moeten bestempelen.
Een taallerend kind is sterk afhankelijk
van ouders en opvoeders, vooral als
het gaat om betekenis-onderscheidingen. Het heeft geen andere keus dan
die onderscheidingen over te nemen.
Een kind dat begrepen wil worden, kan
geen eigen taal ontwikkelen, maar toch
slaagt het er soms in om duidelijk te
maken dat taal meer is dan het doen
van mededelingen. Zo geven kinderen
volwassenen taalles.
J. Renkema

y

52ste jaargang nummer 9 - september 1983 Onze Taal 107

Van Woord tot Woord
Vrouw en wijf
Al twee afleveringen lang heb ik me
beziggehouden met benamingen voor
mensen van het vrouwelijk geslacht,
maar aan de bespreking van het woord
vrouw zelf ben ik nog helemaal niet
toegekomen. Een `vrouw' is tegenwoordig een volwassen, niet-mannelijk
mens, een vrouwelijk persoon die geen
maagd meer is, of een echtgenote.
Deze algemene betekenissen heeft het
woord niet altijd gehad. In het Middelnederlands kon vrouwe synoniem zijn
met het neutrale wijf, maar meestal
duidde het iemand in een hogere positie aan. De vrouwe was de heerseres, de
meesteres, de opzichteres, de edelvrouwe. Zij was dus in rang met een
heer te vergelijken. En zoals de dame
de opvolgster is van de vrouw(e), zo
was de heer de opvolger van de vroon,
qua etymologie de mannelijke pendant
van vrouw.
Het woord vroon is uitgestorven. Van
Dale noemt het nog wel als `viswater
dat aan de landsheer toebehoort', maar
verder bestaat het alleen nog maar in
verouderde samenstellingen als vroondienst `de arbeid die voor de heer
verricht moet worden'. Ook vormt het
een element van sommige plaatsna-

men. Franeker heette in de twaalfde
eeuw Fronackere, `de akker van de
heer'; het heeft dus dezelfde naam als
Vrouwenakker, dat in 1085 vermeld
werd als Fronakre. Vroenhof, Vroenhoven en Vrouwenhove betekenen alle
drie `heerlijke hoeve'.
Wijf was de gewone benaming voor
vrouw, als vrouwelijk mens en als
echtgenote, en er zijn dialecten waarin
dit nog steeds het geval is. In het huidige standaardnederlands heeft wijf
een minachtende, beledigende bijbetekenis gekregen. Soms had het in het
Middelnederlands al een negatieve
klank. Maar de betekenisveranderingen van vrouw en wijf begonnen in
feite pas tegen het einde van de zestiende eeuw en in de eerste helft van de
zeventiende eeuw.
Bij beide is sprake van een betekenisdevaluatie. Wijf werd steeds ongunstiger
en vrouw steeds minder verheven. Een
ontwikkeling die ongeyeer op dezelfde
manier verlopen is als de betekenisverschuiving van mevrouw, zoals besproken in het juninummer 1983 van `Onze
Taal'. Als `echtgenote' of `huisvrouw'
kon wijf het langst `neutraal' blijven.
Interessant is de ontwikkeling die het
woord wijf op het ogenblik ondergaat.

Allereerst het ontstaan van een bepaald soort positieve bijbetekenis die
ik al in het juli/ augustusnummer 1983
heb gesignaleerd, maar die bij voorbeeld in Van Dale nog niet voorkomt:
een leuk wijf en een lekker wijf. Naast
een zekere waardering speelt hier ook
de seksuele aantrekkelijkheid een rol.
Verrassend vind ik het gebruik van wijf
zoals ik dat heb geconstateerd bij
Utrechtse tieners. Die noemen iedereen
van het vrouwelijk geslacht - meestal
in negatieve zin - wijven, ongeacht de
leeftijd. De stomme wijven die ze in de
stadsbus hebben gezien, zijn bijna
altijd leeftijdgenoten maar het kunnen
ook meisjes van acht zijn.
Nu werd in Utrecht natuurlijk al wel
tegen iedere en over iedere vrouw
wijffie gezegd, steeds gunstig bedoeld,
maar dat is toch heel wat anders.
Die verkleinwoorden, ze vormen een
merkwaardige groep. Soms zijn ze heel
vriendelijk en soms neerbuigend. Wijfje-wijffie is positief; vrouwtje lang niet
altijd, denk maar aan het vrouwtje van
Van Agt. Mevrouwtje is uiterst negatief. Als een arts je met `mevrouwtje'
aanspreekt, dan stelt hij duidelijk prijs
op een aanzienlijke kloof in de verhouding geneesheer-patient. En wat
onze zuiderburen betreft: volgens twee
Vlaamse zegslieden is madammeke in
Antwerpen nogal denigrerend, maar in
Brussel heel vriendelijk.
Marlies Philippa

Krom of recht, een taalproef
Het staat buiten kijf dat de lezers van
`Onze Taal' begaan zijn met het wel en
wee van onze taal. Welnu, laten zij hun
taalbeheersing eens testen aan de hand
van een zestigtal zinnen dat ik tegenkwam in kranten, stal uit boeken of
beluisterde in `s lands vergaderzaal, en
in zes afleveringen aan hen zal
voorleggen. Op elke zin valt mijns
inziens iets aan te merken (verkeerd
woordgebruik, stijlfouten, vervlechtingen, barbarisme, grammaticale zonde
n onzin).
of g..
Indachtig d% wijze uitspraak dat de
kunst van .fie politie erin bestaat niet te
zien wat nutteloos is, dat zij ziet, wil ik
taalpolitietje spelen en het gedrag van
de lezers beoordelen.
Scoort u hoog bij het opsporen van het
mankement: Een pluim! Als u maar
steeds voor ogen houdt dat dezelfde
taalkundige wegen niet altijd tot

hetzelfde Leiden. Men zal u purisme
verwijten!
Vindt u, dat ongeveer een kwart van
het aantal zinnen wel in orde is: Geen
Paniek!_ U tracht nog steeds te woekeren met het meest onbenutte kapitaal,
de taalbeheersing.
Ontdekt u slechts enkele fouten: U
bent een spookrijder op de smalle weg
die taalverzorging heet. U gaat op de
bon.

5 Het werd een gevecht tussen leven
en dood.
6 Evenmin als vroeger voelen wij nu
minder voor het CDA.
7 Er valt in het dorp weinig te beleven, hoogstens een disco.
8 Het duurde lang, alvorens tot dat
inzicht te komen.
9 De bestaanszekerheid van mensen
vergt pij nlij ke ingrepen.
10 De Minister van Sociale Zaken
kreeg de laag van voren.

Taalproef I
1 Vele kleine bedrijven zijn de laatste
jaren de nek omgedraaid.
2 Er moet op de scholen meer aanschouwend onderwijs worden gegeven.
3 De meeste mensen hebben nog
nooit geen kaviaar gegeten.
4 In dat land werd een verschrikkelijk bloedbad ontketend.

Waarde lezer! Wellicht kan het aantal
afleveringen van deze rubriek worden
uitgebreid als ook u zinnen verzamelt
waarmee iets aan de hand is, en ze
opstuurt naar de redactie van `Onze
Taal'.
L.J. M. Rutten
stenograaf bij de Staten-Generaal
Waddinxveen
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Dyslexie: een onbruikbaar begrip
Het woord dyslexie moet maar geschrapt worden. Want het is zo langzamerhand wel duidelijk dat het niet
meer is dan een vlag voor vele ladingen
die een ding gemeen hebben: dat het
zou gaan om een individueel defect dat
een mens verhindert te leren lezen en
schrijven zoals ieder normaal kind dat
leers, en dat het verschillende oorzaken
kan hebben. Een paar van de oorzaken
die telkens weer worden genoemd, zijn
stoornissen in de visuele waarneming,
stoornissen in de ruimtelijke orientatie,
motorische stoornissen, concentratiestoornissen, soms komt erfelijkheid
opduiken, en problemen in gezin of op
school.
Het merkwaardige is dat veel publikaties - of ze nu uit de medische hoek
komen of uit de psychologische of
orthopedagogische hoek - elkaar lijnrecht tegenspreken, en niet alleen op
details. Zijn al die onderzoekers fraudeurs of non-valeurs?
Ik stel maar wat vragen. Als kinderen
die de b en de p en de d door elkaar
halen, een stoornis hebben in de visuele
waarneming, dan zouden ze toch ook
in de war raken bij andere dingen dan
letters, bij voorbeeld een lantaarnpaal
linksom gedraaid ( 4 waarnemen in
plaats van rechtsom `I of, nog gekker, een tulp op z'n kop in een vaas
zien staan? Treedt zo'n stoornis pas
aan het licht wanneer de kinderen op
leerplichtige leeftijd naar school gaan?
-

En bij het woord concentratiestoornissen vraag ik me af: concentratie waarop? Als ik de duivenberichten moet
herhalen, reken maar dat ik last krijg
van concentratiestoornissen. Ik vraag
me ook af: kan je spreken van een individueel defect wanneer een grote groep
kinderen afvalt (de dyslexie-literatuur
spreekt van 10 tot 15%), of is er wat
met het schoolsysteem aan de hand?
Marja is 11 jaar en al negentien keer geopereerd aan haar oren. Vlak na zo'n
operatie kan ze aardig horen, maar langzamerhand loopt dat terug tot een gehoorverlies van 80%. Ze zit op een gewone
school omdat er in haar dorp geen school
voor gehoorgestoorden is, en vooral ook
omdat zij en haar moeder er voor vechten
dat ze zo gewoon mogelijk in de maatschappij meedraait. Ze heeft meestal een
3 voor dictee. `Hectot kreeg een uitbrander van zijn baasje': dikke rode streep
onder de t die zij bij het liplezen niet had
kunnen onderscheiden van een r; een ge-

hoorfout dus. Maar ze schrijft ook taffelkleed en de narkis bloeidt en de doominees keerden vermoeit terug van de
sinoode, want dat soort dingen moeten
kinderen van 11 jaar op school opschrijven. Haar dictee zit vol doorhalingen en
verbeteringen of verslechteringen. Slordig!
staat er onder, 3! Er zitten nog vier
woordblinde kinderen in die klas.

Een kind dat nu eens behoorlijk hoort
en dan weer slecht, moet zich ontzettend onzeker voelen. De doorhalingen
zijn daar een teken van. (Toen ik
Marja een paar maanden een half uur
in de veertien dagen had geholpen,
onder andere met het praten over de
belachelijke zinnen die ze moest opschrijven en met het samen schrijven van
een dagboek, kreeg ze een voldoende
voor taal op haar rapport, voor het
eerst van haar leven. `Je hebt goed je
best gedaan', schreef de meester eronder. De fout was weer teruggebracht
naar het kind, en niet naar de school.
In de vijfde klas bleek Ellen woordblind te
zijn. Ze kon de aardrijkskundelesjes wel
lezen maar begreep niet wat er in stond.
`Hier heeft u wat oude schoolboekjes', zei
de onderwijzer tegen de verontruste ouders, `dan kunt u elke dag met haar oefenen.' Alsof herhalingen van waar ze al
schoon genoeg van hebben - de schoolse
leerstof - oplossingen bieden voor dit
soort problemen.

Ik stelde de vraag of alle onderzoekers
naar dyslexie, met al hun tegengestelde
uitspraken, fraudeurs of non-valeurs
zijn. Natuurlij k niet. Ze zijn wel
kortzichtig als ze hun waarheid als de
waarheid aanprijzen, omdat ze alleen
binnen hun eigen beperkte gebiedje
gebleven zijn zonder andere vakgebieden en zonder maatschappelijke factoren in hun verhaal te betrekken. En
waarschijnlijk zijn ze allemaal met
verschillende aspecten van leerproblemen bezig geweest, maar wel onder de
titel dyslexie.

Vanuit de praktijk van het volwassenenonderwijs terugkijken naar de
lagere school
Binnen het alfabetiseringswerk voor
volwassenen, waarmee ik me zowel in
het Projekt Volwassenen Edukatie aan
de Universiteit van Amsterdam als in
een eigen lees- en schrijfgroep bezighoud, blijkt het begrip dyslexie volkomen onbruikbaar. In de lees- en
schrijfgroepen (zoals we de alfabetiseringscursussen noemen) krijgen we te
,

maken met de afvallers van de lagere
school - althans met de afvallers uit de
arbeidersklasse, want de `dyslectische'
kinderen uit hogere sociale kiassen
schijnen zich met kunst en vliegwerk
toch nog behoorlijk te redden in opleidingen en banen. Soms denk ik dat de
school de kinderen uit de hogere sociale klassen dyslectisch noemt, en de arbeiderskinderen gewoon stom. In de
lees- en schrijfgroepen voor volwassenen leren de afvallers wel lezen en
schrijven, en dan nog wel onder moeilijke omstandigheden: maar twee
uurtjes per week les, doodop van het
werk (of van het zoeken naar werk),
weinig gelegenheid om huiswerk te
maken (behuizing, gezin), en vooral
doordrongen van het feit dat ze het
toch niet zullen leren.
Met de jaren zijn we er achter gekomen
dat we niet van individuele defecten
kunnen spreken; daarvoor zijn te veel
feiten gemeenschappelijk. We zijn toen
over leerstoornissen gaan spreken,
maar ook die term verwijst nog naar
een stoornis bij het individu. Op het
ogenblik gebruiken we het woord
leerbarrieres, dat in ieder geval aangeeft dat ook oorzaken van buitenaf
het leren bemoeilijken.
Leerproblemen'komen het duidelijkst
naar buiten als problemen met lezen en
schrijven, en als je die problemen
dyslexie noemt, constateerje dat er.
met het kind iets aan de hand is en sluit
je allerlei andere factoren buiten het
kind uit. Verder zegje niets. Op grond
van allerlei speculatieve theorieen krijgen kinderen brillen en functietrainingen voorgeschoteld, en de school blijft
buiten schot.

School en maatschappij
Onderwijs wordt op de meeste scholen
gedefinieerd als kennisoverdracht.
Deze visie zien we terug in de manier
waarop kinderen moeten leren lezen:
dit wordt voornamelijk als een technische zaak beschouwd. Technisch lezen,
begrijpend lezen en kritisch lezen
worden als elkaar opvolgende fasen in
het leesproces gezien. Het kind krijgt
woorden aangeboden, meestal boom,
roos, vis, vuur (de methode-Caesar
verovert zo langzamerhand alle scholen) met verhaaltjes, plaatjes, spelletjes,
letterdozen, aanvullende oefeningen,
werkbladen. Er wordt een wereld
opgebouwd van kees en miep, al of niet
op de wip. Een zin-loze wereld. De
eigen wereld van het kind komt na het
kringgesprek niet meer aan bod, de
verbinding van zijn eigen kastanj e-
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boom voor zijn slaapkamerraam met
b-oo-m uit het boekje wordt niet
gelegd -en als hij die zelf niet ontdekt,
lijdt hij aan symboolagnosie. Trouwens, sommige kinderen groeien zonder bomen op, en hun vriendjes heten
ali en ahmed.
Alle kinderen leren uit hetzelfde boekje, in hetzelfde tempo, Ze moeten, liefst
tegen Kerstmis, en in ieder geval voor
de tweede klas, kunnen lezen. Een
kleine achterstand, door wat voor oorzaak dan ook ontstaan, valt moeilijk in
te halen.
Wanneer je onderwijs definieert als
vorming, als een bewustwordingsproces, een ontdekkingsreis, dan maak je
geen onderscheid tussen technisch,
begrijpend en kritisch lezen; het doel
van alle lezen is immers een kritisch
begrip te krijgen van de wereld om je
heen? Je begint dan niet met een woord
dat door volwassenen voor je is bedacht omdat je daar gemakkelijk mee
leert lezen (denken ze), maar met
woorden die voor jou zinvol zijn: je
naam bij voorbeeld, of zelfs het woord
vleeschhouwer op de ruit van de slager in je straat. Het eerste woord dat
een deelneemster aan een lees- en
schrijfgroep wilde leren, was weduwe;
haar man die al het lees- en schrijfwerk
altijd voor haar had gedaan, was pas
overleden. De mannen die ik lesgeef,
spellen hef-truck-ma-chi-nist en lezen
heftruckchauffeur; ze kunnen aai in ik
aai de poes pas lezen als ik er ik aait de
poes van maak (het zijn Utrechters).
Zinvolheid en betekenis zijn wezenlijke
elementen binnen het leesproces.
Jan Rogier over Lau Mazirel, de
Amsterdamse advocate die zich haar
hele leven heeft ingezet voor de verdediging van slachtoffers van rassen- en
groepsdiscriminatie:
Ze is onderwijzeres geworden. Heeft zich
als onderwijzeres at bezig gehouden met
kinderen die moeilijk leren konden. En
die kinderen konden moeilijk leren omdat
ze uit minderheidsgroeperingen kwamen.
Bij voorbeeld de kinderen met leesblindheid. Ze had kinderen, ook Lang na de
oorlog, die in woonwagenkampen zaten
en die op school leesblind waren, maar bij
Lau niet. En dat kwam gewoon door de
manier waarop ze met die kinderen wist
om te gaan. En het milieu kende.
teksten, uitzending
zi op 5 en 12 april 1980)

(vARA

vARA -radio

Je begint bij de keuze van een zin-volle
wereld, bij de echte boom, en pas
daarna komen symbolen aan de orde:
het plaatje en de letters. Bij deze benadering, die je vindt bij Freinet-scho-

len, taaldrukwerkplaatsen en alfabetisering van volwassenen, is minder
sprake van leerbarrieres: factoren die
hierbij een rol spelen, zijn die zinvolle
leersituaties, eigen tempo (geen druk
van bovenaf), geen uniformiteit (waardoor minder competitie en concurrentie ontstaat), het eigen taalgebruik en
de eigen cultuur als beginsituatie, meer
zelfvertrouwen (of in hedendaags
proza: minder faalangst).
Onderwijs is nooit neutraal, en de
keuze tussen onderwijs als kennisoverdracht en onderwijs als bewustwordingsproces is een politieke keuze. En
daarmee ben ik terug bij de constatering dat de school een maatschappelijke instelling is die de normen en waarden vertegenwoordigt van de hogere
sociale klassen.
Onderwijs als bewustwordingsproces is
politiek niet gewenst; kritisch lezen
moet zijn voorbehouden aan leerlingen
van het Voorbereidend Hoger Onderwijs - kijk maar naar de eisen voor de
eindexamens tekstverklaring: een leerling van het LBO hoeft slechts na te
vertellen wat er in een tekst staat, een
leerling van het vwo mag in een laatste
zin de eigen mening spuien.
De school houdt de mythe in stand dat
ze selecteert op begaafdheid, maar in
wezen selecteert ze op sociale klasse

(onthullend hierover is Ad van Gennep
in zijn boek Begaafdheid; een hoofdstuk uit de (ortho)pedagogische mythologie. Amsterdam 1981.
Aanvankelijk sprak men van taalachterstand bij kinderen uit de lagere
sociale klasse maar deze opvatting is
achterhaald door sociolinguistisch onderzoek: men spreekt nu van taalvariatie, wat wil zeggen dat arbeiderskinderen wel een ander taalgebruik hebben dan kinderen uit-de hogere sociale
klassen die de standaardtaal hanteren
maar zich gelijkwaardig kunnen uitdrukken. De taal van de school is
echter de standaardtaal, en dat is een
van de vele factoren die selecterend
werken. Ook binnen deze context
betekent dyslexie niets, of het zou het
fa/en van de schoolse school zijn: de
school is kindblind.
Onderzoekers die zich met `dyslexie'
bezighouden zonder school en maatschappij hierbij te betrekken, houden
zich louter en alleen met hersenonderzoek bezig. Tot nu toe heeft dit onderzoek nog weinig opgeleverd op het gebied van taal in het algemeen, laat staan
op het gebied van het lees- en-schrijfproces.
Fie van Dijk
Vakgroep Taalbeheersing
Universiteit van Amsterdam

REACTIES
Verdwijnende taalcultuur
In het juninummer 1983 van `Onze Taal'
poneert de heer Makkink op p. 77: `Dat wij
geen taalcultuur hebben en de Fransen wel,
komt omdat wij onze kinderen veel vreemde talen leren en de Fransen dit niet doen.'
Een ervaring van vele jaren doet mij helaas
tot de mening overhellen dat die fameuze
Franse taalcultuur op desastreuze wijze aan
het verdwijnen is. De redenen hiertoe zijn
vele, maar zij zouden minder uitwerking
hebben indien de wortels van het taalgevoel
sterker waren. En naar mijn mening zijn ze
niet sterk (meer), onder andere omdat ..
de Fransen geen talen leren! Noch moderne, noch bij voorbeeld het Latijn, waarvan
de kennis waarschijnlijk meer bijdroeg tot
de taalcultuur dan het niet-leren van moderne talen, en in ieder geval een grondiger
kennis van de eigen taal mogelijk maakte.
En dacht de heer Makkink heus dat iedereen wel bereid zou zijn bij voorbeeld de
Amerikaanse terminologie op het gebied
van de informatietechnologie in een `Esperanto-vertaling' te leren, terwijl het niet
eens mogelijk blijkt goede vertalingen in de
eigen taal in te voeren?

Zo langzamerhand verbreidt zich het begrip 'wereldburger'. Het ware gewenst dat
dit niet alleen een politieke inhoud krijgt,
maar een veel omvattender. En wil men zijn
medemensen beter leren aanvoelen en begrijpen, dan is er nauwelijks een betere
benadering mogelijk dan via de verschillende talen. En we zouden kunnen beginnen met in het eigen, nationale taalgebied
onze kennis te verrijken. Zie de bijdrage
Jagerslatijn, op p. 75 van het juninummer
1983 van `Onze Taal'.
Van Victor Hugo wordt verteld dat hij, alvorens een nieuw werk te schrijven, zich
geheel inleefde in het milieu en het idioom
van de in het boek voorkomende mensengroepen.
De burgers van een land waarvan de taal zo
verbreid is dat zij menen ontheven te zijn
van het kennismaken met en het zich
verdiepen in een andere taalcultuur, verkeren, sociaal gezien, hierdoor in het-nadeel.
Waarbij we dan ook nog moeten beseffen
welk een invloed dit heeft op hun mentaliteit.. .
G.J. Th. Lohmann
Frankrijk
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HET RIJM,SCHAP
Nogmaals, en nu waarschijnlijk voor
het laatst, plaatsen we enige bijdragen
(uit tientallen) die frapperen door
gaaf-, lezenswaardig- of verwerpelijkheid. J.M. Spier weet hoe het moet:
Lastige indringers!
011ekebollekes
Houden me nu van m'n
Limericks af

resse die vele lezers (-essen) toonden en
blijven tonen; waarde heeft deze echter
alleen als men zich aan de voorschriften houdt. 011ekebollekes, daar horen
regels bij. Menigeen die ze niet kent, of
niet snapt. Bij het besef van die oninstrueerbaarheid heb ik me vaak op een
huilbui betrapt.
Hei, hei, 't was in de mei
Het ei dat ik vond
Verwarmde ik onder de lamp
En wachtte af

Folteren mij met hun
Zeslettergrepige
Onzinverhalen
0, waarom die straf?
Het woord straf is natuurlijk misplaatst, maar we willen hier geen scène
maken. Zelfs laten we een tegenstander
opdraven met zijn alleszins deugdelijke
`oubolleke':

Kraak
Babydinosaurus
Hij eet gelijk heel veel
Boterkoek, wat maf
En dit dan:
011ekebolleke
Het is een heel gepuzzel
Maar ik heb een
Vreemde woordenboek

Weg met de rijmrimram!
Rijm is maar aardigheid
Gaat toch de inhoud
Niet boven de vorm?

Dat helpt enorm want
Peripatetikos
Daar had ik zelf nooit aan gedacht
En het is toch zo'n smakelijke koek

Dit is de opperste
Rij msc h ap onwaar digheid:*
Uiterlijkheden
Verheffen tot norm

Om nu positief te eindigen, nog één
nagekomen inzending van G. Dorren:

* Lees Ivo betreffende binnenrijm en dergelijke ornamentiek.

Ten behoeve van deze inzender wil ik
iets vanzelfsprekends toch maar even

onder woorden brengen: dat een
chocolaatje uit chocola bestaat, is een
vereiste, geen verdienste. Een uiting
(verbaal, muzikaal of picturaal) heeft
per definitie inhoud, en die behoort
interessant te zijn. Onze rubriek houdt
zich bezig met creativiteit; de vorm is
dus niet de norm, maar wel een deel
van de inhoud, die er dan ook belang
bij heeft.
Ook K. van der Veer blijkt de versvorm te beheersen, al zou ik in regel 2
liever Zo'n dan Een zien, vanwege Be
klemtoon.
-

Zeker niet nutteloos
Een Onze- Taalrubriek
Maar dat gemier over
E-i's en ij's ...
Echter, Het Rijmschap is
Allerverkwikkelijkst
Ha! H. H. Polzer
En Ivo de Wijs!
Verheugend is de daadwerkelijke inte-

Kinderen hinderen
Zo schreef de dichter het
Pen in de rechterhand
Links de karwats
Wat was de naam van die
Kindervijandige
Zuurpruim en prulpoëet?
Vadertje Cats
H. H. Polzer

Leve de uitvinder!
011ekebollekes
Erg goed bedacht van die
Anthony Hecht
Bij deze hobby is
Kap itaalkrachtigheid
Nu eens geen noodzaak
Je slaapt echter slecht
Kijk, en zo moet het dus! (Ai, ik ben
doodsbang dat ik op een gegeven
moment alleen nog dactylisch zal
kunnen spreken en schrijven.) Vergelijkt u de bovenstaande inzending van

A. Vroon nu eens met de onderstaande
van een door ons tot anonymus gebombardeerde heer:
Ouderdom komt met gebreken!
Toch bad Methusalem:
`God schenk me nog tien jaar.
Toe gun ze me!
Dan prijk ik in 't boek van Guinness.
Onoverwinnelijk!
De oudste! En dan
balsemen ze me.'
Wat een verschrikking, hè? (Excuus, ik
zal proberen me in acht te nemen.) We
gaan verder:
Held der plezierdichters!
Hier staat de Penhouder:
Prinselijk maakt hij zich
Op voor de strijd.
Lak aan poëtische
Zedenverwildering Eens wint het edele
Rijmschap het pleit.
Hee, een acrostichon! (Sorry!) Het was
te verwachten, de doctorandus en ik
bezitten voor ollekebollekedichters annex acrostichonisten uitgesproken uitnodigende namen. Toch spreek ik, ook
tot meneer L. van Zanen, graag een
waarschuwend woord. Een acrostichon inbouwen is vaak al moeilijk
genoeg voor wie de beschikking heeft
over lange regels. Een acrostichon
dwingt de korte regeltjes van een
ollekebolleke daarom snel tot geknars
(ik ben bij voorbeeld niet geheel zeker
of de hoofdklemtoon van zedenverwildering wel op de vierde lettergreep
rust.) Men kan ook te veel willen.
Foutloze vrolijkheid in acht regels is
mij doorgaans genoeg.
Wat u beslist nooit moet doen, is uw
ollekebollekes voorzien van extra rijmen (Hela, wie stottert daar ?/ Gerrit de
Stotteraar/Ja, dat is raar maar waar/ Vaak een bezwaar/ etc.) Te veel
rijmen tasten het ollekebolleke wezen-

lijk aan. De verrassende oervorm en de

mededeling verdwijnen achter de ijdelheid van de maker: `Kijk mij eens, mij
hebben ze niet met al die voorschriften,
ik heb het mezelf nog een graadje
lastiger gemaakt, IK -KAN ALLES!'
Eh ... een klein beetje ijdelheid kan
natuurlijk nooit kwaad. Daarom be-
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sluit ik graag met het vers van D.
Hartmann:
`Vrede zij Achterberg!'
Wil dat betekenen:
`Stop! Zijn verguizing
Bezorgt mij verdriet?'
Neen, daar ik meer van het
Kolderpoetische
Rijm werk van Ivo
En Polzer geniet!
Dank voor uw bijdragen! Dit moet het
einde zijn! (Hemel, daar ga ik weer!)
Nee, niet meer inzenden! (Zou het een
virus zijn? Gaat dit ooit over, Heinz?
Volgende maand misschien?)
Ivo de Wijs

Stelling
Titel proefschrift: Begrijpje nu wat ik
bedoel? Nijmegen, 23juni 1983
Er zijn aanzienlijke verschillen in kommunikatieve waarde en in helderheid van het
(kommunikatieve) taalgebruik van theoretici op het terrein van verbale kommunikatie.
Paul J. B. Roeders

Leesoefening
Neem uw horloge erbij, want dadelijk
komt er een zin waarmee u uw
knapheid kunt toetsen. Het is de
slotzin van een hoofdartikel over
moeilijkheden in de Organisatie van
olie-exporterende landen. Kijk op uw
horloge, lees en herlees de krantezin;
en zodra u hem begrepen hebt, kijkt u
hoeveel minuten en seconden u nodig
hebt gehad. Daarna onderwerpt u
anderen aan de proef: wie de minste
tijd nodig heeft, is het knapst.
`Bij al die onzekerheden valt moeilijk
uit te sluiten dat niet ook het Westen
straks voor grote problemen komt te
staan.'
Maar nu een gemene vraag. Heeft
iedereen begrepen wat er sta.at? Of
heeft men alleen maar geraden wat er
wel bedoeld zal zijn! Wie snel ziet wat
het verschil is tussen de betekenis van
de aangehaalde zin en de bedoeling van
de redacteur, is echt knap. (Het zit hem
in een woordje.)
CA. Z.

Analfabetisme en dyslexie,
twee verschillende dingen
In ons land is nu ongeveer zes jaar een
`alfabetiseringscampagne' aan de gang.
Zes j aar waarin een flunk aantal volwassen Nederlanders alsnog hebben
leren lezen en schrijven. Op dit moment zitten er zo'n 7000 mensen op
lees- en schrijfcursussen. Zij vormen
een klein deel van de 100.000 400.000
Nederlandse analfabeten en semi-alfabeten die ons land telt. In 1977 verscheen bij de universiteit van Nijmegen
een onderzoeksrapport waarin werd
gesteld dat waarschij nlij k 1% tot 4%
van de volwassen autochtone Nederlanders niet of zeer slecht konden lezen
(Analfabetisme in Nederland.
K. Hammink en P. Kohlen, Nijmegen
1977). Een gegeven dat nog al wat publieke aandacht kreeg. Verbaasde reacties vooral: `hoe kan dat nu, we hebben
toch een leerplicht?'
Dat het kon, bleek ook uit de snelle
groei van het aantal lees- en schrijfcursussen sinds 1977. Het Nijmeegse onderzoek ontdekte zo'n 20 cursussen.
Nu zijn er ± 350 cursussen met ongeveer 7000 deelnemers.

a

Subsidie en vrijwilligers
Sinds 1980 is er een subsidieregeling
voor alfabetisering, in het kader van
het zogenaamde projectenbeleid volwasseneneducatie, een `ontwikkelingsbeleid' dat loopt.tot 1985.
Er wordt in principef 1.000,- gesubsidieerd per deelnemer. In de praktijk
blijkt dit meestal minder te zijn. Het
plaatselijke cursuswerk is dan ook nog
grotendeels vrijwilligerswerk. Deze
vrijwilligers worden ondersteund door
provinciale steunpunten (1 2 medewerkers per provincie). Voorts is er
landelijk een projectgroep voor coordinatie en advies aan de regering (de
Landelijke Projectgroep Alfabetisering
in Zeist) en een project ter ontwikkeling van methoden, materialen en deskundigheid bij het SVE in Amersfoort
(de auteur is hier werkzaam).

a

Invloed van de leefsituatie
Vanaf het begin van de ontwikkeling is
er nauwe samenwerking geweest tussen
de plaatselijke projecten onderling en
tussen projecten en de bovenplaatselijke ondersteuners. In die samenwerking
heeft zich zo langzamerhand een gezamenlijke visie ontwikkeld op het hoe
en wat van lees- en schrijfcursussen

voor volwassenen. Centraal in deze
visie staat dat leren lezen en schrijven
verbonden moet zijn met het werken
aan verandering in de leefsituatie van
de deelnemers. Daarom ook wordt uitgegaan van ervaringen in het dagelijks
leven. Deze ervaringen vormen tegelijk
thema's voor bewustwording en taalmateriaal voor lezen en schrijven.
Er kan niet of nauwelijks met standaardmateri.aal worden gewerkt. Steeds
weer moet er nieuw, op de concrete
groep toegesneden materiaal gemaakt
worden. Hiervoor worden tips en ideeen uit de praktijk aangedragen. Een
concreet voorbeeld (ontleend aan het
recente boekje Leren lezen en schrijven
is werken aan verandering van Jeanette
Noordijk en Marga Tubbing):
Tijdens het koffiedrinken aan het
begin van de avond vertelt een
deelnemer aan de andere mannelijke
deelnemers van zijn groep over zijn
hobby: varkens fokken. Er wordt
door de anderen geinteresseerd geluisterd. De begeleiders stellen voor dat
zij de volgende keer een leestekst
maken over het verhaal van de varkensboer.
Een begeleider gaat vervolgens met de
varkensboer apart zitten, zodat ze
kunnen vaststellen wat er in moet
komen. De andere deelnemers formuleren in groepjes vragen naar aanleiding van het verhaal. Deze vragen
schrijven ze op het bord. Deze vragen
worden vervolgens door de hele groep
op spelling en taalgebruik besproken.
Daarbij komt aan de orde: hoe zieje
aan een zin dat het een vraag is (de
vraagtekens waren vergeten), lange en
korte klank (o - oo), stomme e in
varken, de r aan het eind van een
woord: `klauwzeer' en `voor'.
Als huiswerk zullen alle deelnemers
thuis een stukje schrijven over hun
eigen beroep. De varkensboer zal
proberen de vragen te beantwoorden.
Zo werkte de groep 4 bijeenkomsten
op veel verschillende manieren met
hun eigen verhalen.

Invloed -van de maatschappij
Over het algemeen gesproken zijn de
deelnemers in alfabetisering van zeer
verschillend niveau. Dat varieert van
mensen die totaal niet kunnen schrijven en lezen tot mensen die niet durven
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schrijven uit angst fouten te maken en
dus voor dom te worden versleten.
Deze angst om jezelf kenbaar te maken
als iemand die niet of niet goed kan
lezen en schrijven, is lets wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben. Dit is
dan ook een belangrijk thema in de
lees- en schrijfcursussen. In onze cultuur is het nog steeds zo dat taalvaardigheid en vooral schriftelijke taalvaardigheid een zwaarwegend beoordelingsinstrument is.
Mensen zeggen ook zelf dat ze dom
zijn als ze naar de cursus komen. Ze
willen het nog een keer proberen. Als
ze al komen, een groot deel zal niet
over de drempel komen en het stigma
`te dom' accepteren.
Vrijwel alle deelnemers zijn uit de
laagste klassen van de samenleving
afkomstig. Het zijn ongeschoolde handarbeiders, werklozen en huisvrouwen
uit de arbeidersbuurten van stad of
dorp. De leeftijden varieren, het gemiddelde ligt tussen 25 en 45 jaar. De
laatste tijd is een bescheiden toestroom
merkbaar van steeds jongere mensen
(zelfs 15-, 16-jarigen in een enkel geval).
Drie elementen horen onverbrekelijk
bij elkaar en vormen de essentie van
het probleem analfabetisme: de sociale
laag waartoe men behoort, een onder-.
wijssysteem dat niet op die laag, op
hun taal, cultuur en ervaringen gericht
is en een maatschappij die eist dat
iedereen kan lezen en schrijven en
daarmee -zij die dat niet kunnen, in de
verdomhoek zet.
Kortom analfabetisme is primair een
maatschappelijk probleem.

aan oplossingen van de leerbarrieres
gewerkt worden. In die situatie speelt
de hele sociale context van de betrokkene mee evenals de leergroep en de
begeleider. Al deze factoren willen we
in beschouwing nemen.
Dyslexie is in dit verband een onbruikbaar begrip. Het verwijst slechts naar
een zeer beperkt aspect van de barrieres die zich in een leerproces kunnen
voordoen. Juist die eenzijdigheid, die
tendens in de klassieke orthopedagogiek om naar monocausale verklaringen en dito behandelingen te zoeken,
heeft veel slachtoffers gemaakt. Het
feit dat nogal wat alfabetiseringsdeelnemers vroeger op een school voor
buitengewoon onderwijs (MLK, BLO,
LoM) hebben gezeten en daar niets geleerd hebben, geeft wat dat betreft te
denken. Hun leerbarrieres konden
daar kennelijk niet voldoende opgeruimd worden.
Voor alfabetisering van volwassenen
betekent het dat dit leerprobleem breder moet worden geanalyseerd dan
alleen in termen van individuele capaciteiten. Daarom zijn analfabetisme en
dyslexie twee heel verschillende dingen.
Kees Hammink
medewerker ontwikkelingsproject
Alfabetisering S VE
Amersfoort

II

Diverse leerbarrieres
Je kunt niet volhouden dat alle volwassenen die niet of niet goed kunnen
lezen en schrijven, woordblind of zelfs
geestelijk gehandicapt zijn. In de alfabetiseringspraktijk hebben we zo zoetjes aan gemerkt dat zo'n begrip als
woordblind ontzettend weinig zegt
over wat iemand wel of niet kan of zal
kunnen. De diagnose werkt wel als een
stigma dat het zelfvertrouwen van
mensen ondermijnt.
Hiermee ontken ik geenszins dat er
mensen zijn die heel hardnekkige en
steeds terugkerende problemen hebben
bij het leren lezen en schrijven. Deze
mensen kom je tegen op de cursussen
en er zal zorgvuldig moeten worden
gekeken wat precies de aard van het
probleem op dat moment en in die
situatie is. Even zorgvuldig kan dan

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van dejarige;
3 datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt de acceptgirokaart
en dejarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.

Taalcuriosa
Scrabbelen
De fabrikanten van scrabble en boardscript hebben de mensheid veel vermaak geschonken en de verkoop van
woordenboeken positief beinvloed,
maar van woordfrequentie hebben zij
geen kaas gegeten.
Bij het scrabbelen leveren a, d, e, i, n,
r, s en t een punt op; g, h en / twee
punten; b, c, m en p drie punten; j, k, u,
v en w vier punten; f vijf punten; z zes
punten; x en y acht punten en q tien
punten.
Dit getuigt van een diepe minachting
van de werkelijkheid, zoals ieder die de
moeite neemt om van een willekeurige
krantepagina de letterfrequenties te
turven, zal beamen. Alleen de e neemt
al twintig procent voor zijn rekening.
Als deze letter op een punt gesteld
wordt, zou de a al voor twee moeten
gelden, de h voor tien en de j voor
twintig. De q en de x zouden ver over
de duizend gewaardeerd moeten worden.
Het tellen zou een hels karwei worden.
Een simpel woordje als `qua' zou het
spel in een klap vrijwel zeker beslissen,
zeker met een van de letters op een
oranje of een rood veld. Nu levert dat
woord doorgaans ongeveer twintig
punten op. Bij een op de werkelijkheid
afgestelde telling zou dit moeiteloos in
de tienduizenden lopen.
Het is begrijpelijk dat de fabrikanten
voor een eenvoudiger methode gekozen hebben. Er zou immers een pocketrekenmachientje bij het spel geleverd
moeten worden en dit zou de prijs
drastisch opdrijven.
Het feit dat de Engelse telling zonder
aanpassingen is overgenomen, toont
aan dat de fabrikanten helemaal niet
zijn geinteresseerd in een met de werkelijkheid verband houdende telling. De
eigen telling is een spelaspect geworden.
Het meest curieuze is dat de Nederlandse fabrikanten er niet in zijn
geslaagd een Nederlandse naam voor
het spel te bedenken. `Woordcijferen' is
een suggestie, maar wellicht zijn betere
namen te vinden.
0,

J. Welling
Best
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\lARIETEITEN VARIETE
Na de wedstrijd kozen de heer A.C.J.
van As in Haarlem en zijn vriend een
stadionuitgang, waarvan de een zei:
`Dit gaat gauwer', waarop de ander
opmerkte dat dit geen goed Nederlands
was, vanwege de comparatief en omdat
gauw hier `ten onrechte' was gebezigd
in de betekenis van snel of vlug. Dit
voorval ontlokt de heer Van As een
aantal vragen die ik punt voor punt
tracht te beantwoorden.
1 Kan gauw zowel bijvoeglijk als bijwoordelijk gebruikt worden? Ja,
hoewel men het vaker bijwoordelijk
dan bijvoeglijk zal zien.
2 Kent gauw een vergrotende en een
overtreffende trap? Zeker; hebt u
bezwaar tegen gauwer en gauwst?
3 Kunnen die trappen dan in goed
Nederlands gebruikt worden? Ja,
waarom bestaan ze anders?
4 Maakt het voor het antwoord op de
vragen 2 en 3 jets uit of het gaat om
het bijvoeglijk naamwoord dan wel
het bijwoord? Die vraag is minder
vreemd dan ze misschien lijkt. Ik
denk dat ze te maken heeft met de
omstandigheid dat het onderscheid
tussen beide woordsoorten niet altijd gemakkelijk te maken is.
Wellicht kan ik dat illustreren met
drie zinnen: hij ging ziek naar bed;
hij weigerde stellig; hij antwoordde
boos. In de eerste zin is ziek een
bijvoeglijk. naamwoord; in de tweede is stellig bijwoord: hij weigerde
op stellige wijze. Maar wat is boos
in de derde zin? Wie in dit woord de
wijze van antwoorden ziet, zal het
een bijwoord noemen. Wie het beschouwt als aanwijzing voor de gemoedsgesteldheid van `hij', betitelt
het als bijvoeglijk naamwoord. Althans, dat is de eenvoudigste zienswijze. Er is ook een standpunt dat,
ruw geschetst, zegt dat zo'n bijvoeglijk naamwoord altijd bijvoeglijk
naamwoord blijft maar het vermogen heeft op te treden als bijwoord
of bijwoordelijke bepaling. Dit
tegenover `consequente' bijwoorden
als hier, nu, morgen, echter, zelfs,
dus enz.
5 In welk opzicht verschilt de betekenis van gauw van die van vlug en
snel? Ik zie tussen deze drie
bijzonder weinig verschil, maar in
het spraakgebruik kunnen ze niet
onbeperkt in afleidingen en samen-

stellingen worden uitgewisseld. We
spreken van een sneltrein, niet van
een vlug- of een gauwtrein; er is een
kampioenschap snelschaken, en niemand noemt dat vlug- of gauwschaken. Daarentegen heet een schaakpartijtje met heel weinig bedenktijd
een vluggertje en niet een gauwertje
of een snellertje. En gauwdief, waarin `gauw' de oneigenlijke betekenis
behendig of listig heeft, kent niet als
synoniem 'vlugdief' of 'sneldief'.
En om tot de aanleiding terug te keren:
`dit gaat gauwer' is goed Nederlands.
De Heer J. Prins in Rotterdam heeft
kritiek op het gebruik van het werkwoord scoren en samenstellingen als
vanuit. Die woorden zijn geen goed
Nederlands, stelt hij. Er zijn veel
vernederlandste woorden die `verfrissend' worden genoemd, en hij denkt
dat schrijvers vaak het goede Nederlandse woord niet eens meer kennen.
`Hoe drukten we ons vroeger dan in
vredesnaam uit?'
Wat vanuit betreft, geloof ik dat
Charivarius zich niet zo druk zou hebben gemaakt over de fnaffers en de
fnuiters als vanaf en vanuit destijds
niet veelvuldig gebruikt werden.' En in
Van Dale kan de heer Prins lezen hoe
`vanaf de toren' normaal is ontstaan uit
`van de toren af'. Vergelijk het Zuidnederlandse `doorheen de stad'.
Verder is het alleen maar natuurlijk dat
een taal zich wijzigt. Er zijn grote of
minder grote verschillen tussen het
taalgebruik van 1400 en dat van 1600,
van 1700, van 1800, van 1930 en van
1980. Het zou wel een wonder zijn, als
het taalgebruik van 1930/ 1940 het
eindpunt van de ontwikkeling gevormd
had. Een deel van die ontwikkeling
bestaat uit het overnemen van vreemde
woorden, en in 1930/ 1940 telde onze
taal ook al heel veel, meestal oudere,
leenwoorden.
De mate waarin men nieuwe uit vreemde talen afkomstige woorden aanvaardt, hangt of van het persoonlijke
inzicht. Mij komt het voor dat gemakzucht en onverschilligheid geen oorzaak mogen zijn.
Scoren is zijn Nederlandse loopbaan
begonnen als sportterm: het doel
treffen en in het algemeen wedstrijdpunten verzamelen. Dit is ongetwijfeld

Nederlands. Nu wordt het bij uitbreiding gebezigd voor succes hebben en
dergelijke. Een veel verkocht boek
`scoort hoog'. Is dat nu al Nederlands?
Geeft u daarop voor uzelf maar antwoord.
In het februari/ maartnummer van dit
jaar bleef de vraag onbeantwoord of
proeverij borreluurtje betekent of niet;
dit naar aanleiding van het ten doop
houden van een boek van Max Eglise
in Nederlandse vertaling. De heer
J.F. den Hertog in Beek, die hierbij
aanwezig was, schrijft me dat het een
echte proeverij was. De gasten kregen
van Eglise les in het proeven, dus beoordelen, van diverse wijnen.
Er rest mij correspondentie voor het
volgende nummer.
M. C. Godschalk

II
Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan verscheen in 1981 een
bloemlezing uit dit maandblad.

-

Voor deze bundel heeft de
redactie uit vijftig jaargangen
artikelen verzameld die nu nog
steeds het lezen waard zijn. Ze
geven een overzicht van de activiteiten van ons\ Genootschap.
U kunt de Taalschat bestellen (prijs
f 17,75) door het verschuldigde bedrag over te maken op gironummer
4265902 van Onze Taal, De Lier.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.
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Nieuwe woorden I
Aanleiding tot onderstaande beschouwing was een artikel van onze redacteur
in het februari/ maartnummer 1983
van `Onze Taal' over `modewoorden'.
Verdere stimulansen kwamen in volgende nummers, onder andere in het
aprilnummer over 'hollanditis'.
Modewoorden zijn nieuwe woorden
(soms oude woorden in een nieuwe
betekenis) die plotseling in de mode
zijn gekomen. Ze zijn door iemand op
een bepaald moment spontaan gebruikt en blijken dan ook bij anderen
`aan te slaan', die ze dan ook gaan gebruiken. Het gebruik breidt zich uit,
bereikt een hoogtepunt of `bloeiperiode', waarna ze dan sums even plotseling weer verd wij nen als ze zijn gekomen.
Het filosoferen over dit proces bracht
mij ertoe mijn gedachten eens `op een
rijtje te zetten'.

Het verloop
Het boven geschetste verloop is 'puur
natuur'. Het verschijnsel komt niet
alleen voor bij woorden maar is zeer
algemeen van toepassing.op allerlei
zaken, op plant, dier en mens, op imperia, op mode, op vormen van kunst,
op artikelen (handelsprodukten) enzovoort. We kunnen het grafisch volgens
bijgaande tekening voorstellen.

re

45 : 1

A2

AB1
a'

B

B2 A3
tijd

Geschatte plaats van voorbeelden uit de tekst:
1, 2, 3 op zich, afbouwen, doei; 4 hartstikke; 5 bromfiets; 6 ergens.

De grafiek kan allerlei vormen hebben.
De lijn kan in horizontale of verticale
richting zijn uitgerekt of samengedrukt, dit wil zeggen de groei kan snel
of langzaam zijn, de bloei kan korter of
langer duren, en de neergang kan eveneens snel of langzaam zijn. Enkele
voorbeelden van krommen zijn getekend; zij spreken voor zichzelf.
De hoogte van de top hangt onder
andere of van de frequentie waarmee
het woord voorkomt. Wij zijn het
meest geinteresseerd in woorden uit de
algemene omgangstaal, dus minder in
speciale vakwoorden (kromme B,
lagere frequentie).
In sommige gevallen (kromme A-A 1 ) is

er in het geheel geen neergang; dan
hebben we te maken met `blijvers'.
Daar ik deze ook gaarne in mijn beschouwing wilde betrekken, heb ik als
titel `Nieuwe woorden' gekozen.
Ook vreemde woorden horen erbij.
Hierover valt echter nogal wat extra's
te zeggen, zodat ik deze in een tweede
deel heb ondergebracht dat in een later
nummer zal worden opgenomen.

Nadere uiteenzetting
De vraag is: hoe valt het verloop te
begrijpen. Dit wil zeggen, hoe komen
de woorden in gebruik, hoe verbreiden
ze zich en (eventueel) waarom verdwijnen ze weer.
De eerste gebruiker is in vele gevallen
niet bekend. Iedereen is op zijn beurt
wel eens taalscheppend. Schrijvers,
regeringspersonen, studenten zijn nog
al eens produktief, maar ook de gewone man doet soms een aardige vondst.
Motieven voor het gebruik van een
nieuw woord kunnen zijn:
- een nieuw begrip moet worden
benoemd. Voorbeelden: bromfiets,
spookrijder. Vaak zijn het buitenlandse woorden, waarover meer in
het tweede deel.
- het nieuwe woord klinkt goed korter, krachtiger of welluidender
dan een bestaand woord. Voorbeeld: doei in plaats van daag,
hartstikke.
- er is behoefte aan variatie of nuanceverschil. Hieronder kan men ook
rekenen de camouflage van een onaangenaam begrip, bij voorbeeld
ombuigen voor bezuinigen, the of tb
in,plaats van tuberculose. Verder de
opwaardering van een beroep: de
knecht of de dienstbode zijn vervangen door hulp in de huishouding
of interieurverzorg(st)er.
De verbreiding van nieuwe woorden
gebeurt uiteraard via allerlei soorten
contacten, zowel direct als indirect (tv,
radio, krant, tijdschrift, boek). Daar
deze contacten veel intensiever zijn dan
vroeger, kan de verbreiding ook sneller
gaan.
Het verdwijnen (de veroudering) van
woorden gebeurt volgens omgekeerde
processen. Wie weet nu nog wat een
bavelaar is? Verder.gebeurt dit vooral
door de verdringing door `betere'
woorden. Onze redacteur heeft in zijn
boek Schrijfwijzer (in het hoofdstuk
over woordgebruik) vele voorbeelden
gegeven van verouderde woorden.

Enkele levenslopen
Weinig interessant zijn voor de lezers
van `Onze Taal' de minder frequente
woorden, zoals vaktermen. We beperken ons dus tot enkele bekende gevallen.
Ergens (bij voorbeeld in: ergens geloof
ik dat hij gelijk heeft). Ik schat dat dit
woord een jaar of vijftien geleden
plotseling populair is geworden. Nu
hoort men het veel minder. Waarschij nlij k is het de gebruikers duidelijk
geworden dat het toch geen correct
Nederlands is.

op zich (in plaats van op zichzelf; bij
voorbeeld in: op zich is het geen slecht
produkt). Volgens Van Dale is dit
woord in gebruik bij katholieken maar
heeft zich de laatste 10 jaar sterk verbreid. De vraag is of hier ook invloed
van het Duitse `an sich' in het spel is.
Vele gebruikers staan verbaasd te kijken wanneerje ze zegt dat op zich het
zelfde is als op zich zelf. In kranten en
tijdschriften vindt men het nagenoeg
niet. Het mondeling gebruik neemt
echter toe.
Hartstikke (bij voorbeeld in: hartstikke
goed). - Volgens Van Dale (1970) wordt
het alleen gebruikt in ongunstige zin.
Volgens mij wordt het al zeker 25 jaar
gebruikt als in het gegeven voorbeeld,
dus niet ongunstig. Het gebruik van dit
woord neemt nog steeds toe.
Doei (in plaats van daag of doeg).
Doeg (spreek uit doech), is al vrij oud,
zeker 30 jaar. Nu hoort men steeds va
ker doei. Het wordt vooral door vrouwen gebruikt.

-

Afbouwen (in de betekenis van afbreken, in plaats van de normale betekenis
voltooien van de bouw) is een germanisme (abbauen) dat de laatste jaren in
de mode is gekomen bij politici en actievoerders (kernwapens afbouwen).
Onze kamervoorzitter heeft het met
enig succes bestreden. Hij bestrijkt
echter slechts een beperkt terrein en
daarbuiten lijkt mij het gebruik nog toe
te nemen.
Dus werd zo'n 15 jaar geleden plotseling door sommige lieden te pas en te
onpas gebruikt ('ik vind dus, dat we
dus morgen maar gaan moesten, zodat
we dus kunnen zien ... '). Ik heb destijds bij bepaalde `dus-mensen' wel
eens geturfd, en kwam tot vaak meer
dan een keer per zin. Waarschij nlij k
hebben deze personen het vanzelf weer
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afgeleerd want nu komt het maar zelden meer voor, hoewel het niet geheel
uitgestorven is.
Met deze voorbeelden moge worden
volstaan om een beeld te geven van de
verschillende soorten levenspatronen
van nieuwe woorden, speciaal modewoorden. Ik zou het toejuichen als
`Onze Taal' in de toekomst niet alleen
nieuwe woorden of modewoorden
signaleert, maar ook iets zegt over de
levensstadia. Hiervoor zullen echter
wel vele waarnemers nodig zijn.

Is beinvloeding mogelijk?
We zeiden aan het begin van dit artikel
dat het proces 'puur natuur' is. Dit zou
betekenen dat we er weinig invloed op
kunnen uitoefenen. Ik wijs hier ook
nog op het voorbeeld van afbouwen.
Moeten we dan niets doen? Natuurlijk
wel! `Onze Taal' verricht altijd al nuttig
werk als forum, en ik wil graag tot
uiting brengen dat ik daar veel aan heb
gehad.
De meest effectieve beinvloeding is
waarschijnlijk die via het onderwijs.
Het ware te wensen dat zij die hierin de
toon aangeven, ook lid zouden zijn van
`Onze Taal'.
W.J. Nijveld
Amsterdam

Oplossing van Taalproef I (p. 107)
1 `zijn' moet zijn: `is' (onderwerp: de
nek).
2 aanschouwelijk onderwijs.
3 'geen' is niet op zijn plaats.
4 een bloedbad richt men aan, een
oorlog ontketent men.
5 een gevecht op leven en dood.
6 `minder' is de boosdoener. Lees:
`iets'.
7 Correct is:... , er is hoogstens een
disco. Een disco beleeft men niet.
8 `Het' - onderwerp - kan toch niet
tot dat inzicht komen? Correct: Het
duurde lang, alvorens zij tot dat inzicht kwamen.
9 Niet de bestaanszekerheid vergt
pij nlij ke ingrepen, maar: het garanderen, het waarborgen van de bestaanszekerheid vergt pij nlij ke ingrepen.
10 Vervlechting van: kreeg de wind
van voren / kreeg de volle laag.
L. Rutten

HET GEZEGDE & Co.
Enige maanden geleden is in Maastricht het eerste exemplaar van de
eerste aflevering van het Woordenboek
van de Limburgse Dialekten aangeboden aan de Limburgse Commissaris
van de Koningin. Het is het begin van
een omvangrijke onderneming. Het
werk wordt verricht vanuit de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde. De geestelijke vader is
prof. A. Weijnen. Het is de bedoeling
dat de volgende delen met regelmatige
tussenpozen zullen verschijnen.
Uitgever is Van Gorcum in Assen.
De Stichting Ons Erfdeel, die enige
jaren geleden een boekje over de
Nederlandse taal liet verschijnen in het
Frans, Duits en Engels (Le Neerlandais, Niederlandisch, Dutch), heeft nu
ditzelfde boekje, herzien en uitgebreid,
ook in het Nederlands uitgebracht
onder de titel Nederlands. Het verhaal
van een taal. In het aprilnummer van
`Onze Taal' 1 98 1 heb ik al geschreven
dat dit werkstuk van Omer Vandeputte
`een prima boekje' is, een nuttige en
zeer verantwoorde inleiding in de Nederlandse taal. Het valt toe to juichen
dat het nu ook in het Nederlands beschikbaar is. En de prijs is opmerkelijk
laag:f 10,-..Te bestellen bij de Stichting Ons Erfdeel, Rijvoortshoef 265,
4941 VJ Raamsdonksveer; telefoon:
(01621)-13425. (Belgie: Murissonstraat
160, 8530 Rekkem).
De Rijksuniversiteit Groningen heeft
op 23 juni jl. het volgende persbericht
doen uitgaan:
Bij de faculteit der Letteren van de
Rijksuniversiteit Groningen is een
nieuwe vakgroep opgericht waarin de
vakgroepen Friese taal- en letterkunde en Nedersaksische taal- en letterkunde zijn samengevoegd. Bovendien is het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut, dat onlangs bij
de Groningse Universiteit is aangesloten, in de nieuwe vakgroep opgenomen, terwijl ook de studierichting
geschiedenis erin participeert. De
nrieuwe vakgroep heet Vakgroep
Regionale en Agronomisch-Historische Studien. De vakgroep zal binnen de universiteit het trefpunt zijn
voor het onderwijs en onderzoek op
het gebied van de regionale geschiedenis, talen en literatuur; in het bijzonder van de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel en
van Noord-West-Duitsland. Door de

coordinatie van de onderwijsvoorzieningen krijgen studenten meer
mogelijkheden om hun kennis over de
diverse aspecten van deze regio te
vergroten. Dat kan in hun latere beroepspraktijk van nut zijn. Ook voor
de regio zelf kan de nieuwe vakgroep
van belang zijn. Er is nu een centraal
adres waar mensen met vragen op het
gebied van regionale taal en geschiedenis terecht kunnen. Bovendien
krijgt de vakgroep straks een bibliotheek en een documentatiecentrum,
dat door iedereen te gebruiken is. De
Faculteit der Letteren heeft tot deze
bundeling van het op de regio gerichte
onderwijs en onderzoek besloten met
het oog op het universitaire zwaartepuntenbeleid, waarin ook een sterke
nadruk ligt op het zogeheten `regiorelevante onderwijs en onderzoek'.
Overigens blijven de diverse onderdelen van de nieuwe vakgroep ook onder hun oude benaming bereikbaar.
Het Nedersaksisch Instituut bestudeert de dialecten van. de NoordOostnederlandse provincies en aangrenzende Duitse gebieden, het Frysk
Ynstitut maakt studie van de Friese
taal- en letterkunde en het Nederlands
Agronomisch Instituut richt zich op
de Landbouwgeschiedenis.
Verdere informatie bij dr. P.Th.F.
Boekholt, Westersingel 28/30, 9718
CM Groningen; telefoon: (050)-115346
en 115303.
Ten slotte noemen we nog enige ons
toegezonden en nieuwe boeken:
Tilly Dinger, Margreet Smit & Coen

Winkelman, Expressiever en gemakkelijker spreken. Uitg. Coutinho, f 18,50.
Hans Werkman, Aangekruist. Boekbesprekingen van J. MA. Biesheuvel tot
Jan Wolkers. Uitg. De Vuurbaak, f 24,50.
J. Griffioen, Tegenspraak. Uitg. Wolters-Noordhoff, f 29,95.
Boland, Van Gool & Van der Veur,
Onder woorden. Moedertaalmethode
voor het voortgezet onderwijs. Uitg.
Wolters-Noordhoff, f 27,50.
Spreekje moers taal! Een vertaling van
politiek en ambtelijkjargon in begrijpelijk Nederlands. Uitgave van de
afdeling Voorlichting en Public Relations (sic!) van de gemeente Zoetermeer (gratis verkrijgbaar).
W. Pijffers, Traditionele grammatica
en taalbeschouwing. Uitg. WoltersNoordhoff, f 18,-.
J. M. van der Horst
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n Een groot aantal inzenders heeft mij
op het spoor gebracht van het wezen
van de uppie (zie het juninummer 1983
van `Onze Taal'). Uppie blijkt van
oudsher bekend te zijn, al is het curieus
genoeg uit de laatste druk van Van
Dale verdwenen. Betekenis: een term
in het knikkerspel danwel een halve
cent. Dank aan hen die mij op het
spoor gebracht hebben, dank met
name aan de spitsafbijter J.J.M.
Bakker te Leende. n Ook J.C. Groenewegen meldt althans de eerste
betekenis. Hij wraakt verder de (overigens niet door mij gebezigde term)
overbodige luxe. Een pleonasme, zegt
J.C.G. Inderdaad, dat leerden wij
vroeger op school al. Kom me niet,
vervolgt schrijver dies, aanzetten met
het argument dat die uitdrukking
ingeburgerd is. • Inderdaad, dat argument zal ik niet hanteren. Per slot van
rekening, wat ooit ingeburgerd is, moet
ook weer eens een keen uitgeburgerd
kunnen raken, dus waarom zullen wij
J.C.G. niet een beetje opburgeren door
hem te beloven nooit meer over overbodige luxe te spreken, tenzij (en dat
beding ik dan wel) de- luxe waarom het
gaat, contrastief wordt gesteld tegen
e luxe
u zeilb roodno df ge luxe , zoals eeen
jacht voor een zwartgeldverdiener.

..

:1:nze ii
Maandblad van het Genootschap Onze Taal

Onze Taal is een uitgave van het Genootschap
Onze Taal (opgericht in 1931). Het Genootschap stelt zich ten does `het verantwoorde
gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen.'
Het maa nd blad Onze Taal (oplage 14.000) wit
op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde
vvijr.e inricht gee en in alle r.aken die het taalgebruik betreffen. Onze Taal wit ook de vraagbaak zijn v oor 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.

• Zijn overigens per definitie alle luxe
dingen overbodig? Neen (zie boven).
Zijn per definitie alle overbodige dingen luxe? Wat dat aangaat, treft het
mij dat ik mijn appendix zaliger (voor
zij zich itis aanmat) wel altijd al overbodig, maar nooit als luxe heb ervaren.
n Nog steeds is het inburger-argument
door mij niet gehanteerd. Maar welk
argument gebruikt J.C.G.? Hij stelt dat
de massa de uitdrukking `overbodige
luxe' wel gebruikt, maar dat veel mensen haar zien als een pleonasme.
• Prima argument. Ik hoop alleen dat
niet to veel mensen overbodige luxe als
een pleonasme zien. Want dan worden
die mensen samen ook een massa, en
dat geeft dan weer in 's heren Groenewegen ogen te denken. • Mevr. L. de
Graaf signaleert het gebruik van roesje
in de betekenis van `geplooid sierstrookje aan kledingstukken en kussens'. Dit woord hoort ruche gespeld te
worden (en derhalve als ruusj of ruusje
uitgesproken). • R. Tybout schrijft
dat blijkens een advertentie in Eindhoven een zogeheten tandprothetiek
bestaat. Dit werpt enig licht op de
ethiek van het tandartsenvak. Zo bestaat in Eindhoven ook een bedderie,
al us HermanndeBree.Bed-ethiek zou
aldus
nog leuker zijn geweest.

Bestuur:
^oorzitter: mr. J. JolIes, Den Haag
rice-vooriitter: mr. M.Th. Tegelberg,
Den Haag
secretaris: mr. H.F.M. Hothuis , Zeist
penningmeester: dr. D.P. den Ds, Leiden
eden: dr. J. W. van der Dussen, St. Geertruid;
drs. H.J.A. M. van Haaren, Den Haag;
mevr. H. van den Horst-de Both. Amsteiveen;
mevr. M. Janse, Schiedam;
dr. J. F. Remarque, Amsterdam;
mr. W.C.A. Riem Vis, Den Haag.

5ecretariaat en administratie:
I'ostbus 140. 2678 ZJ DE Lllr R
Tel. 01745-7070. Postgiro 3 110100
Onze Taal verschijnt 10 maal perjaar, met
een dubbelnummer in februari; maart en
juli; augustus. Abonnementsprijs (inclusief
lidmaatschap) f 16,50 per.
jaar. Bij groepsabon-

• G.F. Makkink maakt gewag van een
rondtoerende verswagen. Daarmee
wordt gevent met zuivelprodukten en
eieren. Is het Nederlands rekbaar genoeg om dit als j uist te aanvaarden,
vraagt de heer Makkink zich af? Ik
dacht van niet, maar wie ben ik? Interessanter nog is de vraag of we een
versboer als dichtende zuivelhandelaar
zouden tolereren. • De KnO wit om
he2r zijn ver3t 4t hoogtij nu I5luistert
6tellen al i s hetjaz7ement uit tot
morgenn8 0 3s an9ieten van deze
kwSt I OE dit is het top. waarop 3s van
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annSust,ar vann8 als 2r lb mEvalt Z
Qa T N rij Dn W lat R naar D ri •.
PCUdB

00000

Het Genootschap words in zijn werk gesteund
door adviezen van:
de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertenslnst.ituut 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 Rij ksuniversiteit 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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Jeug en taal
In dit nummer:
n Onze taal blijft taal dank zij de
jeugd. Een congres als taalverjongingskuur. Stuur de kaart in!
118 Kan dejeugd in positievegrondhouding kansen oppakken? Nee, dit is
taal van de recessie. De inleiding op de
jaarvergadering in mei bevatte veel recessieve rijkdom.
0

• 119 Het pleo-pleonasme FG V V V in

Mede geïnspireerd door de in 1981 en 1982 onder auspiciën van het Genootschap Onze
Taal gehouden Taaltoernooien voor jongeren uit de Haagse agglomeratie, heeft het bestuur van het Genootschap besloten als thema voor het veertiende congres te kiezen:
JEUGD EN TAAL.

Het bestuur realiseert zich dat dit thema te veelzijdig is om in één dag uitputtend te behandelen. Er is in het hieronder vermelde programma een keuze gemaakt van aspecten die ongetwijfeld voldoende aanleiding tot discussie zullen geven. Het bestuur hoopt op een grote
opkomst, ook van jongeren. Wanneer u wilt deelnemen aan het congres, vult u dan bijgevoegde kaart in.
Het bestuur verwacht dat dit congres tevens eenstimulans zal zijn voor het aanstaande
Taaltoernooi (zie hierover het novembernummer) dat in februari 1984 zal worden gehouden in de vijf steden 's-Gravenhage, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Emmen en Groningen.

Taalcuriosia.
14e Congres van het Genootschap Onze Taal

n 120 Reacties, hyperventilatie, accenten, surfkoeterwaals en a(bra)cadabra (122)

Jaarbeurscongreszaal in Utrecht
Zaterdag 19 november 1983
Aanvang 10.30 uur. Einde 16 00 uur

• 121 Orwell. Schrijfvoor 1984 uw
eigen Nieuwspraak-tekst. Inzendingen
zullen buikvol worden beoordeeld.
• 123 Van Dale beweegt zich over de
grens.
• 124 Het Rijmschap, verse regels.
• 125 Waar komt 't kofschip vandaan?
• 126 Variëteit en variété, topogra
fische klemtonen.

-

• 127 Transsexuele woorden.
• 128 Rijmt bok op hok?
n 129 Het gezegde & Co., de vek blakt
de mukken.
• 130 Evalueren betekent. .. ?
• 131 Op 'n gegemement, rascisme en
woordmensen.
• 132 episch centrum en joulebak in

Programma
- Opening door de voorzitter, mr. J.
Jolles.
- Toelichting op het programma door
de congresvoorzitter, Mevr. Hannie
van den Horst (bestuurslid van het
Genootschap).
- Mevr. Drs. E.S.F. Fe teris (schri'fJ
stervan schoolboeken): Taalgebruik
als sociaal probleem, een inleidende
beschouwing
.
Thema: Taal voor de jeugd
r
eu r
- Arno Wamsteeker (Eindredacteur
Nos-Jeugdjournaal): Taal en teken
Mevr. Thea Beckman (schrijfster
van jeugdboeken): Moet een jeugdauteur zich aanpassen aan het taalgebruik van het jonge publiek?
- Boudewijn Klap (Hoofd Afd. Jeugdprogramma's AVRO- Radio):
Schoolpleintaal als communicatiemiddel biJ' radioprogramma s voor

jongeren
- Mevr. A. Freeman- Smulders, Taalniveaus in jeugdliteratuur

- 12.45-13.35 uur: Koffiemaaltijd
Thema: Taal van de jeugd
- Mevr. G. van Straelen-van Rintel
(voorzitster van de Vereniging Algemeen Nederlands, Afdeling Brussel): De taal van de Nederlandssprekende jeugd in de Brusselse agglomerade
- Jan Sturm (waarnemend voorzitter
Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaal): Leren
doorpraten over leerlingen, taal en
school
_ Pieter Leenheer (Docent Nederlands Stichting opleiding Leraren
UN-echt en redacteur HBO Journaaf): Vorm en inhoud is twee; aspetten van taalgebruik in opstellen
_ Albert Maurits (speldocent Haagse
Comedie): Taalimprovisatie met

o n eren

g
- Algemene discussie onder leiding
van de congresvoorzitter.
- Sluiting door de voorzitter.
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De taal van de recessie
Tijdens een economische recessie moet door velen jets worden prijsgegeven.
Inleveren noemt men dat, waarmee de neutrale betekenis van dit woord

(bezorgen, doen toekomen, inzenden, terugbrengen) verschoven blijkt naar de
onaangename inhoud van afgeven, gedwongen afstaan, prijsgeven, opofferen. De
ontmanteling van de verzorgingsstaat veroorzaakt spanningen, verscherpt
belangentegenstellingen en doet de onenigheid toenemen. Gelukkig leven we in
een land waar meningsverschillen niet met geweld maar met woorden worden
uitgevochten. De debatten worden in de recessie feller, de argumenten
indringender geponeerd. Men kan treuren over het voorbij zijn van de vettejaren
van voorspoed en zich zorgen makenover de toekomst. Een lichtpunt moge ons
verblijden: de taal, onze taal, vaart er wel bij.
Onaangename gevolgen van de teruggang in de c,onjunctuur doen de getroffenen protesteren. Overdrijven is dan
menselijk en levert in schromelijke gevallen prachtig nieuw taalgebruik. Aan
de andere kant zijn de geruststellers te
horen die met meesterlijke eufemismen
de harde feiten verzachten of kwalijke
gevolgen lieflijk benoemen. Ook daar
een weelde van taalhantering. Centraal
bevinden zich de deskundigen van wie
wordt verwacht dat zij oorzaken en effecten verklaren, verbanden leggen en
de toekomst voorspellen. Hun jargon
groeit sneller dan de omvang der problemen. Onmachtig vluchten zij in een
ongekende rijkdom van nieuwe vaktermen. De economie stagneert; de taal
bloeit.
Het lijkt wel alsof de bandbreedte van
ons taalgebruik met de komst van de
recessie is toegenomen. Enerzijds dramatisering: Aan de onderkant van de

inkomensladder, laagstbetaalden op de
tocht, het mes in de uitkeringen,
bedrijfssterfte, vernietiging van werkgelegenheid, sterf huisconstructie. Anderzijds de bijna medicinale manieren
om erge zaken te verbloemen: We
moeten allemaal ons steentje bijdragen
door een stapje terug te doen. Maar als
we met z'n alien het dorre hour kappen
en de buikriem een gaatje aanhalen, is
de toekomst beslist een haalbare kaart.
Let op de verkleinwoorden en de kinderlijke toon waarop men patienten
pleegt toe te spreken.

Verbale beinvloeding
Naast keiharde uitdrukkingen als uitstoot van arbeid en affakkelen van het
overschot aan arbeidskrachten steken
we de kop in het zand met escapismen
als tegenvallers, draagvlakken, sociale
plannen, contourennota's en inkomenspolitiek gemotiveerde lastenverleggingen. Het dualisme van heftigheid en
kalmte, van drama en intoming weerspiegelt zich in het taalgebruik tijdens
de recessie.

Wat te denken van een term als vraaguitval? Uitval is meestal plotseling,
totaal en daarom traumatisch. Of het
nu wordt gezegd van haar, elektrische
stroom of voetballers, paniek is nabij.
Toch bedoelen de economen met
vraaguitval slechts aan te geven dat het
evenwicht tussen vraag en aanbod is
verstoord door een afname van de
eerstgenoemde. Niet wordt bedoeld
(maar wel gesuggereerd) dat er in het
geheel geen vraag meer is. Bedoelde of
onopzettelijke verbale schokwerking?
De uitdrukking deze arbeidsplaats is
vervallen is ronduit misleidend. Immers zelden betreft het een baan als die
van de stoker op een elektrische locomotief. lemand wordt gewoonweg ontslagen (een wijker) en zijn functie herverdeeld onder de blijvers.
Ach, het voorvoegsel her-! Welk een
lenig middel om diepgaande wijzigingen te bagatelliseren tot nader bezien!
Een beleid dat sterk van koers verandert, is eerst heroverwogen. Deze
herbezinning leidt dan tot een herorientering, vervolgens tot een herschikking van prioriteiten en mondt ten
slotte steevast uit in een herstructurering. Door aldus bedachtzaamheid en
ampel beraad te impliceren krijgen ook
hals over kop uitgevoerde, drastische
noodmaatregelen een bestuurlijke
waardigheid en soms zelfs - zoals in
herindustrialisatie - een dosis hoop en
vertrouwen.
We zien trouwens een algemene opleving in het gebruik van kalmerende
termen, van fluwelen taal die zure
recessievruchten poogt te verzoeten:
Nu de groei er uit is en wij dus nulgroei
constateren, nu het ons minder voor de
windgaat, moeten we matigen en
versoberen. Onze ondernemingen slanken af. Onze lonen staan onder druk.
De opbrengsten van de afdrachten
nemen af. Het beleid words omgebogen naar een herstelbeleid. De prognose wordt in neerwaartse richting

bijgesteld door zaken met een lage
haalbaarheidsfactor op te schorten.
Voordat voor zwakkere bedrijven
euthanasie wordt overwogen, kan men
eerst nog de nullijn aanhouden en
afbouwen. Onder deze verbale narcose
is het met ons nog niet zo vreselijk
slecht gesteld. In het ergste geval zullen
we wat moeten minderen omdat we
worden gekort of afgetopt.
Kunstwoorden
De gogen laten ons met hun taal in
deze recessie niet in de kou staan. Onze
doctorandussen hebben nieuwe groeigronden gevonden voor fraaie constructies waarin het beleid wordt
omgeven met indrukwekkende hoedanigheden. Het beleid is onder andere

voorwaardenscheppend, overdrachtstimulerend, kapitaalverstrekkend, lastenverlichtend en werkverruimend. Boyen alles is het beleid herkenbaar als
een meersporenbeleid waarin het ene
wordt gedaan zonder het andere te
laten. Hier zijn het niet mededogen
(met de moeilijk plaatsbaren) of vrees
voor gezichtsverlies die het gebruik van
taalnevelen bevorderen. Het lijkt meer
een routinematig in kunstwoorden
vatten van problemen die men nog
lang niet meester is, maar wel alvast
benoemt. Wordenjeugdwerklozen,
trendvolgers, schoolverlaters, beroepsafhankelijken, structurele overwerkers,
arbeidsongeschikten, bijstandmoeders
werkelijk wijzer van termen als draagkrachtbeginsel, kostwinnersprincipe,
tewerkstellingszone, uitkeringsgerechtigden, ketenaansprakelijkheid, regeeraccoorden, meerjarenafspraken en andere taalkundige verworvenheden? Of
hebben we hier te maken met een scheve lastenverdeling, een te grote ombuigingsdruk en een te ver gaande regelgeving die een vermindering van regeldichtheid - dus deregulering - vergt?
Inderdaad! Wij moeten terug naar af!
Het beleid moet op de helling! En geen
stappenbeleid. Neen! Wat is er broodnodig? Eenforse aanpak. Wat moet
weg? De verkokering. Wat dient met
kracht van de hand te worden gewezen? Het huidige inkomensplaatje. Wat
moet worden teruggedrongen? Het
flnancieringstekort. En wat is een
volstrektfout vertrekpunt? De koopkrachthandhaving. Voor het rendementsherstel moet een beleidsaanzet
komen, zodat er een overlevingsperspectief ontstaat! Zo! En als u het na
deze overredende uiteenzetting nog
steeds niet eens bent met de solidariteitsheffing dan zijn de gevolgen voor
uw rekening.
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Demagogen en leuzenschrijvers
Bij een onlangs door een reclamebureau uitgeschreven ideeenprijsvraag
kreeg de suggestie om in het vervolg de
taal van economen, welzijnswerkers,
vakbondsleiders en politici te ondertitelen een eervolle vermelding. De
deskundologische krachttaal die als
een ondoordringbare rookwolk boven
het verbale slagveld van de recessie
hangt, kan echter niet verhullen dat
sommige bevolkingsgroepen danig gepakt worden. Niet alleen de tweeverdieners. Velen worden door de teruglopende conjunctuur in het nauw gedreven. Die gaan dan de straat op om
te demonstreren. Hun ongenoegen
wordt daarbij vaak verwoord in een
krachtige toespraak van een vakbondsman. Zijn toon is dreigend; wanneer hij
uitgesproken is, vreest men oproer.
Toch is de woordkeus voor die gelegenheid opvallend gematigd en ingehouden.
Zijn dreigementen zijn bij voorbeeld:
De maatschappelijke ontwrichting,
veroorzaakt door de onzalige ingreep
van de regering, valt slecht. De botte
bezuiniging is een slechte zaak. De
aanval op onze koopkracht moet worden afgeslagen. Wij nemen deze zaak
hoog op en zijn er diep door geschokt.
Sterker nog: wij zijn vervuld van afkeer
en verklaren het herstelplan voor technischfailliet. De eisen van werkgeverszijde zijn onverteerbaar en worden dan
ook scherp veroordeeld, want het zijn
onoverkomelijke voorwaarden die aan
de kaak gesteld moeten worden. Wij
spreken het onaanvaardbaar uit. De
stemming is geladen. Wij kondigen
verzet aan waarbij harde acties niet

meer zitten. We pikken het niet langer.
De kraan gaat dicht. Het toneel krijgt
een tik. De rijmpjes die vaak op de
namen der betrokken ministers worden
gemaakt, liegen er niet om. Daar is
grove taal gans een woedend yolk!
Om, dames en heren. te eindigen in een
meer opgewekte toonaard ten slotte
enige aandacht voor de hoopvollen, de
optimisten. Zij constateren dat de
recessie niet doorzet, want de conjunctuur is door de bocht. De beurskoersen
trekken aan en de investeringsquote zit
weer in de lift. Door onze positieve
grondhouding kunnen we in het komende traject van het tijdpad kansen

oppakken.
Wie zei daar nog iets over taalarmoede?
J.F. Remarque

C)

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan verscheen in 1981 een
bloemlezing uit dit maandblad.

worden uitgesloten ...
Getergde menigten raken door zulke
getemperde, maar demagogisch gebrachte dreigementen onevenredig
sterk opgewonden: de spandoeken
worden uitgerold, de protestmars begint.
Ik vraag me wel eens of wie de in een
betoging of prikactie opgevoerde leuzen verzint. Sommige, vaak de raakste,
lijken door de demonstranten zelf
bedacht. De kreet Voor een dubbeltje

geboren, voor een kwartje gepakt
ontsproot uit het brein van de pasbenoemde burgemeester van Amsterdam.
Toch doet de eentonige felheid van de
teksten een professionele ondersteuning vermoeden. Is leuzenschrijver een
beroep? Opvallend is hoe vaak i-klanken (als in ikke) op de doeken en
borden voorkomen: De bewindsman
kan stikken. We vertikken het deze
bittere pil te slikken. We zien het niet

Voor deze bundel heeft de
redactie uit vijftig jaargangen
artikelen verzameld die nu nog
steeds het lezen waard zijn. Ze
geven een overzicht van de activiteiten van ons Genootschap..
U kunt de Taalschat bestellen (prijs
f 17,75) door het verschuldigde bedrag over te maken op gironummer
4265902 van Onze Taal, De Lier.
U krijgt dan het boek thuisgestuurd.

Taalcuriosa
Pleonasme
Het gebruik van pleonasmen is meestal
een gevolg van slordig taalgebruik. ' In
dit opzicht zijn `nat water' en `ronde
cirkel' heel bekend. Een pleonasme
wordt tegenwoordig ook bewust gebruikt. De Algemene Bank Nederland
voert als logo `ABN Bank' (tweemaal
bank), `omdat buitenlanders de afkorting niet kennen en het duidelijk moet
zijn dat het om een bank gaat'. Zo
kennen we ook de `IBC Bouwgroep', de
`Internationale Bouwcompagnie
Bouwgroep', al gaat in dat geval het
`internationale' argument van de ABN
niet op, omdat de toevoeging `Bouwgroep' weinig buitenlanders bekend in
de oren zal klinken.
Het bewust gebruikte pleonasme dat
zonder tweederangs argumenten te
verdedigen valt, is uiterst curieus. Een
goed voorbeeld hiervan is te vinden in
het verzameld werk van M. Nijhoff. In
het gedicht `De twee pauwen' heeft hij
het over `warme koorts', een duidelijk
pleonasme -ja, ik weet dat er ook
`koude koorts' bestaat - maar in dat
verband functioneel en niet alleen
vanwege de rijmdwang.
Nog curieuzer is het geprolongeerde
pleonasme, de kwadratering van het
dubbelop-effect. Een bekend voorbeeld hiervan is `FC vvv' of wel
`Football Club Venlose Voetbal Vereniging', waarbij zelfs twee talen in het
geding zijn.
Het record staat - voor zover ik weet op het getripleerde pleonasme; en wel
op naam van een uitdrukking die zelfs
de `Dikke Van Dale' geeft onder het
lemma `oog'. We bezigen haar allemaal
wel eens in het dagelijkse spraakgebruik: `Ik heb het met mijn eigen ogen
gezien'. `Ik heb het gezien' volstaat,
want dat het zien met ogen gebeurde, is
duidelijk daar geen ander zintuig kan
zien. Dat het 'mijn' ogen waren, is
volstrekt overbodig daar ogen nu
eenmaal een onoverdrachtelijk bezit
zijn. Het pleonasme wordt hier gebruikt als hyperbool, op overigens
volledig te billijken wijze.
Het opvoeren - `ik heb het zelf met
mijn eigen ogen gezien' - is mogelijk
maar verliest aanzienlij k aan overtuigingskracht. Wellicht zijn er echter
beter te verdedigen varianten denkbaar. Voorlopig houd ik het op het
pleo-pleo-pleo-pleonasme.
J. Welling
Best
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Surfkoeterwaals

REALTIES
`Onze Taal'biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Ukunt desgewenst een uitgebreide lijst met redactie-aanwijzingen opvragen bij het secretariaat:postbus 140, 2678 ZJ
De Lier, telefoon 01745-7070. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (max. 200 woorden). • Geef in de tekst duidelijk aan op
welk artikel wordt gereageerd. •Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet words verplicht
een vorig nummer erbij te halen. • Lever uw reactie, bij voorkeur getypt, in onder duidelijke
vermelding van naam enfunctie. Reacties kunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de
auteur van het desbetreffende artikel.

Hyperventilatie
Ik kan het wet eens zijn met de strekking
van het betoog van Ivan Wolffers `De dokter als magier' in `Onze Taal', 1983 nummer
6. De auteur is echter niet zo gelukkig met
zijn voorbeelden, in het bijzonder waar het
gaat om de term `hyperventilatie':
"`Overspannen" is daarvan een begrip dat
ons enige kennis verschaft over onze toestand. De term "hyperventilatie" doet dat
niet.'
In de eerste plaats duidt `hyperventilatie' op
een lichamelijk verschijnsel, `overspannenheid' niet per se. In de tweede plaats kan
overspannenheid zich ook op andere wijze
manifesteren. In de derde plaats is `overspannenheid' vaak een dooddoener. In de
vierde plaats is het onjuist te menen dat wie
weet wat `over-' en `spannen' betekent, de
betekenis van `overspannen' kent.
Vergelijk een ander voorbeeld van de

auteur: wie de betekenis van `over-' en van
`gang' (of `gaan') kent, weet daarmee nog
niet wat `de overgang' betekent.
En bovenal, als ik tegen lotgenoten zeg: `ik
had gisteren last van hyperventilatie', dan
weten ze wat ik daarmee wil zeggen; als ik
zeg: `ik was gisteren overspannen', dan
zullen ze me niet-begrijpend aankijken.
Trouwens, en dit terzijde, zoals zo vele
anderen ervaar ik hyperventilatie niet als
overspannenheid, wel als gespannenheid.
De term `hyperventilatie' maakt mij in het
geheel niet afhankelijk van `de man die we'l
weet wat het betekent'. Ik ben met mijn
hyperventilatie nog nooit naar een arts geweest en zal dat ook niet doen: van vrienden en vriendinnen weet ik dat dokters geen
raad weten met hyperventilatie.
Gerard Hubers
Amsterdam

De heer Reestman keurt de aangegeven accenten af. Als hij Van Dale geraadpleegd
had, zou hij gezien hebben hoe vaak dit
Een van de meest aantrekkelijke kanten
woordenboek vermeldt: `accent wisselt'. Dit
van `Onze Taal' is dat je eigenlijk nooit heis
bij voorbeeld het geval met: kenmerkenlemaal weet wat je hebt aan dit blad. Aan
de, hoopgevende en werkgelegenheid, waar
de ene kant heeft het oog voor de vele verde schrijver maar een accent het juiste acht.
schuivingen in de taal, relativeert het at te
Het woord uitdagende vermeldt Van Dale
absolute opvattingen en uitspraken; aan de
alleen
met de door mij aangegeven klemandere kant komt het als een strenge taaltoon die de heer Reestman verwerpt.
wachter ons zeggen waar wij van 's !evens
Dat de schrijver zo'n betwistbaar lijstje purechte taalbaan op de doolweg van allerlei
bliceert,
vind ik op zichzelf niet zo erg,
moderne insluipsels zijn vervallen en roept
maar hij had zich moeten wachten voor de
het ons terug op het oude, beproefde pad.
wet zeer vergaande conclusies op een gebied
Het tweede, strenge gezicht wel heel sterk
waarop zo weinig vaststaat. `Lijdt de Nenaar voren in de bijdrage van J.K. Reestman:
derlander van onze tijd die enige ontwikke`Accentverschuivingen', in het meinummer
ling bezit, wegens een salon-revolutionair
van dit jaar. De schrijver is op klemtoneninstinct aan een zucht tot regelafwijking of
jacht gegaan bij mensen die toonaangevend
eenvoudig aan een taalkundige geestesarzouden moeten zijn voor een goede uitmoede die creativiteit op taalregels wil losspraak.
laten?', vraagt de schrijver zich af.
Ik moet zeggen dat ik de voorbeelden zeer
Je hebt als lezer even tijd nodig om te beaanvechtbaar vind. Accentuering van sakomen van zo'n zin, maar dan zie ik verdermengestelde woorden behoort in onze taal
op dat de schrijver het waarschijnlijker acht
toch at tot een kameleontisch gebied. Ook
dat het onderwijs na de basisschool de
zeer taalbewuste sprekers leggen bij dehoofdschuldige is. Dit is dan een schoen die
zelfde woorden nu eens het accent op de
mij en mijn collega's wordt voorgehouden,
ene, dan weer op de andere lettergreep.
maar ik weiger hem aan te trekken: hij is
Emotie en overtuigingsdrang kunnen een
van ondeugdelijk leer gemaakt.
rol spelen, zoals in ra.dicale, kapitale, fundamentele en kolossale; een tegenstelling
Sj. van den Berg
kan hoorbaar worden gemaakt, zoals in
leraar Nederlands
Emmen
werkgevers en werknemers.

Accenten

Vele landgenoten generen zich voor de
Nederlandse taal, schrijft J.S. Kik, plankzeilend student Nederlands, in het juli-/ augustusnummer 1983 van `Onze Taal'. Kik
gelooft in de `functionele gelijkwaardigheid
van talen' en noemt degenen die daar
anders over denken, 'taalsnobisten'. Immers, `een nieuw buitenlands begrip kan
gemakkelijk worden vervangen door een
gelijkwaardig Nederlands woord, mits we
ons wat creatiever opstellen en valse
schaamte jegens onze moedertaal laten
varen.' Was het maar waar!
Met het taalgebruik in de windsurfwereld,
door Kik zo treffend gebruikt als illustratie
voor zijn denkbeelden, is het inderdaad
droevig gesteld. Helaas bieden de alternatieven van Kik echter geen oplossing.
Integendeel, de verwarring wordt alleen
maar groter. Wankelend en wiebelend
omzeilt Kik de werkelijke moeilijkheden,
komt met veel gespetter tot een enkele
vondst, verslikt zich in niet begrepen
vreemde woorden en gaat vervolgens met
zijn conclusie in de golven ten onder. Surf
mee, en beleef de ontmaskering van de
echte taalsnobist.
Vin mogen we niet meer zeggen van Kik.
Het woord is een letterlijke vertaling van
het Engelse fin (dat klopt) en bovendien is
er het woord skeg, dat at eeuwenlang in de
zeilwereld wordt gebruikt. Ook dat klopt,
maar dan wet in de Engelstalige zeilwereld,
want in goed Nederlands heet zoiets een
scheg. Overigens is vin helemaal geen
verwerpelijk woord; wet vaker krijgen
voorwerpen de naam van een dierlijk of
menselijk lichaamsdeel waarop ze lijken.
Het oor van een kopje bij voorbeeld, of de
poten van een stoel. De Engelse taal is daar
net zo vindingrijk in als.de onze.
Nog een voorbeeld: clam-cleats. Een fabrikant die dergelijke klemkikkers onder hun
Engelse benaming wil verkopen, begaat
geen doodzonde want clam-cleats is een
merknaam voor een in Engeland vervaardigd produkt. Dat merknamen soms een
eigen leven gaan lijden en promoveren tot
soortnaam is een leuk bijverschijnsel waaraan je kunt zien dat taalzuiveraars niet altijd de dienst uitmaken. Maar als Kik na
lezing van dit stukje om een hoofdpijntablet wil vragen in plaats van om een aspirientje, heeft hij daar natuurlijk het volste
recht toe.
Nu een wat ernstiger geval waaruit mag
blijken dat Kik het `papegaaien-Engels
voor ingewijden' door niets beters weet te
vervangen dan het struisvogel-Nederlands
van een ondeskundige. Kik is het woord
duckgijp tegengekomen, dat hij zelf - slordig geformuleerd en bovendien onjuist verklaart als `een soort wentelbeweging
door het zeil voor langs te halen'. Kik denkt
bij het woord duck onmiddellijk aan eenden, ziet voor zijn geestesoog zo'n watervogel duikelen, stelt zich creatief op en
komt, inderdaad niet door valse schaamte
gehinderd, tot de vertaling duikelaar of
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duikelgrijp. 'Niet alleen en beter woord',
vindt Kik, `maar ook nog leuker door het
speelse karakter en de klankrijkheid ervan'.
Helaas, alleen uilskuikens denken bij de
duckgijp aan eendvogels. Met het Engelse
woord duck-gybe wordt een manier van
gijpen bedoeld waarbij de windsurfer bukt
(in het Engels: to duck) en het zeil over zich
heen naar de andere kant trekt. Een bruikbare en juiste - maar misschien minder
speelse en klankrijke - vertaling zou dus
bukgijp kunnen zijn.
Er zijn nog wel meer tekortkomingen in de
opmerkingen van Kik. Stringer is bij voorbeeld een woord dat echt at eeuwen in de
scheepsbouw wordt gebruikt, at is het dan
uit het Engels afkomstig. De vertaling lengteversteviging voldoet echter niet, want niet
iedere lengteversteviging is per definitie een
stringer.
En dan zijn er natuurlijk nog een heleboel
vreemde woorden waarvoor Kik nog geen
vertaling heeft gegeven. Misschien omdat
hij er zelf ook at niet meer uit komt. Enkele
voorbeelden: winger, spin-out, rocker,
scoop, channels; allemaal Engelse woorden
die niet zo eenvoudig door een Nederlands
woord te vervangen zijn.
Kik heeft dus niet aangetoond dat een
nieuw buitenlands begrip gemakkelijk kan
worden vervangen door een gelijkwaardig
Nederlands woord. Uit mijn opmerkingen
is hopelijk gebleken dat zoiets nujuist niet
gemakkelijk is.
Zou er dan toch iets niet kloppen aan die
door Kik gepropageerde `functionele gelijkwaardigheid van talen'?
Nog een vreemd woord verdient hier onze
aandacht: het Engelse woord snob, waarvan snobisme is afgeleid. Van Dale waagt
zich niet aan een vertaling, maar een verklaring geeft het woordenboek wel: 'iemand
die uit ( ... ) zucht tot distinctie meer ( ... )
begrip voor ( . . . ) wetenschap voorwendt,
dan hij inderdaad bezit'. Ik denk dat die
beschrijving niet van toepassing is op de door nood gedwongen - gebruikers van
vreemde woorden op windsurfgebied.
Iemand die een vreemd woord gebruikt
omdat er - zelfs door een plankzeilend
student Nederlands - niet gemakkelijk een
bruikbare vertaling voor te vinden is, kan
zeker geen snobisme worden verweten.
Jos Vroomans
redacteur WindSurfkampioen
Leidschendam

II

Haalt onze taal 1984.9
tica (vooral de woordvorming). Orwell
zegt zelf dat de Nieuwspraak pas in 2050
de Oudspraak volledig zal hebben verdrongen, maar de titel van zijn boek
suggereert dat de principes van
Nieuwspraak al in 1984 aanwezig zijn.
Geldt dit ook voor het Nederlands? In
de volgende jaargang zal aan deze
kwestie aandacht worden besteed. De
vraag aan `Onze Taal'-lezers is nu of het
mogelijk is volgens de Nieuwspraakgrammatica een tekst te schrijven.
Hier volgen de regels en de principes.

Nieuwspraak-grammatica volgens
Orwell
Beeld uit de ABPC film 1984 die in 1956 werd
gemaakt door Michael Anderson.

Regels
1 werk-, naam-, bij-, voegwoord

Over een paar maanden is het zover.
Dan hebben feestredenaars, columnisten en vergadervoorzitters een heel jaar
lang, door een stom toeval, een goede
kapstok voor afsluitende quasi taalfilosofische overpeinzingen. Nu al draait
de internationale herdenkingsmachine
op voile toeren.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog
schreef George Orwell een `toekomstroman' waarin hij aangeeft wat er kan
gebeuren wanneer de wereld in totalitaire machtsblokken verdeeld blijft. In
de vorm van een parodie wordt beschreven hoe fnuikend de gevolgen van
het totalitarisme zijn op intellectueel
gebied. Deze roman - eigenlijk een negatief utopia - zou oorspronkelijk als
titel meekrijgen De laatste man van
Europa, maar uiteindelijk koos Orwell
toch de korte titel 1984 door de laatste
twee cijfers van het jaar waarin hij zijn
manuscript voltooide (1948) om te
draaien. Hiermee suggereerde hij dat
zijn voorspellingen in 1984 werkelijkheid zouden worden, maar als hij in
1947 niet lange tijd ziek was geweest en
in dat jaar zijn boek had voltooid, was
1974 het jaar van Orwell geweest. En
als de uitgever had gewacht tot 1950,
had het misschien 2050 geheten. Die
hele herdenkingscultus nu, berust dus
op stom toeval.
Toch is dit toeval een welkome aanleiding om op een bijzondere manier met
taal bezig te zijn. Orwell beschrijft in
zijn boek zeer nauwkeurig hoe de taal
zich ontwikkelt, of liever gezegd, hoe
de taal verarmt onder invloed van een
politiek systeem waarin de bureaucra'tie, `Grote Broer', oppermachtig is.
Van die nieuwe taal - Nieuwspraak beschrijft hij in een bijlage de gramma-

la elk woord kan werkwoord en zelfstandig naamwoord zijn (werknaamwoorden)
dunk - gedachte, denken
snel - snelheid, snellen

lb van elk werk-naamwoord kan een
bijvoeglijk naamwoord (-vol) en
een bijwoord gevormd worden
(-wijs)
snelvol - vlug
snelwijs - ijlings

2 woordafleiding

2a elk woord kan tot zijn tegendeel
worden gemaakt door ononsnelvol - langzaam

2b elk woord kan worden versterkt:
plus-, dubbelplusplusdunkvol - intelligent
dubbelplussnelwijs - met zeer haastige
spoed

2c voor elk woord kan een voorzetsel
worden geplaatst: ante-, post-, op-,
neer- enz.
antedunk - ouderwetse gedachte

3 - vervoeging en verbuiging

3a alle persoonsvormen (uitgezonderderd die van hulpwerkwoorden)
kennen in enkel- en meervoud
slechts een vorm
wij dunk - wij denken
jullie dunkte -jullie dachten

3b voltooide deelwoorden beginnen
altijd met ge- en eindigen op -d
of -t
hij heeft geplussneld - hij heeft hard
gelopen
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3c zelfstandige naamwoorden hebben
in het meervoud altijd -en of -n
bakkeren - bakkers
kinden - kinderen

3d voor de trappen van vergelijking
zijn alleen -er en -St beschikbaar
goed - goeder - goedst
Woordenlijsten

In de Nieuwspraak bestaan drie woordenlijsten:
A- woorden voor de normale, alledaagse dingen zoals eten, drinken, reizen
enz.;
B-woorden voor politieke doeleinden;
C- woorden voor wetenschappelijke
en technische begrippen.
De B- woorden zijn het belangrijkst;
het zijn altijd korte woorden of afkortingen waarin talrijke ideeen zijn samengeperst, zoals in de Oudspraak
Komintern (Communistische Internationale) en Calrep (Republikeinse
Conventie in Californie). Geen enkel
woord in deze lijst is ideologisch neutraal; vele zijn eufemismen. Enkele
voorbeelden:
vreugdekamp - dwangarbeiderskamp
minivree - ministerie van Vrede, dit wil
zeggen Ministerie van Oorlog (vergelijk
in de Oudspraak: Defensie voor Agressie).
misdunk - vrijheid, gelijkheid en alle
synoniemen voor deze begrippen.

Een goed voorbeeld van B-Nieuwspraak is de zin:
Ouddunkers onbuikvol WerDem.
De vertaling luidt bij benadering als volgt:
Zij die nog denken zoals de mensen uit
de tijd voor Grote Broer, hebben de
principes van de werelddemocratie niet
in de kelder van hun hart.

Bij het schrijven van een Nieuwspraaktekst met behulp van woordenlijst B,
zal blijken dat de regels en de lijst nog
lang niet volledig zijn. Voor verhelderende voorbeelden van woordvorming
zij verwezen naar de 300.000 exemplaren van 1984 die in Nederland zijn verkocht.
Ter verheldering nog het volgende:
Maximen
In de Nieuwspraak zijn een aantal belangrijke principes van kracht. Wanneer Orwell op de hoogte zou zijn geweest van de j ongste stromingen in de
taalwetenschap, zou hij die principes
ongetwijfeld als maximen (grondregels, principes) hebben geformuleerd.

totaalmaxime (maxime van totalitariteit)
- Zorg dat in een taal geen anti-totalitaire gedachten kunnen worden uitgedrukt. Een goed voorbeeld is het volgende taaldecreet:
Alle woorden uit de Oudspraak die te
maken hebben met objectiviteit en
nationalisme, moeten in de Nieuwspraak worden vertaald met ouddunk.

2 maxime van welluidendheid
- Wanneer een woord moeilijk uitspreekbaar is, mag het worden
aangepast aan eisen van welluidendheid.
Daarom bij voorbeeld een r in miniwaarvol, een woord dat is afgeleid
van Miniwa - Ministerie van Waarheid. (Een voorbeeld uit Oudspraak is
Welvocul voor Ministerie voor 'Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.)

REALTIES
Abracadabra
In het juninummer van `Onze Taal' komt in
het artikel De dokter als magier van Ivan
Wolffers het woord `acadabra' enige keren
voor. In geen van mijn woordenboeken heb
ik het gevonden; wel `abracadabra', dat me
trouwens bekend was. In het (zeer oude)
Handboek voor vreemde woorden, uitdrukkingen enz. door L.M. Baale en mr.
dr. C.H. Baale (een pil van 1.200 bladzijden) staat er het volgende over te lezen:
`Abracadabra, o. Toverwoord zonder
beteekenis, waaraan de kracht wordt
toegeschreven om de koorts en andere
kwalen te verdrijven. Men schreef het op
een vierkant stuk papier in den vorm van
een driehoek, die het woord op zijne drie
zijden vertoonde:
ABRACADABRA

3 maxime van ondubbelzinnigheid
- Elk woord heeft maar een betekenis.
Vrij befekent alleen maar vrij van (bij
voorbeeld vrij van onkruid) en niet zojets als onafhankelijk of intellectueel vrij. Een vrijdenker (Nieuwspraak:
vrijdunker) is iemand die is bevrijd
van eigen gedachten (vrij van denken).

maxime van soberheid
- Verklein waar mogelijk de woordenschat.
Men kan in de Nieuwspraak bij voorbeeld zeggen: Grote Broer is ongoed,
maar er zijn geen woorden beschikbaar om dit uit te leggen.

5 maxime van kwaaksheid
- Zorg ervoor dat de taalgebruiker
bij het produceren van taal geen
hogere hersencentra hoeft te gebruiken.
Nieuwspraak wordt daarom ook wel
eendenspraak genoemd: men behoeft
alleen maar na te kwaken. (Beluister
voor voorbeelden uit de Oudspraak
een forumdiscussie.)

Prijsvraag
Schrijf nu zelf een B-Nieuwspraaktekst. Uw schrijfplezier is uw schrijfprijs! Aanvullingen in de geest van
Grote Broer zullen buikvol worden beoordeeld. Inzendingen kunnen tot
1 december worden opgestuurd naar
Postbus 140, 2678 ZJ in De Lier.
Duppelplusgoede schrijven lichten op
in 1984-OT-53-1.
J. Renkema

BRACADABR
RACADAB
ACADA
CAD

Dit papier werd op een kruis genaaid en
de zieke droeg het negen dagen aan zijn
hals. Thans betekent dit woord: wartaal,
geklets.'
L. C. J. Harmsen
Zwolle

Krom of recht,
een taalproef II
1 Zij zullen deze houding berouwen
2 Het Amsterdamse publiek bleef de
strafschoppen bespaard.
3 De minister probeerde die twist te
slechten.
4 Er onstond na het debat een hoogdravende ruzie.
5 Om de overwinning te vieren, werd
een feestmaal aangericht.
6 De Telegraaf staat vol met gevechten.
7 Wij achten het onze plicht u daarvan op de hoogte te moeten stellen.
8 Je moet die gebroken kopjes bijkopen.
9 Dat is voor de minister een harde
pil om te slikken.
10 De formatie van het kabinet duurde lang, maar werd uiteindelijk gevormd.
L.J. M. Rutten
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Meneer Van Dale beweegt zich
over de grens
In het NRC-Handelsblad stond onlangs het volgende te lezen:
`In de recensie van Coup de Torchon
heb ik een volledig foutieve interpretatie van de titel gegeven. Het aansteken van een vuurtje met een fakkel
speelt weliswaar een belangrij ke rol in
de film, maar het Franse woord ervoor is "torche". "Torchon" staat
daarentegen voor een vaat- of stofdoek, dan wel dweil. Coup de Torchon
zou dus "grote schoonmaak" of "opruimbeurt" kunnen betekenen, in
overdrachtelijke zin.'
was getekend: H.B.
Netjes, zo'n rechtzetting. Maar niet
onwaarschijnlijk dat de schrijver het
boetekleed bespaard was gebleven
indien hij een maand had kunnen
wachten. Inmiddels is immers het
woordenboek Frans- Nederlands verschenen, waaraan de naam Van Dale is
gegeven, zeer postuum overigens, want
de vader van ons meest bekende woordenboek leefde in de vorige eeuw
(1828-1872). En hij heeft niet gedacht
aan een serie woordenboeken van en
naar Frans, Duits en Engels zoals het
Kluwer-concern nu heeft opgezet. Zeven woordenboeken die met een tussentijd van een half jaar gaan verschijnen, want na drie delen vanuit de
vreemde talen komt er, halverwege
dus, een woordenboek Hedendaags
Nederlands, waarover de aankondiging enigszins onhelder is: is het nu wel
of niet een gemoderniseerde en mogelijk bekorte uitgave van de gewone Van
Dale?

Er zijn meer voorbeelden te noemen.
Des gens tres ordinaires zijn eenvoudige, dus geen platvloerse lieden. Bij chic
zien we dat un reception chic wordt
vertaald met `een chique receptie' en it
est chic met `hij is chic gekleed'. Maar
titre tres chic avec is `zich verdraaid
fideel gedragen'. Un humeur journaliere is geen alledaags maar een wisselvallig humeur. En etre soul comme un
polonais is `zo dronken als een maleier',
want ieder zoekt z'n eigen zondebok.
Erg aardig is dat de uitgever de
introductie van de nieuwe serie vergezeld laat gaan van een boek over Johan

Hendrik van Dale en zijn opvolgers,
helaas op afwijkend formaat. Het is
geschreven door dr. P.G.J. van Sterkenburg, directeur van het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie te Leiden
en hoofdredacteur van het voor september 1984 aangekondigde deel He-

dendaags Nederlands.
De titel zou langer kunnen zijn: ook
Van Dale's voorgangers komen aan
bod. We lezen bij voorbeeld dat Van
Dale, wiens woordenboek kort nadat
de schrijver aan pokken was overleden,
in 1872 verscheen, zelf zijn levenswerk
beschouwde als de tweede druk van
een ander boek. Dit was van de hand
van I.M. en N.S. Calisch, verschenen
in 1864. En ook dat de voorgangers
alle in wezen dictionaires naar en uit
het Frans waren.
Het is een rijk geillustreerd boek geworden, dat ook eer brengt aan degenen die op Van Dale's woordenboek
voortbouwden, zoals Manhave,
Kruyskamp en De Tollenaere. Tevens
deelt de schrijver mee dat het WoorNa alles wat in het aprilnummer van
`Onze Taal' is geschreven over woorden- denboek der Nederlandse Taal omstreeks het jaar 2000 voltooid zal zijn,
boeken, is dit misschien mosterd na een
dat is dan anderhalve eeuw na de aancopieus diner. Bovendien gaat het om
vreemde talen. Maar toch. Leerzaam is vang. De eerste Van Dale kosttef 6,50
bij intekening, meer dan een weverszo'n Frans-Nederlands woordenboek in
weekloon van 67 1/2 uur. In 1941 betaalelk geval, ook voor iemand die het raadde men nog f 16,- of f 18,-, al naar gepleegt op de relaties tussen twee talen.
lang de uitvoering en nuf 198,-.
Dan blijkt dat wat wij Frans vinden,
voor de Fransman vaak iets anders is
of op z'n zachtst foutief wordt gespeld.
Verhaal van een taal
Wij noemen de pil van 1600 pagina's
V rij wel tegelij kertij d maar veel nederidie nu voor ons ligt, een dictionaire.
ger van allure, kwam een zeker zo inteHet Frans zegt: dictionnaire. Het coressant boekje op de markt: Nederpieus diner van hierboven is evenmin
letterlijk over te nemen: un diner colands, het verhaal van een taal. Het is
pieusement. Kleine verschillen, waaruit geschreven door Omer Vanderputte en
blijkt dat ook overgenomen woorden
uitgegeven door de onvolprezen
en begrippen een eigen leven gaan LeiVlaams-Nederlandse stichting Ons
Erfdeel (Rijvoortshoef 265, Raamsden.

donksveer, f 10,-). De schrijver kreeg
de hulp van zes deskundigen. Zijn
boekje valt uiteen in twee delen. Het
eerste deel gaat over wat Nederlands
nu precies is, geen onnodige uitleg
blijkbaar want Vanderputte verwijst
naar grote woordenboeken die alles
door elkaar haspelen, Nederlands,
Duits, Vlaams, Hollands. Bij voorbeeld naar. de New World Dictionary
of the American Language van de befaamde Webster uit 1972, .die bij Dutch
spreekt van Nederlanders en Duitsers
en bij Flemish van Vlamingen en Nederduitsers. Ten overvloede laat
Webster na verband te leggen.
Vanderputte geeft een kort historisch
overzicht van de groei van de taal, van
het Diets uit de Vos Reynaerde naar
het algemeen Nederlands in het noorden, het Hollands, en naar het Vlaams
van Conscience en Gezelle. Hij beschrijft de toenadering sinds 1849 van
Nederlandse en Vlaamse taalgeleerden,
en sluit zijn overzicht of met de Taalunie, zoals deze op 9 september 1980
gesloten werd, een feit waaraan `Onze
Taal' al veel aandacht heeft besteed en
waar het blad ongetwijfeld mee zal
doorgaan.
Het tweede gedeelte van dit boekje
`Enkele bijzondere aspecten van het
Nederlands' is zeker zo aardig. Dit gaat
ver terug, tot de herkomst van de
Germaanse dialecten die zich losmaakten van andere en zich ontwikkelden
tot zelfstandige talen. Verder gaat
Omer Vanderputte dan in op de wording van het Nederlands, met regionaal
onderscheid binnen het eigen land, en
op de beinvloeding van andere talen
door die van ons. Bij voorbeeld op
het Frans: boulevard, kermesse,
mannequin, yacht. Het via Zuid-Afrika internationaal geworden woord
`apartheid' noemt hij niet, evenmin als
`hollanditis'.
Dit is een erg aardig boekje, onze taal
waardig.
Frans Oudejans
Breda

7
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HET RIJM,SCHAP
Poets Anonymous (zie Rudy Kousbroeks Het avondrood der magiers)
heeft mij aangeraden voorzichtig af te
kicken. Abrupt stoppen schijnt griezelige ontwenningsverschijnselen met
zich te brengen: cholesteroltekort,
neurotoxinekramp, hemorroidenjeuk
etc. Welaan dan, hieronder vindt u het
leukste ollekebolleke uit de lijvige
stapel nagekomen werk. Dank, meneer
L. de Ruyter. Dank ook, andere
respondenten.

Ken uw geschiedenis,
Coba van Beieren,
niet moeders mooiste hoor,
maar ohlala ...
viermaal liefst bracht zij een
A NTA GONISTENZOON,

tot een hartstochtelijk:
`Ja, Cob a, ja. '
Bij geruchte vernam ik dat Vic van de
Reijt een nieuwe bloemlezing overweegt met de titel Ik wou dat ik drie
hondjes was. Zou Van de Reijt bereid
zijn het ollekebolleke over Coba op te
nemen? Nee! Jammer! Waarom niet?
Het antwoord is eenvoudig: de maker
van het vrolijke vers hanteerde een te
particuliere vormgeving, sloot te weinig aan bij de prille traditie. Die
traditie wil het volgende:
Ken uw geschiedenis!

Coba van Beieren
Niet moeders mooiste hoor
Maar ohlala ...
Viermaal liefst bracht zij een
Antagonistenzoon
Tot een hartstochtelijk:
Ja, Coba, ja!
Een rustige lay-out, ontdaan van
overexposure en voorzien van wit
(white?). De interlinie tussen de regels
4 en 5 is een vereiste en het uitroepteken na de opwekking in regel 1 mag
volstrekt logisch heten. Ook het weghalen van het teveel aan schreeuwerige
hoofdletters in regel 6 zal iedereen billij ken.
Ik heb echter nog meer veranderd. Ik
heb elke regel een eigen hoofdletter
gegund. Dit is discutabel, al onderving
het meteen een inconsequentie: de
maker van het origineel plaatste in het
belang van zijn pointe wel een hoofdletter aan de kop van regel- 8. Om

verbrokkeling tegen te gaan, pleit ik
voor een geformaliseerd gebruik van
kapitalen. Kleine letters aan het begin
van een regel en hoofdletters halverwege vind ik onevenwichtig en lelijk: rijm
en ritme raken op de achtergrond, het
gedicht wordt een taaie reeks op vreemde plaatsen afgeknepen mededelingen.
Van Poets Anonymous kreeg ik het
adres van een ervaren interpuncturist.
Hij zet hieronder het betoog voort.
No de Wijs

Het lijkt alsof deze bijdrage helemaal
niet over rijm gaat. Wacht rustig af. Intussen begin ik met de elementaire
vraag Wat is poezie? Structureel bedoel ik - over Schoonheid en Zielsleven zullen we het niet hebben.
Niemand? Zal ik het dan maar zeggen?
Klassieke, zojuist verschenen, naieve,
hermetische, mislukte, geestige, stereotiepe poezie ... het heeft allemaal een
onvervreemdbaar kenmerk: het bestaat
uit regels (poetisch verzen genoemd).
Een uitzondering: concrete poezie.
Men hoort er weinig meer over, maar
er worden vast nog wel eens losse
woorden of letters zwermsgewijze in
een blok plexiglas gefixeerd; of iemand
vult een rechthoek op met de tekst

mooiestofmooiestofmooiestofmooieen onderbreekt dat
stofmooie
ergens met jammer, een scheur in een
ander lettertype.
Schijnbaar zien we een uitzondering in
picturale poezie, dit is gedichten in de
vorm van een triomfboog of een doedelzak. Deze zijn echter te herleiden tot
gewone gedichten met versregels onder
elkaar (Paul van Ostaijen eveneens).
Versregels beslaan in principe minder
dan de breedte van de bladspiegel. Een
klein beetje meer - alla, maar niet te
vaak. In scherts mag het natuurlijk
uitlopen (De Schoolmeester), en ook
dan is overdrijving, vooral in frequentie, heilloos.
Een alinea van zeg vijf regels en nog
enkele woorden, hoe prachtig en
aangrijpend ook, is proza.
We laten rijm en metrum nog even
buiten het geding.
`Dus', vragen er nu een paar, `regels
onder elkaar, die in het algemeen
binnen de bladspiegel eindigen en een
poetische strekking hebben - dat zijn
versregels?'
...

Dank u zeer voor deze vraag. Ze is
begrijpelijk, als je in Komrij's bloemlezing op p. 864 leest:

liefst, naar het Land van Pon. Waar ik
je opwacht bij
de brug indien, een blinkende kluif in
elke hand, je me
terugkeert. En verdrijf het gehoornde
vee aldaar, die
alle halfheilige treiterborsten, met
behulp van Pan.
In beginsel (kleine afwijkingen kunnen
gerechtvaardigd zijn) is een versregel
een volzin, bijzin of compleet zinsdeel.
Anders gezegd, een tekst die `gaaf' is en
ook op zichzelf gelezen zinnig en eventueel genietbaar blijkt. Daarom en
daardoor is het een versregel.
Een hand, een wagenwiel, een boomblad zijn onderdelen met een eigen
volkomenheid; een willekeurig fragment heeft geen betekenis, behalve
misschien voor wetenschappelijk onderzoek.
Wat we hierboven hebben, zijn vier
woordreeksen die zich als versregels
voordoen.
Poezie is uiting, jawel. Wis en drie.
Uiting verplicht tot niets. Maar publicatie, mededeling dus, verplicht tot
doelmatig taalgebruik, tenzij men zijn
onmacht wil bekendmaken.
De inhoud van de boodschap laat ik
buiten beschouwing, maar ik wil even
een paar echte versregels citeren
(p. 984); alweer vier stuks.

Over het marktplein
hangt het laatste zonlicht.
Een helblond meisje schiet
haar wollenjumper aan.
Opzettelijk heb ik voorbeelden gekozen waarin u rijm noch metrum
aantreft. Beide elementen verrijken bij
juiste toepassing een tekst, maar
onontbeerlijk zijn ze niet. Even doelbewust zocht ik specimina met punten na
bepaalde regels uit. Nu we het begrip
versregel hebben omlijnd, kunnen we
in het volgende nummer de interpunctie, met name de eindinterpunctie in dit
licht bezien. Een wat controversieel
onderwerp (lumbaal-, hoor ik, is ook
niet alles). Hoe staat u trouwens
tegenover tabak?

Tabak is niet verfoeilijk, naar me
dunkt. Sigaretten en sigaren, in hunfunctie
Van wesp- en mugverdrijvers, doen
veel goed
En zonder ongewenste interpunctie
H.H. Polzer
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Reilen en zeilen van't kofschip
Aan het begin van zijn speurtocht naar
ezelsbruggen legde de heer Van der
Horst vorigjaar de lezers van dit blad
de vraag voor: wie is de bedenker van 't
kofschip? Ik kon hem toen alleen meedelen dat deze ezelsbrug al in 1885 gebruikt werd, maar de herkomst van 't
kofschip was daarmee nog niet bekend
(zie 'Onze Taal' juni en september
1982).
Deze keer wil ik een wat meer gedetailleerd antwoordproberen tegeven: 't kofschip werd zo'n 125 jaar geleden ge'introduceerd en wellicht ook bedacht
door niemand minder dan L.A. te
Winkel.
De naam Te Winkel zal de meeste lezers wel vertrouwd in de oren klinken.
Hij wordt vanwege spelling en woordenboek bijna altijd direct gekoppeld
aan die van de Leidse hoogleraar
Matthias de Vries, wat al te vanzelfsprekend vind ik zelf.
Dr. L.A. Te Winkel (1809-1868), de
verstokte vrijgezel die door mijn
Winkler Prins als de vader van de
literair-historicus Jan te Winkel wordt
genoemd, was een erudiet en scherpzinnig taalkundige. Zijn taaltheoretische inzichten zijn naar mijn smaak
interessanter dan hetgeen hij heeft
gepresteerd op het gebied van spelling
en woordenboek. Maar wat de spelling
betreft, met `De Vries en Te Winkel'
heeft 't kofschip niet direct te maken.
In oktober 1858 schreef Te Winkel,
toen nog leraar aan het Leidse gymnasium, een voorbericht bij zijn boekje

De Nederlandsche spelling onder beknopte regels gebragt. (Leiden 1859)
Met de uitgave ervan hoopte hij in een
behoefte te voorzien, schreef hij, vooral bij `den onderwijzersstand'. In 274
regels, bestemd om nagenoeg geheel
van buiten geleerd te worden, ontvouwde Te Winkel `de toenmaals nagenoeg algemeen gevolgde spelling van
SIEGENBEEK', zoals hij dat later zou
formuleren. Hij veroorloofde zich
slechts een enkele afwijking van dat
stelsel.
In een van die 274 regels wordt 't kofschip ten tonele gevoerd. `De tijdsuitgang: -de verandert in -te achter de
scherpe medeklinkers', lezen we op
pagina 27. Voor die scherpe medeklinkers wijst Te Winkel ons terug naar
regel 129, .op pagina 14, en daar staat
dan: `De scherpe medeklinkers zijn dus
zes in getal: p, f, k, ch, t en s; zij worden
gehoord in: "het kofschip".'

Het boekje van Te Winkel kreeg `eene
boven alle verwachting gunstige ontvangst'. Daarom maakte hij er een
passend werkje bij met 1123 gedetailleerde vragen en opdrachten: Oefenin-

gen in de kennis en toepassing der
spelregels. Een vraagboekje ten gebruike bij: De Nederlandsche spelling
onder beknopte regels gebragt. (Leiden
1861)
Een van de opdrachten luidt: 'Hoeveel
scherpe medeklinkers zijn er in 't geheel? En noem ze op.' Een opdracht die
de studerende onderwijzer direct naar
de regel met 't kofschip stuurt. Te
Winkel laat hierop de als `moeilij k'
aangeduide vraag volgen: `Heeft de
onderscheiding in zachte en scherpe
medeklinkers eenig nut?' Dit soort vragen moest de lezer oplossen door vergelijking en combinatie van verschillende regels.
De Nederlandsche spelling beleefde
enkele herdrukken voordat het in 1865
in aangepaste en uitgewerkte vorm
verscheen als Leerboek der Nederlandsche spelling. Onder die laatste titel is
het tot in de jaren negentig van de
vorige eeuw herdrukt. Het kan niet
anders of 't kofschip is vooral via de
boekjes van Te Winkel bij `den
onderwijzersstand' bekend geworden.
Men wees elkaar in die kringen dan
ook op `Dr. L.A. te Winkel's hulpmiddel 't kofschip' (een citaat uit 1879).

Solidariteit?
In een nummer van het NRC-HANDELSde laatste week van juni
jongstleden schreef de columnist
Heldring in zijn politieke beschouwing
over een verschijnsel dat ook mij
vaak bezig houdt (en ergert!), namelijk
de zonderlinge gewoonte om bepaalde
buitenlandse plaatsnamen door radioen televisielezers op vreemde (on-Nederlandse) wijze te laten uitspreken.
Heldring stoorde zich aan de uitspraak
`Koeba' door de minister-president
tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Hij merkte op dat men ook steeds
vaker Ammaan, Iraan, Aroeba, Hondoeras, Peroe en Greneeda hoort.
`Zullen we straks over Berlien, Parie,
Kjeubenhaun, Roma, Maskwa, Hamboerg en Landen spreken? Of beperken
we die aanstellerij uit een soort gratuite
identificatiezucht tot namen uit de
Derde Wereld?'
In het januarinummer 1981 van `Onze
BLAD tijdens

Voor de volledigheid zij vermeld dat
Te Winkel in zijn Leerboek ook de h
tot de scherpe medeklinkers rekent en
daar dan ook spreekt van het kofschip
Dit heeft de oorspronkelijke ezelsbrug
niet kunnen veranderen; Te Winkel
zelf merkte al op: `De onderscheiding
in zachte en scherpe medeklinkers
geschiedt, omdat zij invloed heeft op
de spelling van een groot aantal
woorden; alleen ten opzichte van de h
is het onverschillig te weten, dat zij
scherp is.'
Ook voor de `vloeijende letters' (l, m, n
en r) gaf Te Winkel in 1859 een nog
steeds bekend klassiek geheugensteuntje: deze letters 'komen voor in het
woord molenaar'. Te Winkel kon dat
gemakkelijker doen dan wij. Hij rekende maar met twee `neusletters', de m en
de n, zodat de ng buiten beschouwing
bleef.
Dat 't kofschip door toedoen van Te
Winkel ruime bekendheid heeft gekregen, lijkt me wel duidelijk. Of hij ook
meer heeft gedaan dan het vastleggen
van een mondelinge traditie, is een
vraag waarop ik voorlopig nog geen
antwoord kan geven.
J. Noordegraaf
Alphen aan den Rijn

Taal' werd dit onderwerp al eens aangesneden., te weten door een docent van
het pedagogisch hoger onderwijs te Bruggen en een leraar Duits te Zoetermeer.
Het zijn vooral de berichten uit Polen
die nu weer aanleiding geven tot het
stellen van de vragen waarom en
waartoe. Namen als Dantzig, Breslau,
Krakau en Stettin schijnen taboe te
zijn geworden. Je hoort niet anders
dan Gdansk (erger nog: vaak klinkend
als Kdansjk), Wroklaf, Krakoef en ja, hoe spreken we Sczeczin uit zonder
ons te verslikken? Posen wordt Poznan
en de Weichsel Wisla, maar Warschau
blijft - o wonder - op z'n Duits klinken
ofschoon de Polen hun hoofdstad
Warszawa noemen.
Kortweg, van a tot z een kwestie van
solidariteit met Walesa (pardon Walensja; correct zou zijn Wawensa) of
inderdaad aanstellerij?
J. H. Besselaar
Amsterdam
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\lARIETEITEN VARIETE
Geinspireerd door het artikel van de
heer De Vries over Amsterdamse
topografische klemtonen ('Onze Taal',
mei 1983), heeft mevr. A.H. Cornelissen-Beudeker een honderdtal namen
bijeengebracht waarin de klemtoon in
de hoofdstad op het laatste lid valt.
Ze woont nu in Arnhem, maar is
geboren en getogen in Amsterdam.
Ze denkt dat we hier met een dialectkwestie te doen hebben. Dat denk ik
ook als ik zie dat op enige punten maar niet op alle! - het Amsterdamse
gebruik afwijkt van bij voorbeeld ,het
Haagse. Enige opmerkingen vooraf:
1 Ik geloof dat we niet over wetmatigheden moeten spreken maar liever over
gebruiksregels of gebruiken.
2 Tegenover het Amsterdams kies ik
(in het kort) het Haags, omdat ook ik
in Amsterdam ben `geboren en getogen', maar sedert tientallenjaren in
Den Haag woon. Omdat ik me erop
betrap dat ik op Haagse namen wel
eens Amsterdamse klemtonen toepas,
heb ik mijn licht opgestoken bij een
autochtone Hagenaar (niet een van de
Koperniekusstraat). Over de gebruiken
in andere plaatsen kan ik niet meepraten, maar een enkel verschijnsel zal wel
landelijk zijn.
3 Als we spreken over een gebruiksregel, moeten we niet schrikken van de
steeds weer opduikende uitzonderingen.
De Vries meende dat de Leidsestraat
enz. niet zo heten om van andere
straten onderscheiden te zijn, maar
omdatje langs die straten de genoemde
plaatsen kunt (kon) bereiken. En de
Heiligeweg oriderscheidt zich niet van
profane wegen. Die straten en wegen,
en ook pleinen en grachten, hebben al
spoedig `individualiteit' gekregen.
Men kan het vraagstuk van die Amsterdamse klemtonen ook op andere
wijze benaderen. Ik geloof dat als een
der hoofdregels mag worden gesteld
dat een adjectivisch eerste lid geen
hoofdaccent (ver)draagt, tenzij het adjectief onverbogen blijft. Dit is ook
normaal. Vandaar Leidestraat, Weesperstraat. In onze eeuw zijn er in de
hoofdstad straten gekomen die, zoals
in Den Haag, in het eerste lid nietgeadjectiveerde plaatsnamen hebben,
en dan valt de klemtoon wel op dat
eerste lid: Hillegomstraat, Heemstedestraat (al betekenen die namen niet dat

zo

de genoemde plaatsen
bereikt kunnen worden). En de Indische buurt
kent Javastraat, Sumatrastraat en de
tientallen andere naar Indische eilanden genoemde straten. Heetten die
Javaansestraat enz., dan zou het eerste
lid zijn hoofdaccent weer verliezen.
In deze regel passen ook Bredeweg,
Hogeweg en ... Heiligeweg. Daarentegen Hoogstraat, Nieuwstraat, want
hier is het adjectief onverbogen. De onvermijdelijke uitzondering is Nieuwmarkt, die dan ook door niet-Amsterdammers prompt Nieuwmarkt wordt
genoemd. De parken doen ook mee:
Oosterpark en Westerpark tegenover
Sarphatipark en Amstelpark (die geen
adjectief in het eerste lid hebben).
Als tweede regel zie ik dat plein in
Amsterdam het accent opeist; de
redenering van De Vries ging ook in
die richting. Misschien is het verschil
tussen straat en plein hiervan een
oorzaak geweest. Straat is, althans in
grotere steden, de gewoonste en waarschijnlijk daardoor de zwakste topografische aanduiding; ging hetzelfde
eerste lid dat voor straat stond, vooraf
aan plein, dan verhuisde het accent
naar achteren: Dapperstraat-Dapper-

plein, Javastraat-Javaplein, Raamstraat-Raamplein. Maar ook als de
tegenstelling straat-plein er niet is,
blijft plein krachtig: Rembrandtplein,
Koningsplein. In mijn hypothese derogeert deze regel aan de eerste, want als
er een Leidenplein was, zou ook dat
vrijwel zeker de nadruk op het tweede
lid hebben.
Er valt nog veel over dit onderwerp te
zeggen, maar er is niet genoeg plaatsruimte, zelfs niet voor het maken van
vergissingen. Nog dit: gracht is ook een
krachtfiguur; riaast Admiralengracht
vond ik nog Achtergracht als uitzondering. Steeg laat ook niet met zich
spelen, maar weg is wispelturig: Stadionweg naast Koninginneweg en Middenweg. Laan laat zich weinig meer
gelden dan straat: Vrijheidslaan, Middenlaan.
En de Haagse klemtoon? Er zijn zeker
verschillen. Ik denk dat de Prinsessegracht in Amsterdam Prinsessegracht
zou heten en het Regentesseplein zou
wel Regentesseplein zijn. Het plein is
niet zo oppermachtig: Oranjeplein,
Lorentzplein, Deltaplein. Bij een uitgebreid eerste lid legt het plein het af:

Charlotte de Bourbonplein, Burgemeester de Monchyplein. Bij plaatsnamen is de kans op een wisselend accent
groot: Bunnikplein, Ermeloplein (?). Te
weinig plaats voor de Haagse beklemtoning, ik weet het. Maar veel van wat
voor Amsterdam karakteristiek is,
schijnt ook in Den Haag gelding te
hebben. De tegenstelling straat-plein:
Sweelinckstraat-Sweelinckplein, Piet
Heinstraat- Piet Heinplein; de `adj ectiveringsregel': Rijswijkseplein, Soestdijkseplein, Hogewal, maar Hoogstraat, omdat `hoog' hier niet verbogen
is; Ilpendamstraat, maar Middelburgsestraat, omdat Middelburg geadjectiveerd is.
De heer H.A. Warmenhoven in Leusden vraagt aandacht voor het voor
hem nog onverklaarde verschijnsel dat
het accent bij plaatsnamen naar achter
pleegt te schuiven en bij gelijkluidende
persoonsnamen niet. Meneer Hoogeveen woont niet of wel in Hoogeveen,
meneer Van Maarseveen in Maarseveen en ds. Veenhuizen in Veenhuizen.
In het laatste geval lijkt de oorzaak mij
duidelijk, maar voor de andere weet ik
ook geen verklaring. Dat het verschijnsel ook in andere samenstellingen
voorkomt, blijkt uit de familienamen
Langelaan en Oudekerk. Misschien
weten onze lezers de oorzaak op te
sporen. Deze correspondent vindt de
beklemtoning grandioos en enorm niet
fout. Ik ook niet, in bepaalde omstandigheden. Ieder van ons kan in grote
verontwaardiging of geestdrift spreken
van schandalig, ontzettend, geweldig.

M. C. Godschalk

Onze Taal
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als
verjaardaggeschenk cadeau
doen. Een briefkaartje naar postbus 140 in De Lier is voldoende.
U vermeldt dan:
1 Onze Taal verjaardaggeschenk
voor 1983;
2 adres van dejarige;
3 datum waarop Onze Taal
bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt de acceptgirokaart
en de jarige krijgt dan tot het
einde van 1983 uw cadeau: Onze
Taal.
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Ter transsexualiteit der woorden
In het Noordnederlands bestaat het
onderscheid mannelijk/vrouwelijk eigenlij k niet meer. Er wordt ten hoogste
nog onderscheid gemaakt op grond van
betekenis: de minister van Ontwikkelingszaken lichtte haar antwoord toe,
terwijl de minister van Financien zijn
wenkbrauwen fronste. Met `het' en `de'
is dit anders, we hebben dat spelenderwijs geleerd. Niet dat het perfect gaat:
ik kan er zelf maar niet aan wennen dat
algoritme (rekenschema, van het Engelse algorithm, wat een geleerde
verbastering is van algorismi, wat op
zijn beurt een verbastering is van de
naam Al-Khowarizmi) niet onzijdig is.
Als je eventjes niet naar de regels van
de taalgeleerden kij kt maar alleen naar
het feitelijk gebruik, dan zijn verbogen
vormen, vooral naamvalsvormen, het
enige waaraan je het woordgeslacht
kunt aflezen.
Wij roepen met luider stemme; en
inderdaad, stem en daad zijn vrouwelijk. Om de Noordnederlanders tegemoet te komen staat in het woordenboek achter `stem' v.(m.). Of dit
echter ook de toon des stems autoriseert, weet ik niet. Van de naamvallen
is niet veel meer over, behalve in vaste
zegswijzen, en ik vermoed dat de
verdwijning van het mannelijk/vrouwelijk-woordgeslacht hiermee verband
houdt.
Het onderscheid tussen mannelijk en
vrouwelijk schijnt in Nederland nooit
veel te hebben voorgesteld. Althans,
M. Schonfeld merkt op in zijn Histo-

rische grammatica van het Nederlands
dat de woordgeslachten in het Middelnederlands al begonnen te vervagen.
Een aardig voorbeeld vormen de uitdrukkingen met `ten plus substantief
en `ter plus substantief'. Er komen
ruim tweehonderd van zulke uitdrukkingen voor in het Nederlands.
De stukken liggen op de bibliotheek
ter inzage.
Wie ze raadpleegt, komt beslagen ten
ijs.
Die weet dat de bureaulampen, elk ter
waarde van honderd gulden, niet ten
laste komen van de energierekening.
Of je in zulke uitdrukkingen `ten' of
`ter' gebruikt, hangt of van het woord
dat er op volgt. Bij een vrouwelijk
woord, mits in enkelvoud, komt `ter';
bij enkel- en meervouden van mannelijke en onzijdige woorden komt `ten'.
Denk maar aan `ten voeten uit'.

Geslachtsafwijkingen
Van die 200 uitdrukkingen zijn er heel
wat die heden ten dage een onjuist
woordgeslacht tonen. Ten overvloede:
onjuist ten opzichte van de nu geldende
regels. Wie iets ter elfder ure ter harte
neemt, die zal het woordgeslacht van
uur, hart en oor wel ter ore zijn gekomen, maar zal ternauwernood beseffen
dat uur, hart, oor en nood hier ten onrechte vrouwelijk gebruikt worden. Of
is `te elfder ure' gewoon de `ure des gevaars'?
Het woordgeslacht (v.) van spijt, baat
en prooi ten spijt, collecteren we ten
bate van hen die ten prooi vallen aan
gevreesde ziekten.
Een van de woordgeslachtsregels luidt:
werkwoordstam + -St = vrouwelijk.
Om de een of andere reden heeft `gunst'
(ten gunste van) het niet tot erkende
uitzondering weten te schoppen, maar
`dienst' (ten dienste van) wel.
Terloops merk ik op dat werkwoordstammen zelf mannelijk zijn, zoals
`loop' en `wil'. Ter wille van de
duidelijkheid: `om den wille van de
smeer' is goed, en `om der wille' is fout.
Het woordenboek geeft sommige
woorden twee geslachten. `Ter dood
veroordelen' en `ten dode opschrijven'
kloppen dus allebei. `Tijd' (ten tijde
van, tegelijkertijd) is net zo'n woord als
`dood', maar `tijd' is door de woordenboekmakers tot m. bestempeld.
U moet het abonnementsgeld van
`Onze Taal' voldoen door het over te
makers op postgiro 3110100 ten name
van `Onze Taal', en hieraan kunt u zien
dat naam mannelijk is. Als u hoort dat
deze of gene `ter goeder naam en faam'
bekend staat, dan kunt u ter sprake
brengen dat dit een eeuwenoude vergissing is die al in het Groot Placaatboek
staat.
Nu denkt u natuurlijk dat `been' (op de
been, slecht ter been) vroeger vrouwelijk was. Mis hoor! In `op de been'
hoort u een oud meervoud, maar dat
`ter' past niet bij een meervoud. Dat
`ter' is onverklaarbaar.
Misschien wist u (zie boven) dat `steek'
mannelijk is, maar toch heet een schuin
ingeslagen spijker in de vaktaal `ter steek
gespijkerd'.
Het woord `aard' is van Bien aard dat
het mannelijk is, maar uiteraard is
`aarde'vrouwelijk, evenals `wereld'.
Maar waar ter wereld weet men niet
dat ondank 's werelds loon is? U kunt

aan dit voorbeeld zien dat afwijkende
woordgeslachten niet alleen bij `ten' en
`ter' voorkomen, maar ook wel bij de
ruim honderd andere vaste uitdrukkingen waarin verbogen lidwoorden voorkomen.

Ten afscheid
Als wij afscheid nemen en ieder gaat
zijns weegs en ik bedenk halverwege
dat ik u nog iets wil zeggen, dan doe ik
weer iets merkwaardigs met het woordgeslacht van `weg'. Wat ik u nog wilde
vertellen, is dat als u bij westenwind in
Zandvoort bent en u hebt het gevoel
dat u aan lager wal zit, dan moet u
voor de aardigheid eens over deze uitdrukking mijmeren. Is lager hier een
vergelijkende trap (waar is de hogere
wal?) of een vrouwelij ke .verbuiging
(wal is mannelijk)?
Om nog even terug te komen op `ten'
en `ter', het is mij ten enen male onduidelijk wat `ten' en `ter' uitspoken in `ten
achter stellen', `ten onder gaan', `terneergeslagen' (vergelijk `tevoren', `te
boven komen') en `uit en ter na'.
Ik beschouw die combinaties met `ten'
en `ter' als fossielen. Het aantal afwijkingen is groot, zeker als je het vergelijkt met het kleine aantal onzekerheden
dat wij zelf hebben over `de' en `het'. Zo
groot, dat het voor mij het beste bewijs
is dat Nederlanders, pardon, sprekers
van het Noordnederlands, zich nooit
veel aan het woordgeslacht gelegen
hebben laten liggen.
J. W. Nienhuys
Technische Hogeschool
Eindhoven

Jaarvergadering
`Onze Taal'
In het novembernummer zal een beknopt verslag worden opgenomen van
de 52stejaarvergadering van het genootschap, die op 28 mei j.l. plaatsvond in Pulchri Studio in Den Haag.
De vergadering is akkoord gegaan met
de benoeming van dr. M.J.M. de Haan
als bestuurslid. Afgetreden is mr. J.L.
van Wuyckhuyse, die sinds 1976 deel
van het bestuur heeft uitgemaakt. Her-

kozen zijn de heren Van der Dussen en
Tegelberg.
Het bestuur
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De spelling van de
genitief-s
Nederlands blijkt een heel erg moeilijke taal te zijn, ook als het je moers taal
is en het je beroep is die taal te onderwijzen. Leraar Nederlands B. Edens
signaleert fouten van (a.s.) leraren
Nederlands, en leraar Nederlands
P. Mantel wijst op zijn beurt Edens
terecht ('Onze Taal' 52ste jaargang
nummer 2/3).
Zo kunnen we allicht nog vele afleveringen doorgaan, maar het is niet mijn
bedoeling Mantels brief uit te vlooien.
Wel wil ik een enkele spelfout uit zijn
brief halen (ik insinueer hiermee niet
dat er ook nog andere in zouden staan)
en de vraag stellen waarom zo vele
Nederlanders diezelfde fout maken:
Van Dale's (sic) woordenboek.
Het `Groene boekje' laat daar nochtans
geen misverstand over bestaan. In
hoofdstuk viii (p. LXVII), 'Gebruik van
het weglatingsteken', lezen we dat dit
teken onder meer wordt gebruikt `voor
de -s van meervouds- en genitiefvormen die men anders ten onrechte met
een gedekte klinker zou kunnen lezen.'
Daarom schrijven we weliswaar Anna's jurk en Ivo'c gedicht, maar (voorbeeld uit het Groene boekje) Jantjes
boek en Manes hoed. We schrijven dus
ook Gezelles poezie en Van Dales
woordenboek.
Van Dale zelf is daar iets onduidelijker
over waar hij schrijft (p. xxvii):
`Bij de vorming van de genitief van een
eigennaam wordt de apostrof alleen
gebruikt als de naam op een klinker of
een s eindigt: Bredero's kluchten,
Huygens' puntdichten, maar Vondels
werken, Shakespeares drama's, niet
Vondel's, Shakepeare's.'
De onduidelijkheid ligt in het feit dat
de sjwa (doffe e) weliswaar een
`klinker' is maar, om de reden in het
Groene boekje vermeld, toch niet door
een genitief op 's wordt gevolgd.
De spelling van de Nederlandse taal
(Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1974)
geeft ongeveer dezelfde tekst als het
Groene boekje, maar een nog duidelijker voorbeeld: Van Nelles koffie (p. 24).
R. Willemyns
hoogleraar taalkunde
Brussel

Bok rijmt niet op hok
Ik.las in een krant eens een verslag over
een gezellig avondje-met-dia's, georganiseerd door een dame die juist was
teruggekeerd van een refs naar Mexico.
Nu hebben mensen die daar voor het
eerst zijn geweest soms de gewoonte,
de naam van dat land uit te spreken als
- en nu aarzel ik even - Mechico. De
aarzeling hangt samen met het feit dat
wij wel vier manieren hebben voor de
uitspraak van de lettercombinatie -ch-:
zoals in kachel, zoals in chocola, zoals
in christelijk (kristelijk) en zoals in
chinchillabont. Maar in dit vele malen
herhaalde Mechico was het de -ch- als
in kachel.
Na dat de hele avond te hebben
aangehoord vroeg tegen middernacht
een van de gasten, niet gemotoriseerd,
of hij even de telefoon mocht gebruiken voor het bestellen van een `taggi'
zo stond het in het verslag. Maar is dat
eenjuiste weergave van het foneem? Ik
meen van niet: de -gg- in taggi is
stemhebbend, de -ch- in Mechico
stemloos. De journalist in kwestie had
er dan ook mijns inziens beter aan
gedaan, tachi te schrijven, maar hij
heeft dat waarschijnlijk vermeden om
niet het risico te lopen dat zijn publiek
het zou gaan lezen als tasji (a la
chocola), tatsji la chinchilla) of takki
la kristelijk). Hij spelde dus taggi,
rijmend op de merknaam van een
bekend soeparoma, rijmend althans op
de manier zoals die naam hier te lande
door vrijwel iedereen wordt uitgesproken (want als je in een winkel vraagt
om een flesje madzji word je niet-begrijpend aangekeken).
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat
de -sj- in tasji ook weer geen zuivere
weergave zou zijn van de -ch- in
chocola. Het verschil is te horen als we
proberen, die klanken aan te houden:
met de -sj-, zoals in sjaal lukt dat niet,
met de -ch- van chocola of China wel.
Al zijn er natuurlijk mensen die dat
schijnbaar wel kunnen, maar dan
maken die zich schuldig aan wat ik
eens de Mary Dresselhuys-uitspraak
hoorde noemen: het handtache van het
meiche. Die mensen zeggen ook spechaal en sochaal).
Een verwarrende lettercombinatie dus,
die -ch- van ons, zij het al iets minder
verwarrend dan in de tijd dat we nog
mensch en flesch spelden, want toen
hoorde je de -ch- helemaal niet. Nog
steeds niet trouwens in logisch. Sommigen spellen dan ook: logies, maar
dan vraag ik me altijd af: met of zonder
ontbijt?

(a

(a

Maar - dit met een knipoog naar het
Rijmschap - ons alfabet kent nog een
letterteken waarvan de uitspraak voor
meer dan een interpretatie vatbaar is;
ditmaal gaat het over een klinker,
namelijk de korte -o-. Ik heb in dit
verband nog steeds het beeld voor ogen
van het aloude en beroemde leesplankje, dat begon met de woorden aapnoot-mies, gevolgd door wim-zus-jet.
Dan kwam er teun-vuur-gijs-lam-keesbok - wat je jong hebt geleerd,
onthoud je je hele leven! - en op de
onderste regel stond: weide-does-hokduif-schapen. We dreunden het in de
klas na enige oefening feilloos op,
compleet met het verschil in uitspraak
tussen bok en hok.
Want dat dit verschil bestond, werd
duidelijk aangegeven door een leesteken dat je nooit meer ziet: boven de -ovan bok stond een stip. (Hoe noem je
zo'n ding - een half trema?) Bok rijmt
namelijk niet op hok, evenmin als slok
op kok, blok op klok, hop op top en
pop op klop. Hadden we dat leesteken
gehandhaafd, dan zouden we nu lezen:
bok, slok, blok, hop en pop. Daarentegen zouden hok, kok, klok, top en klop
zonder die stip worden geschreven.
Uit een kleine enquete in de persoonlijke kring is mij gebleken dat de meeste
mensen dit klankverschil niet (meer)
horen. Zij aanvaarden rustig,een rijm
als:
Toen ik reed met een glas teveel op
Hief de diender zijn hand en riep:
`Stop'!.
En wat zou het Rijmschap, als het een
paar woorden Italiaans kent, zeggen
op de vraag, of het volgende een goed
rijm is?
Dieflesjes daar, met teakolie
Zijn molto molto piccoli.
Er is, dunkt mij, sprake van een heel
subtiel verschil in accentuering tussen
teakolie en piccoli. In beide woorden
ligt de klemtoon op de eerste lettergreep. Maar wij houden de -o- van olie
iets langer aan: we zeggen niet (op zijn
Italiaans gespeld) ticcoli. En daar
schuilt, dunkt mij, het verschil.
Gerton van Wageningen
journalist
Baarn
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HET GEZEGDE & Co.
Er zou een geschiedenis van de taalwetenschap zijn te schrijven aan de hand
van beroemd geworden voorbeeldzinnen. Ik noem er alvast een paar:
Dat zijn kooplieden; Theshootingof the
hunters; The man hit the ball; Colorless
green ideas sleepfuriously; Het Spaanse
graan heeft de orkaan doorstaan (The
rain in Spainfalls mainly in theplain);
De vek blakt de mukken.
Stuk voor stuk vertegenwoordigen ze
een periode, een trant van redeneren, een
bepaald taalkundig probleem dat toen
in de aandacht stond. Ik stel me voor dat
zulke beroemde zinnen dan de titels worden van de hoofdstukken van zo'n geschiedenis. Het is niet nodig mij, vanwege dit idee, in een voetnoot te vermelden.
Dat wonderlijke De vek blakt de mukken is een uitvinding van A. Reichling,
voor zover ik weet wereldkundig gemaakt in 1935, in zijn dissertatie Het
Woord, op pagina 347. Reichling gebruikt dit voorbeeld voor zijn standpunt in een discussie uit die dagen.
Twee meningen stonden tegenover elkaar:
a om de betekenis van een zin te begrijpen, moet je eerst de grammaticale
structuur ervan doorzien, dus weten
wat het onderwerp is en wat het lijdend
voorwerp is enz.
b Nee, andersom, de grammaticale
structuur is pas te doorzien als je de
betekenis van de zin begrijpt. Reichling
neemt in 1935 de proef op de som, kiest
een zin zonder betekenis:

` ... laten we nu eens aannemen dat 't
nederlands is; dan gebeuren er plotseling vreemde dingen. Want, al weten
we nu ook helemaal niet wat deze
"woorden" betekenen, dan kunnen we
toch met zekerheid zeggen dat de
mukken geblakt worden door de vek,
en ook dat tenminste een blakker (of
blakster of blakkerd) van mukken 'n
vek is.'
Ook zonder de betekenis te kennen
kan Reichling deze zin ontleden. De
vek is onderwerp, de mukken is lijdend
voorwerp, en blakt is het werkwoordelijk gezegde. (Waarmee overigens nog
niet standpunt a bewezen is!).
C.F.P. Stutterheim heeft in 1954, in
Taalbeschouwing en taalbeheersing
(p. 94-95) de zekerheid van Reichling
aan het wankelen gebracht.

`We kunnen alleen maar met zekerheid zeggen dat de mukken geblakt
worden door de vlek, als we in
"mukken" een meervoud zien. Dat
het zich als een meervoud aan ons
opdringt, is volkomen begrijpelijk.
Maar we vergeten dan, dat het ook
enkelvoud kan zijn, zoals het bestaan
van Nederlandse woorden als "haven,
kuiken, bekken, varken" bewijst.' `Tot
overmaat van ramp kan "de" zowel
met een enkelvoudig als met een
meervoudig woord verbonden worden.' `Als we "mukken" in (te) goed
vertrouwen als meervoud opvatten,
dan heeft Reichling gelijk. Zien we er
een enkelvoud in (het kan dit zijn),
dan ontbreekt ons juist datgene wat
ons in het eerste geval in staat stelt, de
subjectsfunctie aan het ene en de
objectsfunctie aan het andere "woord"
toe te kennen. Het hulpmiddel, dat
bij gebrek aan formele gegevens
ingeschakeld zou moeten worden - de
"betekenis" -, is eveneens geheel
afwezig. Het is ons dus onbekend, of
het hier een omkeerbare dan wel een
onomkeerbare relatie betreft. Wat
weten we derhalve met zekerheid? "Of
de mukken worden geblakt door de
vek, of de mukken wordt geblakt
door de vek, of de vek wordt geblakt
door de mukken".'
Reichling is wel de bedenker van deze
voorbeeldzin, maar hij kwam op het
idee door het lezen van een nog veel
bekender boek: The meaning of meaning van C.K. Ogden en I.A. Richards,
1923. (10e editie van de 8e druk 1972,
p. 46) Hierin staat een Engels zinnetje
van overeenkomstig karakter: the
gostak distims the doshes. Reichling
vermeldt dat hij zijn idee ontleent aan
Ogden en Richards; hij citeert verkeerd
(gostake in plaats van gostak; evenzo
Stutterheim in Reichlings voetspoor).
Reichling vermeldt niet dat Ogden en
Richards evenmin de bedenkers zijn.
Iets wat Ogden en Richards zelf wel
zeggen. Ze geven een citaat uit een
boek van A. Ingraham, getiteld Swain
School Lectures (1903):
"Suppose someone to assert: The
gostak distims the doshes. You do not
know what this means; nor do I. But
if we assume that it is English, we
know that the doshes are distimmed
by the gostak. We know too that one
distimmer of doshes is a gostak. If,
moreover, the doshes are galloons, we

know that some galloons are distimmed by the gostak. And so we may go
on, and so we often do go on."
De toevoeging `nor do I'verraadt de
meesterhand. Wie was deze Ingraham?
Ogden en Richards noemen hem (haar??)
`an able but little-known writer' (p. 46).
Zeer able, dat is duidelijk. En ook zeer
onbekend, zo weet ik nu. De Leidse
Universiteitsbibliotheek kon me niet
helpen en ook maanden speuren via
het zogenaamde interbibliothecaire
leenverkeer hebben niets opgeleverd.
Nu zijn ze al weer een hele poos bezig
met in het buitenland voor me te zoeken. Is er iemand in Nederland die een
exemplaar bezit van de Swain School
Lectures? Of is die Ingraham een verzinsel van Ogden en Richards?
J. M. van der Horst

1

11
-

Oplossing van Taalproef II (p. 122)
1 Correct: Hun zal deze houding berouwen.
2 `bleven' in plaats van bleef. (Onderwerp: de strafschoppen.)
3 ... die twist te beslechten.
4 hooglopende ruzie (hoogdravende
taal).
5 een feestmaal recht men aan.
6 ... staat vol met berichten over
gevechten.
7 pleonasme. `moeten' dient te vervallen.
8 Je gaat toch geen gebroken kopjes
kopen? Correct: Je moet kopjes
bijkopen, als er gebroken zijn.
9 een bittere pil.
10 De formatie wordt toch niet gevormd? Correct:... , maar het
werd uiteindelijk gevormd.
L.J.M. Rutten
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Nieuwe woorden en taalverarming
Evalueren
Met de heer De Vries (`Onze Taal' 11,
1982, p. 140) ben ik het geheel eens dat
het woord afbouwen (of afbouw) in de
betekenis van voltooiing een vaste
plaats heeft veroverd in onze taal en
dat het in de betekenis van afbraak
slechts verwarring kan stichten. Daarna zegt de heer De Vries echter:
`Hadden we een ander woord tot onze
beschikking, dan zou "afbouw" geen
kans maken. Maar dat is er nu juist
niet en dat is een punt voor de heer
Van Raalte.'
Ik meen dat de laatste woorden niet
kloppen. We hebben niet alleen een
ander woord, maar een hele groep
woorden ter beschikking om het
misbaksel (in deze betekenis) afbouw
te vervangen op een wijze die bovendien nog nuancering mogelijk maakt,
en ons eigen brave afbouw te bewaren
voor het tot een goed einde brengen
van de bouw van iets.
Abbau, dat in het Duits als eerste betekenis ontginnen, exploiteren, winnen
(van erts bij voorbeeld) heeft, levert
ons ook de begrippen die thans door
sommigen zo grif aan de taal van onze
oosterburen worden ontleend: demonstreren, doen afvloeien, de exploitatie staken, ontslaan, laten vervallen,
verminderen, opbreken, afbreken en
uitputten. Ik heb de voorraad nog niet
uitgeput. In het vervolg, als we met het
woord Abbau in het Nederlands verder
gaan, wachten ons ook nog: van zijn
stokje gaan en weggaan.
Moeten we nu werkelijk in plaats van
een reeks goede Nederlandse woorden
waaruit we naar hartelust het passende
kunnen kiezen, uit vrije wil, nog voor
1984, simpele praat a la Orwell uit het
oosten laten binnenwaaien? Het is
geen nieuw verschijnsel en het komt
veel vaker voor. Op het ogenblik zijn
omstandigheden en toestanden langzamerhand aan het wij ken voor situaties.
Optreden doet al lang een aanval op
zijn concurrenten: voorkomen, bestaan, zich voordoen, ontstaan, zich
ontwikkelen. Misschien is het door zijn
afkomst even agressief als afbouwen.
Het is echter beslist niet waar dat
germanismen thans de ergste opdringers zijn. Vele teksten van Nederlandse
academici kan men niet begrij pen
zonder een Engels (of nog liever een
Amerikaans) woordenboek.
Een van de agressiefste woorden is
evalueren. Het is nog jong en daardoor

Enkele pogingen om het woord evalueren (evaluatie) te vertalen
Niet alleen om de ernst te evalueren ..

vaststellen, bepalen

Op grond van deze cijfers was het ons nog
niet mogelijk tot evaluatie te komen.

oordeel vellen, besluit nemen, interpreteren, gevolgtrekkingen maken

Ze wijzen erop dat verdere evaluatie vereist
is.

onderzoeken, proeven, tellen

We hebben het aantal cellen geevalueerd.

schatten, tellen, meten, vaststellen

Bij de evaluatie van de resultaten van de
experimenten ..

beschouwen, beoordelen, bezien, waarde
schatten, bewerken

Het is nodig met zorg te evalueren of dit
geneesmiddel werkelijk effect heeft.

nagaan, uitmaken, vaststellen, onderzoeken, overwegen, bepalen

Techniek, evaluatiemethode, resultaten.

onderzoekmethode

De evaluatie van deze techniek is nog niet
ten einde.

we weten het nog niet, we kennen de
waarde nog niet

vermoedelij k uitermate geliefd. Het
heeft een schier oneindige reeks betekenissen, die alle door uitstekende Nederlandse kunnen worden vervangen. In
mijn Engelse dictionaire (Garmonsway) staat achter evaluate alleen maar
`schatten' (appraise). In het Frans
betekent het schatten of begroten,
maar in de grote Webster kan men
alles vinden wat men maar wil, en deze
vloed van betekenissen overspoelt nu
Nederland. Webster geeft: judgment,
appraisal, rating, interpretation, maar
wij hebben daar nog niet genoeg aan;
ik vond evalueren respectievelijk evaluatie in de betekenissen van: bepalen,
letten op, vaststellen, onderzoeken,
beoordelen, waarderen, de waarde

bepalen, berekenen, kwantificeren, tellen, interpreteren, overdenken. De
`simple talk' van de Amerikanen blijft
niet ver achter bij die van de Duitsers;
maar vindt men niet met mij dat wij
aardig op weg zijn, met onze eigen
versimpeling van het woordgebruik,
onze kansen op een ereprijs voor
`simple talk', uitgereikt in 1984, in
belangrijke mate te vergroten?
Laat ons het optreden van de evaluatie
snel afbouwen, en dan mag u raden
wat daarmee wel bedoeld zou kunnen
worden.
L. Jongkees
A msterdam

Lettering
Bestaat er een goed Nederlands woord
voor het Engelse `lettering', zijnde de
kunst van het juiste lettertype te kiezen
voor de juiste plaats? Het woordenboek zegt: Het letteren. Vooruit dan
maar.
Het is me opgevallen dat deze kunst in
het buitenland veel beter wordt beoefend dan hier. In reclames en opschriften zien wij hoofdletters en kleine
letters (kapitalen en onderkasten, zegt
de typograaf) op vaak stuntelige wijze
vermengd. Op de markt las ik onlangs
LcrEP]

de C en de E in kapitaal, de r en de p in
onderkast maar wel te groot. (Dat de
brave fruitverkoper er grapefruit mee
bedoelde, wist u vermoedelijk al.)

In mijn woonplaats worden ook nog
ergens

I

WAINOTEN

verkocht, evenals

[ MEIKCHOCOLADE I
Andere voorbeelden kunt u zelf te kust
en te keur aantreffen.
Ook het schrijven van dergelijke
teksten behoort tot onze taal, reden
waarom `Onze Taal' er bezorgd over
moet zijn en mag hopen dat iets van die
bezorgdheid zal doordruppelen naar
de redacties van vakbladen en de opleiders van toekomstige vakgenoten.
A. Veenstra
Oegstgeest
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Woordmensen

Als bierblikjes aan het strand
Taal blijft zich vernieuwen - ook als
dat helemaal niet nodig lijkt. Opmerkelijk is hierbij dat woorden of uitdrukkingen die zich opeens met een
bijzondere frequentie in de omgangstaal doen horen, tegelijkertijd te herkennen zijn als de verjaarde cactussen
uit een dorre vensterbank.

Gegemement
Zo blijkt gegemement, in combinatie
met op 'n of alleen maar met op het
restant van op een gegeven moment te
zijn.
Niet alleen de vorm is danig gesleten;
ook de betekenis is teruggelopen tot
een vrijwel lege vaagheid. Niet een bepaald ogenblik, maar juist een volstrekt onbepaald en onbepaalbaar
ogenblik wordt bedoeld: opeens, onverwacht.
Veel vaker wordt helemaal niets bedoeld: er verandert niets aan de zinsinhoud als gegemement wordt weggelaten: `... en daar zie ik op 'n gegemement ... En op een gegemement
komt dan de maan ... Toen zei ie op
gegemement ...'
Een praktische bijkomstigheid is nog
dat degenen die de uitdrukking gebruiken, dit om de haverklap doen. Daardoor is het gemakkelijk te controleren
of er bij schrapping iets verloren gaat.
Dit is vrijwel nooit het geval.

Het bovenstaande lijkt voornamelijk
op te treden bij ietwat slordige
taalgebruikers. Maar ook in zeer, ja
beroepsmatig verzorgd taalgebruik
doet zich een dergelijk verschijnsel
voor.

Een heel dankbare categorie woordmensen is die van de eenheden. Ik zal
dit keer maar van de definities afzien
en alleen de geleerden noemen aan wie
we de woorden hebben te danken.

De gauss is genoemd naar Carl Friedrich Gauss (1777-1855), de Duitse wiskundige naar wie nog meer genoemd
Stel: er is iets gebeurd, of er dreigt iets
is. U zult de anecdote van de vroegrijpe
te gebeuren dat niet is gewenst. Wil
Gauss wel kennen: zijn onderwijzer
men nu - bij voorbeeld bij de NOS droeg de leerlingen van zijn klas op de
aanduiden dat dit allemaal verschrikgetallen van 1 tot en met 60 op te tellen
kelij k erg is, dan volgt een koele
en dacht dat zij daar wel een uurtje mee
toevoeging waarin een zekere Dien
bezig zouden zijn, maar Gauss was heel
gaat optreden. Dat moet een monstersnel klaar omdat hij bedacht: ik bereachtig wezen zijn; het noemen van de
ken gewoon 30 maal 61.
naam alleen reeds opent een afgrond.
De newton is genoemd 'naar Sir Isaac
Werkelijk, er is niets erger - zo wordt
Newton (1642-1727), de Engelse wisgesuggereerd - dan wanneer Dien
en natuurkundige.
optreedt met al haar gevolgen.
De ohm naar Georg Simon Ohm
Het is natuurlijk belachelijk, zo niet
(1787-1854), de Duitse natuurkundige,
volstrekt misplaatst, wanneer de veren de volt naar de Italiaanse natuurmelding van een ernstig of betreurenskundige die zelfs een graaf was, graaf
waardig feit speciaal wordt aangekleed
Alessandro Giuseppe Antonio Anastamet een 19de-eeuwse naamvalsvorm:
sio Volta (1745-1827).
` ... een waterleiding vergiftigd met
De ampere is genoemd naar Andre
alle gevolgen VAN DIEN'
Marie Ampere (1775-1836), een Franse
wiskundige en fysicus. Hij was achttien
Ernst voorwenden blijkt nog steeds het
jaar toen zijn vader stierf onder de
gemakkelij kst te gaan met oubakken
guillotine (op dat woord kom ik nog
cliches.
wel eens terug). De schok zou zo groot
geweest zij n dat hij langer dan een j aar
J.J.M. Bakker
niet kon spreken of lezen en meestal
Leende
lusteloos in bed lag. Hij trouwde toen
hij vierentwintig was, maar zijn vrouw
overleed een paar jaar later, en opnieuw
verviel hij tot lethargie. Daarna zocht
hij troost in zijn wetenschappelijke
het mijns inziens ook woordvoerster
werk. Er wordt gezegd dat hij om na te
zij n.
denken moest staan of ijsberen.
De röntgen is genoemd naar Wilhelm
Met ras(s)isme ligt het iets moeilijker.
Conrad Rontgen '(1845-1923), een
De Woordenlijst (1954) heeft dit
Duitse natuurkundige, en de watt naar
woord nog niet. Van Dale heeft racisme, de Britse uitvinder en constructeur
dat wil zeggen politieke rasleer. Dit is
James Watt (1736-1819) over wie
echter mijns inziens ontleend aan het
P.J. Bouman zo boeiend schrijft in
Engelse racialism, samenhangend met
zijn boek Van tijd naar tijd.
race.
De Franse fysicus Charles Augustin de
In het Nederlands schrijven we ras, wat
Coulomb (1736-1806) verleende zijn
met het suffix -isme zou leiden tot
naam aan de coulomb, en de Engelse
rasisme. In verband met de uitspraak
chemicus en fysicus Michael Faraday
van de a-klank zou ik echter meer
(1791-1867) aan de, nee, niet aan de
voelen voor rassisme. De spelling
faraday maar aan de farad.
rascisme zou een nieuw suffix -cisme
Met de curie worden twee wetenschapsinvoeren, wat ik minder gewenst zou
mensen geeerd: Marie Curie-Skloachten. De spelling fascisme daarentedowska (1867-1934) en haar man
gen is juist: het achtervoegsel -isme
Pierre Curie (1859-1906) die in 1903
volgt hier op de stam van fasces, dit is
samen de Nobelprijs voor natuurkunde
roedenbundel.
ontvingen.

Dien d'r gevolgen

Een woordvoerdster van het rascisme (?)
De laatste tijd tref ik in verschillende
dag- en weekbladen -spellingen aan als
aanvoerdster, actievoerdster, woordvoerdster enz. Ook lees ik nogal eens
over het rascisme. Mijns inziens zijn
beide vormen onjuist en zouden ze
moeten luiden -voerster en rassisme of
rasisme.
De vorm -voerdster is blijkbaar bedoeld als de vrouwelijke tegenhanger
van -voerder. Maar de letter in dit
woord is een invoegsel dat voorkomt
na een 1, n of r. Vergelijk: kelder
(Duits: Keller), daalder (Taler), diender (Diener), beheerder (van beheren).
Om bij het laatste voorbeeld te blijven:
de stam van het werkwoord beheren is
beheer. Daarachter zou het achtervoegsel -er moeten komen (vergelijk:
zoemer, zeeschuimer, kleermaker
enz.). Bij de vrouwelijke vorm komt in
plaats van -er het suffix -ster, bij voorbeeld dienster (niet diendster), beheerster (niet beheerdster). Daarom moet

W.B. Rombouts
Den Haag

J.J. van Herpen
Hilversum
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n Weinig zaken zijn zo vermakelijk als
de verschrijving die een onbedoeld leuk
effect oplevert. Vooral als dezelfde verschrij ving j aren later weer optreedt,
alsof we er destijds al niet genoeg om
gelachen hebben. • Zo heb ik jaren
her (tussen haakjes, mij bekruipt onder
het schrijven het akelige gevoelen dat
jaren her wel eens een germanisme kon
zijn, maar geleden vloeide mij niet vlot
genoeg uit de pen, zodat ik genoopt
was een synoniem te vinden en van der)
jaren her dus in deze kolommen mogen
constateren dat een journalist aan een
aardbeving een episch centrum toekende, en laat B. Smit uit De Kwakel
dit staaltje orthografie nu weer in de
pers van vorigjaar aangetroffen
hebben. Aardig om over na te denken:
wat stelt iemand die episch centrum
opschrijft, zich eigenlijk voor van een
dergelijk fenomeen. • Wellicht,
kunnen we vermoeden, heeft de natuurrampenverslaggever de woordcombinatie niet zelf schriftelijk vastgelegd, maar heeft hij of zij haar doorgeseind naar een oververmoeide
bureausecretaris. • Met dit alles is
B. Smit nog niet op het einde van zijn
Odyssee in het kranteknipselwezen: hij
vermeldt nog de spelling emeritaten
voor emiraten, metereoloog of meteoroloog voor meteoroloog of metereoloog (ik bedoel maar, meteoroloog is natuurlijk het goede woord,
maar net als bij zo'n uitdrukking als
een hart onder de riem danwel een riem
l •e
i• bstilas J
on der h et hart steken:
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Onze Taal
Maandblad 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 14.000) wil
op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde
wijze in icht geven in alle taken die het taalgebruik betreffen. Onze Taal wit 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

onwaarschijnlijk voor. • Dan is er
nog een recent bericht in de Volkskrant
(alweer tussen haakjes: recentelijk nog
ben ik ergens de uitdrukking recent in
de betekenis van onlangs tegengekomen, ongetwijfeld naar analogie van
het Engelse recently, en u weet dat ik
van een anglicisme meer of minder
eigenlijk niet schrik, dus daar gaat het
me hier niet om; het gaat er mij eerder
om dat ik toen ben gaan nadenken
over de vraag waarom recent niet als
bijwoord gebruikt mag worden, hoewel de meeste adjectieven in het Nederlands zich daar wel toe lenen, en zie hier
de verklaring in de vorm van een
grammaticaregel die"ik nooit ergens
ben tegengekomen: tijdsaanduidende
woorden als huidig, toekomstig, overfang en dus ook recent zijn aansluitend
als adjectief te gebruiken) dat minister
de Ruiter zich op de vlakte onthield.
• Contaminatie concludeert B. Smit.
• Ik weet het niet. Zou het ook niet
kunnen betekenen dat onze bewindsman hem in de bergen stevig weet te
raken? • Jr. E.R..Muhring uit Oost-,
West- en Middelbeers (ik had bij na
geschreven Middelsbeers) is bedroefd
over het felt dat ik op pagina 100 van
deze jaargang middels heb geschreven
in de betekenis van door middel van.
• Schijnt ook al weer een germanisme te zijn. Nu, u weet langzamerhand hoe ik ben, meegaand op het
kruiperige af, dus ik zal het niet meer
doen, zeker niet als iemand er verdriet
vanheeftf die
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schijnt te bezitten. • Weer zoiets.
• Een relatie (weer tussen haakjes
((ja, ik vind het ook vervelend, al die
haakjes, maar ook dit keer kan ik er
weer niet omheen)), relatie en verhouding is zo ongeveer hetzelfde, maar ik
zie mezelf nog niet met een verhouding
lunchen) vertelde mij een bordje gezien
te hebben met opschrift joulebak naast
een sjoelbak. • Leuk natuurlijk, maar
zo leuk als episch, centrum ook weer
niet. Matig leuk dus, en dus eigenlijk
matig vervelend. Waaruit (tussen
haakjes) weer blijkt dat matigheid
nooit goed is. • J.P. van Vonderen
vraagt of er aand .cht besteed kan
worden aan de merkwaardige omstandigheid dat het Nederlands een gebiedende wijs kent die de vorm heeft van
een verleden deelwoord. Opgelet, die
aandacht wordt hier besteed. • En nu
niet meer gezeurd. • Pardon, J.P. v. V.,
ik wilde niet onaardig zijn. n Een
voor een betere te geven opvatting
mijnerzijds over die constructie (nu
maar uitgezocht, hoe dit grammaticaal
in elkaar zit): het gaat meestal om bevelen waarvan de beveler wenst dat ze
zo snel uitgevoerd worden dat de handeling al voltooid is voordat het bevel
is geeindigd. • Nu ja, zoiets.
PCUdB
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In dit nummer:
• Hoe staat het met het Taalunie-verdrag? Maakt het Vlaams een kans? Een
taalunk is nog geen taaleenheid; er
moet ruimte blifven voor creatieve afwijkingen.
• 135 ons Taaltoernooi, het derde, nu
in vilf regio's met finales in Den Bosch,
Groningen, Utrecht, Den Haag en
Emmen.
• 136 Reaaies: jij of je? duikelgijp,
hypercorrectie.
• 137 onze taal, ook in NoordFrankrijk.
• 138 Vertakn uit het Frans. Taalproef III (oplossing op p. 146).
• 139 Het Rijmschap beleestekend.
• 140 Behoeven en hoeven.
• 141 Computerengeknds.
• 142 Het Gezegde en Co. wil een prijs
voor Rekenen op Taal.
• 143 In dit discussieblad nog meer reacties: veel Engels, `van de' en de PTT.
• 144 Publieke Relaties in zes talen.
• 145 Dienstbare vrouw in Van
Woord tot Woord, en Dialecten.
• 146 Trendvolg mee voor het ModeA BC! Varieteit en varietê.
• 147 Zijn of hebben, en een germanismen- A BC.
• 148 Besmetten: een smet aanbren? in DOD
gen; bedisselen: een dissel

Congres Jeugd en Taal
19 november
zie p. 144 of het oktobernummer

Door Taalunie naar taaleenheid
Artikel 2 van het Taalunieverdrag zegt: 'De Taalunie heeft tot doel de integratie
van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Belgie op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin.' Tot de doelstellingen van de
Taalunie behoort onder meer (art. 3,a): `de gemeenschappelijke ontwikkeling van
de Nederlandse taal. In art. 4,c words besloten tot het `gemeenschappelijk
bepalen van een gelijke terminologie ten behoeve van wetgeving en officiele
publikaties. Bovendien moeten Noord en Zuid (art. 5,b)`het onderwijs in de
Nederlandse taal en letteren bevorderen en ernaar streven dat daarbij worth
uitgegaan van de eenheid van de taal en de gemeenschappelijkheid van de
letteren'
Het is dus duidelijk dat de organen van de Taalunie hun beslissingen en handelingen dienen of te stemmen op het doel van de Taalunie, namelijk de taalintegrade.
ook al zijn de verschillen tussen Amerikaans Engels en Brits Engels, tussen
het Duits van de Noordduitser en dat
van de Zwitser wellicht grater dan die
tussen het zogenaamde `Hollands' en
`Vlaams', toch is er geen enkele taal
waarover in het buitenland meer misverstanden bestaan dan precies ons
Nederlands. Die misvattingen schaden
het aanzien van het Nederlands in de
wereld. Nu kan de Taalunie mooie officiele verklaringen afleggen over de eenheid van het Nederlands, veel zoden
zetten die niet aan de dijk. Uiteindelijk
moet het krachtigste argument warden
geleverd door de werkelijke taaleenheid. In de mate dat het Nederlands
naar buiten treedt als een taal met een
taalnorm, in die mate ook zal onze taal
voor anderstaligen aantrekkelijk warden en zal ze als vreemde taal warden
aangeleerd.
Het klinkt wellicht paradoxaal, maar
vooral in BOO maakt een Vlaamse
variant van het Nederlands geen enkele
kans. De tegenzin van Franstalig Belgie
om Nederlands te leren is niet alleen te
verklaren door het bekende Franse
meerderwaardigheidscomplex en de al
te grate bereidheid van Vlamingen om
Frans te spreken, maar ook doordat je

dit Nederlands in Zuid-Nederland toch
zo goed als nergens hoort.
Vier eeuwen scheiding van Noord en
Zuid zijn inderdaad niet niets. Toen
het Zuiden zich in de 19de eeuw bewust
werd van zijn eigen identiteit, kon het
niet anders dan aansluiting zoeken bij
de rijk geschakeerde cultuurtaal die
intussen in het Noorden was gegroeid.
De Vlaamse particularisten hebben
toen gelukkig het pleit verloren. Vlaanderen nam de spelling van het Noorden
over; dit was meteen de eerste taalintegrationistische daad, de eerste stap
naar de Taalunie. We hebben toen A
gezegd, we moeten nu B zeggen.

Zuid-Nederland moet aan zijn taal
werken
De Taalunie werd niet alleen tegengewerkt door particularistische neigingen, maar werd bovendien bijna onmogelij k gemaakt door de verfransing.
Op het ogenblik dat de taalwetten in
werking traden - omstreeks 1930 - was
Noord-Belgie eigenlijk al zo grondig
verfranst dat de invoering van de moedertaal in het onderwijs bijna gelijkstond met de invoering van een vreemde taal. lk ben er nog steeds grondig
van overtuigd dat het onderwijs van
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het Nederlands in Belgie betere resultaten zou behalen als het Nederlands
als een vreemde - dat wil zeggen objectieve en autonome -.taal zou worden
onderwezen en als bij dat onderwijs de
methodiek van het vreemde talenonderwijs zou worden toegepast.
Door een regionale, bovendien verbasterde, variant te zuiveren, te corrigeren, aan te passen en bij te schaven,
kom je maar heel moeizaam tot een
standaardtaal. En dit is precies de
toestand in Zuid-Nederland. De taalgebruiker wordt er door prominenten,
door de media en (jawel) door het
onderwijs voortdurend overspoeld met
van de standaardtaal afwijkend taalgebruik. Hiertegenover staat de taalzuiveraar machteloos.
Zelfs in gezinnen die als gezinstaal de
standaardtaal kozen, wordt meestal
slechts een soort tussentaal gesproken.
Sociolinguisten zullen dit normaal
vinden en zuiver theoretisch kunnen ze
gelijk hebben. Maar zinnen als `kom ne
keer ier' of `wat zijde gij terug ambetant' of "k zal ekik ne keer op u poep
moeten geven' kun je zelfs niet tot een
tussentaal rekenen, zij behoren tot een
kromtaal.
En het is wel abnormaal dat de meeste
Vlamingen niet in staat zijn om vlot
correct Nederlands te spreken en te
schrijven, zelfs niet in omstandigheden
waarin de standaardtaal thuishoort.
Wat sommigen ook mogen beweren, er
is op het gebied van de taalzorg in
Vlaanderen nog heel veel te doen.

Taalverwantschap is nog geen
taaleenheid
Een minimalistische interpretatie van
het begrip taaleenheid garandeert helemaal geen indruk van eenheid naar
buiten toe. Het is namelijk niet voldoende dat we elkaar begrijpen. Passief begrijpen van elkaars taal bewijst
alleen taalverwantschap, geen taaleenheid. Elke Nederlandstalige begrijpt
Afrikaans, en toch heeft het Afrikaans
zich ontwikkeld tot een afzonderlijke
taal. Het Afrikaans is geen varieteit
(meer) van het Nederlands, ten hoogste
een dochtertaal.
En dan valt nog te bezien of we elkaar
wel zo goed verstaan. Heel wat gewone
Vlamingen kunnen ontspanningsprogramma's op de Nederlandse tv niet
volgen omdat ze het platte of slordige
`Hollands' niet begrijpen. En ook het
omgekeerde zal waar zijn.
Uitspraakafwijkingen kunnen namelijk
de verstaanbaarheid verhinderen. Het
is bij voorbeeld hinderlijk wanneer een

Westvlaming `goud' uitspreekt als
`hout', of een 'gele tas' als een 'hele tas'.
Je krijgt onduidelijke taal wanneer een
Brabander `lid' uitspreekt als `lied',
`put' als `puut' en `bed' als `bid'.
Zuidnederlands is dubbelzinnig wanneer `hout' en `oud', 'hecht' en `echt',
`herkennen' en `erkennen', `hals' en
`als', `had' en `ad', `hier' en `ier' enz.
samenvallen. Een Nederlander zal heel
wat Zuidnederlandse woorden niet
begrijpen: `pasmunt', 'appelsien', een
`dubbel', `foor', `nieuwkuis' enz. Zo zijn
er ook Zuidnederlandse woorden die
een heel andere betekenis in het Nederlands hebben: `deftig', 'aardig', `voormiddag', `weerhouden', `ouderdom',
`ouderling', `familie', 'kleed', `vest',
`sjerp', `zetel' enz.

Ruimte voor creativiteit
Het spreekt vanzelf dat de taaleenheid
bestand is tegen bepaalde, kleinere
afwijkingen. Vooral op het gebied van
het metaforische of overdrachtelijke
taalgebruik zou het jammer zij n' als
taalcreativiteit aan banden zou worden
gelegd. 'Vijgen na Pasen' is mijns inziens even goed Nederlands als `mosterd na de maaltijd'. Ik vind `ontvangen worden als een hond in een kegelspel' uitstekend Nederlands. Ik meen
dat Vlamingen net zo goed iets `in de
pap' to brokken mogen hebben als `in
de melk'. Vlamingen steken iemand
`stokken in de wielen', Nederlanders
`spaken'. In Vlaanderen brengt een
nutteloos werk geen `aarde' aan de
dijk, in Nederland geen `zoden'. Is
`honger als een wolf' beter dan `honger
als een paard'? In het Noorden regent
het zes weken als het heeft geregend `op
Sint-Margriet', in Vlaanderen `op SintMedard' (in Brugge zelfs `op SintGodelieve'). 'Hij wil katholieker zijn
dan de paus' is een prachtig beeld dat
precies uitdrukt wat het wil zeggen,
ook al kent het Noorden de uitdrukking niet.
Ik meen zelfs dat er een zekere tolerantie kan zijn voor een beperkte
reeks oude en algemeen in het Zuiden
bekende woorden die in het Noorden
niet voorkomen. Ik denk bij voorbeeld
aan de 'beenhouwer' die `help' verkoopt. Elk taalgebied heeft enkele van
die doubletten. De Walen zeggen
`septante' en `nonante' in plaats van
soixante-dix en quatre-vingts-dix. De
Beieren hebben hun Metzger, kopen
Semmeln en Knodel, en hun zaterdag
heet Samstag, terwijl in het Noordduits
Fleischer, Brotchen, Klosse en Sonnabend dezelfde begrippen aangeven. Het
moet dan wel om authentieke Neder-

landse woorden gaan en niet om half
vervlaamste Franse woorden zoals
`goesting', `vijzen', 'toernevies', 'mazout', `kamion' enz.
Zoveel echte Nederlandse woorden die
in het Zuiden algemeen gebruikelijk
zijn, zijn er echt niet. Talrijke zogenaamd Zuidnederlandse woorden zijn
slechts in een beperkt gebied in gebruik. `Botermelk' is Brabants; Vlamingen zeggen evenals de Nederlanders `karnemelk'. De Westvlaamse
naaister gebruikt evenals de Hollandse
een `centimeter' en geen lintmeter.
`Selder' is in Oost- en West-Vlaanderen
onbekend; West- en Oostvlamingen
eten 'selderie'. Het taaie `langs' (als bij
voorbeeld in `langs boven', `langs
binnen' enz.) is in West-Vlaanderen
onbekend. `Terug' in de betekenis
`weer' (bij voorbeeld in `hij is terug
ziek') kent een Westvlaming niet.
`Oom', `zwager' waren vroeger autochtone Westvlaamse woorden die door
de Brabantse `nonkel', 'schoonbroer'
werden verdrongen.
En dan zijn er de fictieve Zuidneerlandismen zoals `gans', `voetpad', `bestuurder', 'regenscherm', `duimspijker',
`geldbeugel', `bureel', `elektrieker', `mekanieker', `optieker'. Elke Zuidnederlander zegt in zijn dialect: `heel', `trottoir', 'directeur', `paraplu', 'punaise',
`portemonnee', `bureau', 'elektricien',
`mecanicien', `opticien' enz.

Zuidnederlands, fictie of feit?
Je kunt er lang over discussieren of
`het' Zuidnederlands wel bestaat. In elk
geval wordt er meestal zo over gesproken, alsof het bestaat. Ik blijf erbij dat
het Zuidnederlands een fictie is. Wel
bestaat er Nederlands met respectievelij k Westvlaamse, Oostvlaamse, Brabantse, Limburgse, Antwerpse, Gentse
of Brugse ingredienten en varieteiten.
Wat wel gemeenschappelijk is aan de
taal van alle Zuidnederlanders, is een
door de gescheiden ontwikkeling te
verklaren lange lijst van afwijkingen
van de standaardtaalnorm, die we
provincialismen noemen. Maar misschien vinden sommige voorstanders
van taalverscheidenheid of -variatie
Zuidnederlandse varianten of afwijkingen aanvaardbaar, bij voorbeeld
`handteken', 'verdiep', `iets Tangs de
radio meedelen', `een schel vlees',
`telkens hij komt', `begoed' enz.
Maarje moet al heel weinig om
taalzorgen taaleenheid geven om die
eindeloze reeks gallicismen goed te
vinden. Deze overblijfselen van het
Franse verleden zijn nog altijd schering
en inslag in het dagelijkse - zowel
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mondelinge als schriftelijke - taalgebruik van de gemiddelde Zuidnederlander. Een Nederlands, doorspekt met
Franse wendingen, met verkeerde
voorzetsels en voegwoorden, met afwijkende woordvolgorde (bij voorbeeld `hij heeft moeten een brief
schrijven') is het soort Nederlands dat
we in Zuid-Nederland te lezen en te
horen krijgen als we van oordeel zijn
dat taaleenheid helemaal niet hoeft, als
we onze strijd voor taaleenheid opgeven.

Ook het Noorden moet zijn taal
verzorgen
Vanzelfsprekend wordt ook van het
Noorden een inspanning verwacht,
opdat bepaalde slordigheden (dat ken
niet, hun hebben) op den duur niet tot
ABN worden geconsacreerd. Dit is bij
voorbeeld al gebeurd met het genus, en
`het boek wat ik gelezen heb' is aardig
op weg om aanvaard te worden. `Een
hele lekkere wijn' was oorspronkelijk
fout voor `heel lekkere wijn'. Als het
Noorden steeds opnieuw innovaties
doorvoert waaraan het Zuiden geen
deel heeft, blijft het Zuiden achternahinken en raakt de kloof Noord-Zuid
nooit helemaal dicht.

Uitspraak
Op het gebied van de correcte uitspraak heeft het Zuiden wellicht de
grootste vooruitgang gemaakt. Ofschoon de uitspraakregels waarnaar
het Zuiden zich richt, steunen op de
verzorgde uitspraak van de beschaafde
Noordnederlander, valt steeds weer het
verschil op tussen de uitspraak van de
Vlaming en die van de `Hollander'.
Ook buiten het verschil in intonatie,
dat de taaleenheid helemaal niet in het
gedrang brengt, zijn er talrij ke articulatorische verschillen. Hoe verzorgder
een Nederlander zijn taal spreekt, des
te beter is zijn taal ook voor Zuidnederlanders aanvaardbaar.
Ook is het dan zo dat de Vlamingen het
Nederlands als een vreemde taal moeten leren. Zij dienen zich de correcte
uitspraak van het Nederlands eigen te
maken met regels en uitspraakoefeningen, net zoals ze dat doen wanneer ze
Frans, Engels of Duits leren.
Maar terwijl de Vlaming zich de op een
bepaald ogenblik geregistreerde Nederlandse klanken eigen maakt, is die
uitspraak in het Noorden alweer verder
geevolueerd. De Noordnederlander
heeft consonanten verscherpt, reduceert de r, laat de ch weg in s(ch)rijven,
verdoft de niet-beklemtoonde klinkers

Ons Taaltoernooi III

laten j ong-leren met taal om zo de liefde voor het woord te vergroten en de
gevarieerdheid van taal aan bod te
laten komen.
Tot nu toe vond dit toernooi alleen
plaats in Groot Den Haag, maar dank
zij de steun van AMEV nv in Utrecht, de
Nederlandse Aardolie Maatschappij in
Assen, de NV Nederlandse Gasunie in
Groningen, Shell Nederland BV in Rotterdam en de VNU/ Uitgeverij Maimberg in Den Bosch, kan Ons Taaltoernooi nu een meer landelijk karakter
krijgen. Ruim 800 scholen uit vijf regio's in Nederland zijn uitgenodigd om
met hun leerlingen uit 3 LBO, 3 MAvo, 4
HAVO en 5 vwo deel te nemen aan dit
toernooi.

Al verscheidene malen hebt u in dit
blad over Ons Taaltoernooi kunnen
lezen (zie `Onze Taal' p. 86, 198 1; p.
I 1 I, 1982). In het februari-/ maartnummer van dit j aar zijn de teksten gepubliceerd van de eerste prijswinnaars
van de onderdelen `poezie' en `schrijfopdracht'. Ons Taaltoernooi dat werd
georganiseerd in opdracht van Shell en
onder auspicien van het Genootschap
Onze Taal, heeft als does de jeugd te

Ons Taaltoernooi bestaat uit drie onderdelen: een schriftelij k gedeelte, een
mondeling gedeelte en een groepsgedeelte. Het centrale thema voor alie
onderdelen is: 'toekomst'. Ook redacties van schoolkranten kunnen aan het
toernooi meedoen. Met behulp van een
opdrachtenpakket kunnen scholen een
voorronde houden en hun team voor
de provinciale finale samenstellen.
Per provincie wordt op vier zaterdagen
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oo,

en diftongeert de lange e en o waardoor ei en ou nu op hun beurt verlopen
tot ai en au. Al deze klankwij zigingen
waren oorspronkelijk slordigheden of
behoorden tot plat taalgebruik, maar
als ze in het Noorden algemeen gebruikelijk worden, blijft de kloof tussen
Noord en Zuid weer even groot.
Dat de verschillen tussen de huidige
verzorgde uitspraak in Zuid-Nederland
en die van de gemiddelde Hollander
zijn te wijten aan intussen opgetreden
vernieuwingen, blijkt bij voorbeeld uit
het getuigenis van dr. Marc Galle, dat
de weduwe van Louis Couperus precies
hetzelfde Nederlands' sprak als hij zelf,
omdat haar taal door haar jarenlange
afwezigheid niet meer had deelgenomen aan de evolutie in Noord-Nederland.
Revelerend waren ook de opnamen die
we op het Congres Onze Taal 1981 te
horen kregen van door Nederlandse
Tweede-Kamerleden vijftig jaar geleden gesproken teksten. Hun uitspraak
beantwoordde volkomen aan de normen die nu nog altijd in het Zuiden
gelden.
F. Debrabandere
hoofdmedewerker bij de
Nederlandse Taalunie i. o.

in februari een finale georganiseerd (4
februari in het Casino Den Bosch; 11
februari in de Martinihal Groningen;
11 februari in de Jaarbeurs Utrecht; 18
februari in het Nederlands Congresgebouw Den Haag; 25 februari in de
Muzeval Emmen). Door een jury van
docenten Nederlands worden per
schooltype de winnende teams aangewezen.
Op de feestelijke finaledagen is er ook
een literaire markt waar bekende
schrijvers en schrijfsters aanwezig zijn,
een boekenbeurs wordt gehouden en
waar iedereen die maar wil, kan optreden in de speciale Poeziehoek.
De toegang tot de finales en de literaire
markt is gratis.
Nadere informatie over Ons Taaltoernooi is te verkrijgen bij: ACTA Organisatie, Populierendreef 155, 2272 RC
Voorburg, telefoon: 070-86.48.14.
J. Renkema
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REALTIES
`Onze Taal'biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Ukunt desgewenst een uitgebreide lijst met redactie-aanwijzingen opvragen bij het secretariaat: postbus 140, 2678 ZJ
De Lier, telefoon 01745-7070. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden We volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (max. 200 woorden). • ,Geef in de tekst duidelijk aan op
welk artikel wordt gereageerd. •Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht
een vorig nummer erbij te halen. • Lever uw reactie, bij voorkeur getypt, in onder duidelijke
vermelding van naam en functie. Reacties kunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de
auteur van het desbetreffende artikel.

De uitspraak van onze persoonlijke
voornaamwoorden
In zijn artikel `Mulisch voornaamwoordelijk beschouwd' (juninummer 1983) gaat
Jan Berits in op de uitspraak van `je', iii';
`we', `wij' en `ze', `zij'. Vooraf wil ik opmerken dat dit onderwerp al in de jaren twintig
is aangeroerd door lieden uit de school van
Kollewijn en dat het in dejaren dertig zijn
overwinning beleefde op kweekscholen en
normaalscholen, en daardoor naderhand
ook bij het lager en vervolgonderwijs. De
gepropageerde uitspraak is er in gestampt.
Zoiets wekt weerstand en het gevolg is dan
ook dat Jan Berits het in 1983 nogmaals
moet behandelen. Dat hij zich aandient als
oud-directeur van een pedagogische academie is mijns inziens tekenend!
Voorop wil ik stellen dat er in het Nederlands heel wat woorden voorkomen waarvan de spelling afwijkt van de gangbare (algemeen aanvaarde) uitspraak. Wij leerden
zulke woorden op school: 'erwt', 'markt',
`honing', `scepter' enz. maar ook: `dikwijls',
`-isch' en '-ig'. Het gaat mij echter wat te ver
als Jan Berits opnieuw verkondigt dat de
uitspraak iii', `wij' en `zij' (zonder sterke
nadruk) foutief is en in strijd met de uitspraakregels. Dat is namelijk helemaal niet
zo, en het zal nog wel heel lang duren eer
het zover is.
Allereerst zijn er in het Nederlandse
taalgebied enkele miljoenen mensen (ik
schat hun aantal op 5 miljoen) die vaak of
zelfs bijna altijd, een streektaal gebruiken.
Voor Nederland denk ik aan het overgrote
deel van de Friezen, de Groningers, de
Zeeuwen en de Limburgers, maar ook aan
vele bewoners van de Saksische streken.
Belgisch Vlaanderen telt ze ook bij vele
duizenden. Er zijn nogal wat streektalen
waarin de persoonlijke voornaamwoorden
sterk afwijken van die in het Nederlands.
Wanneer sprekers van deze streektalen
overschakelen op Nederlands, hebben zij
altijd een grote voorkeur voor `jij', `wij' en
`zij' en bepaald niet voor `je', `we' en `ze'. En
ook vele inwoners van de Randstad die
goed Nederlands proberen te spreken (dus
hun taal verzorgen), spreken nogal eens zo.
Onze taal wordt echter ook gezongen. Er
zijn inderdaad schoolmeesters (vergeef mij
dit woord maar ik kies het nu welbewust)
geweest die er inpompten: we leven vrij, we

leven blij op Neerlands dierb're grond; we
willen Holland houden enz., maar het is
desondanks toch `wij' geworden of gebleven. En terecht. Aan de toonloze e heeft het
Nederlands bepaald geen gebrek. Vooral
niet bij het zingen.
Voor zover ik weet, is er nog nooit een
objectief onderzoek ingesteld naar de
uitspraak van de persoonlijke voornaamwoorden zoals die werkelijk plaats heeft in
ons taalgebied en naar de opvatting van de
sprekers inzake die uitspraak. Nog altijd
spreekt bijna iedere Nederlander `wij', 'jij'
en `zij' uit zoals ze er staan! Heel vaak (dat
geef ik toe) is dit het geval als hij bijzonder
duidelijk wil zijn of meent bijzondere taal te
moeten gebruiken, maar evengoed komt
het voor zonder dit alles. Wanneer een
onderwijzer een les begint met de woorden:
`Wij zullen nu eens aandacht besteden aan
...-' dan zal geen enkele leerling zeggen dat
hij `we' moet zeggen in plaats van `wij'. En
het is dwaasheid zo'n uitspraak als fout te
verdoemen.
Ik denk dan ook dat volgelingen van Jan
Berits in 2083 het verhaal zullen herhalen,
en in 2183 en 2283 eveneens. Deze uitspraakkwestie is een schoolvoorbeeld van
uitspraakdoordrammerij waaraan onze taal
(helaas!) zo rijk is geworden. Het baat niet
Mulisch erbij te halen. Uit zijn werk is even
goed het tegendeel van wat Berits zegt, te
peuteren als iets wat ermee overeenkomt.
W. Geldof
publicist
Papendrecht

Hypercorrect taalgebruik
Het doet me plezier dat de heer J. Berits ook
dingen schrijft waar ik het mee eens ben. Ik
bedoel zijn opmerkingen over het voornaamwoord `hen'. Ik vind ook dat dit
woord alleen als `hun' uitgesproken zou
moeten worden. Maar ik heb indertijd op
school geleerd, weliswaar in de Randstad,
dat `hen' een uitvindsel is om in de geschreven taal de derde en de vierde naamval van
`zij' - in de gesproken taal beide `hun' - van
elkaar te onderscheiden.

De laatste tijd wordt steeds meer de vorm
`hen' gehoord. Niet alleen in de gevallen
waarin hij als vierde naamval wordt geschreven, maar ook waar men vroeger `hun'
zei en schreef; volgens mij de zoveelste
vorm van hypercorrect taalgebruik. Het
zou mijns inziens dan ook beter zijn het
kunstmatige en voor velen kennelijk te
moeilijke onderscheid in `hun' en `hen'
overboord te gooien en consequent `hun' to
schrijven, dan `hun' to verdringen door
`hen' en daarmee nodeloos de gesproken
taal te veranderen.
Maar als ik de heer Berits tenminste goed
begrijp, is en was buiten de Randstad het
zeggen van `hen' vrij normaal. Wie van
de lezers van `Onze Taal' zegt daar iets meer
over?
Dat het hypercorrect spreken overigens
toeneemt, ligt voor de hand. Hoe minder de
mensen hun taal beheersen, des te meer ze
hun toevlucht nemen tot hypercorrecte
vormen, spellinguitspraak, voorkeur voor
een precieuze uitspraak van buitenlandse
woorden enzovoort om dat te maskeren.
De sprekers voor de radio en de televisie
lopen hierin voorop. Ik deel dan ook niet
de hoge dunk die de heer Berits van omroepers, nieuwslezers en verwante functionarissen schijnt te hebben. Het taalprestige
dat dezen bij velen genieten, is volgens mij
niet gebaseerd op hun prestaties maar
slechts afgeleid van het verdiende prestige
van de nieuwslezers en omroepers van de
BBC en andere buitenlandse omroepen.
R. C. van Baarle
Amsterdam

Storm in een glas water
In de reactie van de heer Vroomans ('Onze
Taal' nummer 10) op mijn artikel Surfkoeterwaals ('Onze Taal' nummer 7/ 8) moet
vooral de duikelgijp (mijn vertaling voor
duck gybe of duckgijp) het ontgelden. Dat
deze vondst wel degelijk bruikbaar is, kan
ik eenvoudig bewijzen.
In de taalkunde is het arbitraire karakter
van taal een feit: het verband tussen taalteken (`naam') en inhoud (`verschijnsel') is
willekeurig. Hierdoor is het mogelijk om
duckgijp te vertalen met duikelgijp ook al
zou de `naam' maar marginaal overeenkomen met het `verschijnsel'. Hier komt bij
dat er voor duckgijp geen Nederlands
woord bestaat waardoor de invoering van
duikelgijp belet zou kunnen worden. Introduceer duikelgijp aan de hand van een fotoreportage in een plankzeiltijdschrift en
niemand zal de `juistheid' van deze vondst
aanvechten.
Als er nu eens vaker wordt `gespeeld' met
het arbitraire karakter van taal in de context, kan er veel meer papegaaien-Engels
worden vertaald dan Vroomans had durven
dromen.
J. S. Kik

Eindhoven
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Onze taal in Noord-Frankrijk
Als we een toeristenkaart bekijken van de Westhoek, de streek tussen Duinkerke
en Hazebroek, lezen we de Nederlands-klinkende plaatsnamen: Steenvoorde,
Godewaersvelde, Wormhout, Hondschoote, Rosendael ... Op winkels, in
kranten, op kerkhoven vinden we familienamen als Debruyne, Vandeputte,
Vandamme. Nog steeds kan men hier en daar straatnamen lezen als Kruysstraete,
Crommendyck, Meulenstraet. Op herbergen: Au Reuze, Au Melkpot, Au
Boerenhol, Au Zacht-Leven.
Om iets van deze Nederlands / Vlaamse
benamingen to begrijpen moet men
beseffen dat deze streek tot het Graafschap Vlaanderen behoorde voor het
door Frankrijk werd ingepalmd. Het
Graafschap Vlaanderen strekte zich uit
van de Westerschelde tot tegen de
Somme, maar verloor steeds meer van
zijn grondgebied: In het noorden veroverden Maurits (1604 Sluis) en Frederik Hendrik (1645 Hulst) de linker
Scheldestrook, terwijl Frankrijk in het
zuiden brokken afknabbelde.
De Westhoek ging verloren na de
nederlaag van Stadhouder Willem III
tegen een broer van Lodewijk XIV bij
Cassel in 1677. Bij de vrede van
Utrecht (1713) werd dit Vlaamse gebied definitief bij Frankrijk gevoegd.
De taal van. de bevolking, het Westvlaams, begon de invloed van de
veroveraars te ondergaan. Ook officiele lichamen als streekbestuur en
gerechtshoven oefenden druk uit op de
taal. In de kerken en bij het godsdienstonderwijs hield de volkstaal
echter stand en ook de Rederijkerskamers bleven Vlaams.
Nog in 1688 schreef de Duinkerkenaar
Michiel de Swaen zijn De Gecroonde
Leersse. Een stuk dat ook nu nog
opgevoerd wordt. Zo maakte een
notaris in Bergen nog in 1787 testamenten op in het Vlaams.

De Franse Revolutie en later
Met de Franse Revolutie (1789) veranderde er veel. Het overheersende doel
werd: Une Nation, une Langue! Dit
bleek echter niet direct uitvoerbaar. In
de overwegend agrarische Westhoek,
zeer gehecht aan de eigen taal en tradities, bleef een passieve weerstand. Als
voorbeeld hiervoor kan Belden een uit
1816 bewaard gebleven plakbrief van
notaris Carpentier, luidende:
`Schoone landen te koopen'. 'Condigt
dat men 's maendags wezende den 5en
oust 1816, ten 2 ueren naer noene, in
d'Auberge van het Gouden-Hooft,
binnen Bergen, . . . ' enz.
Het duurde tot 1853 vooraleer de regering hard doorzette. Toen kwam het

verbod het Vlaams te gebruiken bij het
onderwijs. Uit verweer werd het Comite Flamand de France opgericht. De
leidende figuur was Edmond de Coussemaker, een bekwaam jurist, tevens
historicus, musicoloog en taalkundige.
Hun kenspreuk was: `Voor Moedertaal
en Vaderland'. Deze leuze is ook aangebracht op het in 1981 voor Edmond
de Coussemaker opgerichte borstbeeld
in Belle/ Bailleul (Fr.-V1.). Om de oude
Vlaamse liederschat te bewaren verzamelde hij wel 150 volksliedjes uit
Frans-Vlaanderen. Vele ervan zijn nog
in Nederlandse zangbundels te vinden.
Alle verzet ten spijt kwam er in 1880
een verbod op het Vlaams ook in de
kerk en in het godsdienstonderwijs,
terwijl gelijktijdig de leerplicht werd
ingevoerd. De school werd de plaats bij
uitstek voor verfransing, mede door
een verklikkersstelsel: Het kind dat op
Vlaams spreken werd betrapt, kreeg
een blokje of munt (signum geheten) en
moest dit kwijt zien te raken door een
medescholier op Vlaams spreken te
betrappen! Wie aan het eind van de
dag het signum bij zich droeg, kreeg
straf.
Onder de as smeulde het vuur voor het
Vlaams in Noord-Frankrijk echter
door. Jean Marie Gantois, opgegroeid
in een verfranst doktersgezin in Waten,
ontdekte al vroeg de geschiedenis van
Vlaanderen en daarmee ook zijn eigen
oorsprong. Hij schreef Hoe ik mijn
Volk en mijn Taal terugvond. In 1924
richtte hij het Vlaams Verbond van
Frankrijk op. Frans-Vlaanderen beschouwde hij als een deel van de gehele
Nederlandse Gemeenschap. Hoorde
men het Vlaams niet nog steeds op
markten, in de herbergen, op bolbanen, bij volksspelen, bij het volkstoneel
en op de hofsteden?
De Wereldoorlogen I en II brachten
het Vlaams in deze streken wederom
grote schade toe: de mannen waren in
het Franse leger, vrouwen en kinderen
werden overgebracht tot ver in Frankrijk. Dit bracht vervreemding mee van
de moedertaal. Hier kwam bij, na
1945, dat menig Frans-Vlaming bang

was voor een `Boche du Nord' aangezien te worden, want het 'Vlaemsch'
leek veel op het Duits.

Heropleving na 1945
Pater Jos. Declerck uit Westouter (B.)
kwam op de gedachte om het Vlaams
naar de Westhoek te brengen door
middel van het toneel. Hij vertaalde En
waar de Sterre bleef stille staan van
Felix Timmermans in het Westvlaams
dialect van deze grensplaats. Op de
omslag schreef hij:
`Vertaold in 't Westouters, om by
d'eeste de beste occoasje te spelen vo
de mensch'n van over de schreve, de
Frans-Vloamieng'n die of lang'n tyd
niet'n nie mee hoord hen in nulder
toale'.
De uitvoeringen trokken overal voile
zalen.
Kinderen van ons Volk van Anton
Coolen werd als Menschen lyk wyder
(Mensen zoals wij) voor de Frans-Vlamingen overgezet door Flor Barbry. In
1950 dichtte Jos Declerck: `Nee'w!
(neen wij) Me goan nuus Vlams nie
loat'n.' Het kwam op de fonoplaat.
Willem Vermandere zong het. Thans is
het de openingsmelodie van Radio
Uylenspiegel, de Frans-Vlaamse zender op de Casselberg. Na 5 jaar strijd
verkreeg de Frans-Vlaming Regis Demol enkele uren zendtijd per week voor
uitzendingen in het Frans en het Vlaams.
Cultuurdagen
Uit de letterkundige afdeling van een
Kunstkring van Vlamingen uit Belgie
en Noord-Frankrijk ontstonden in
1947 de Frans-Vlaamse Begroetingsdagen. Hieruit zijn de jaarlijkse FransVlaamse Cultuurdagen te Waregem
(B) voortgekomen. De 35ste mocht in
het Noord-Franse Belle (Bailleul)
plaats vinden (1982). Het doel: Verbroedering en contacten over de grenzen zonder politieke doeleinden.
Zeeuws-Vlaanderen volgde het Vlaamse voorbeeld in 1955 (Hulst). Nieuwpoort nodigt sinds 1975 jaarlijks bur.gemeesters en verenigingen (boogschutters, bollers, muzikanten, sportmensen, de derde leeftijd) uit wisselende regio's in Frans-Vlaanderen, en wel
over een periode van 14 dagen, en legt
zo de meest directe contacten. Ook
Zuid-Vlaanderen kent sinds 1962 zijn
jaarlijkse culturele dag in het kasteel te
Ekelsbeke (esquelbecq). Het Komitee
in Waregem bevordert en steunt ook
Nederlandse cursussen in NoordFrankrijk.
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Nederlands in Frans-Vlaanderen

Frans-Nederlands

Een groep studenten in Rijsel kwam in
beweging (1972). Men wenste niet
langer vanuit het centralistische Parijs
geregeerd te worden, maar wilde dat er
rekening werd gehouden met de cultuur en de taal van de regio. De Michiel
de Swaenkring werd door hen opgericht met het doel een heropleving van
de Nederlandse taal en cultuur in
Frans-Vlaanderen te bewerkstelligen.
In 1977 werd in Hazebroek `Menschen
lyk wyder' opgericht, een progressieve
vereniging met culturele, sociale en
economische doelstellingen, die onder
meer de Vlaamse volkstaal en het
Nederlands wil bevorderen. Er zijn
meer verenigingen te vermelden.
Dr. J.P. Sepieter, apotheker te Steenvoorde (Fr.) schreef in 1978 een leerbock Vlaemsch leeren. Hij wil, met vele
anderen, aansluiten bij de bestaande
toestand, dus bij de Frans-Vlaamse
volkstaal. Mogelijk zou dit een eerste
trap kunnen zijn naar het standaardnederlands dat aan twee universiteiten
te Rijsel wordt gedoceerd, alsook op
enkele middelbare scholen en op verschillende vrije cursussen.

Bij het vertalen uit het Frans kom ik
altijd weer een bepaalde eigenaardigheid tegen van het Nederlands:

De Frans-Vlaming George P. de
Verrewaere, docent te Rijsel, wijst in
Jaarboek 3 van Zannekin op gebrek
aan steun van Belgische en Nederlandse overheden. Hij pleit voor een Huis
van de Nederlandse Cultuur te Rijsel,
vergelijkbaar met het daar reeds jaren
bestaande Duitse Goethe Instituut.
Tegen de pessimisten van over de
schreve die menen dat Frans-Vlaanderen voor de Nederlandse taal_ en
cultuur een verloren zaak is, zegt hij:
`W' blijven uitmaken wanneer onze
zaak verloren is. Een zaak is pas
verloren als diegenen die iets kunnen
doen daarvoor niets meer willen doen.
%

Laten vele Nederlanders deze prachtige
streek bezoeken. Laten zij de FransVlamingen met begrip tegemoet treden. In het Frans begonnen, zal een
Vlaming dikwijls tegenover een taalverwant overgaan op het Vlaams. Veel
contact met Nederlanders en Vlamingen is zeer gewenst voor het behoud
van onze taal in Noord-Frankrijk.
B. F. Rasker
Oostburg

Een vennootschap opgericht op
grond van de Franse wet
Deze zin is de letterlijke vertaling van
het Frans en kan ook worden weergegeven met:
Een vennootschap op grond van de
Franse wet opgericht
Een vennootschap die op grond van
de Franse wet is opgericht
Een vennootschap die is opgericht op
grond van de Franse wet
Een op grond van de Franse wet
opgerichte vennootschap
waarbij Is opgericht' ook nog kan worden `opgericht is'.
Hoewel dit allemaal mogelijkheden
zijn, vraag ik mij af of een van deze
vormen niet de beste is en welke
eventueel. Zouden de lezers van 'Onze
Taal' hierop eens willen reageren?
Ik persoonlijk vermoed dat de keus
afhankelijk is van hetgeen volgt, maar
zekerheid hieromtrent heb ik niet.
A. Surewaard
vertaler
Brussel

Taalproef III
1 Gisteren hebben wij nog een
commissievergadering belegd.
2 Hij maakte zijn ondergeschikten
verwijten en vermaningen.
3 Zo worden er steeds meer mensen
de mantel uitgeveegd.
4 Gaan wij de geschiedenis na, dan
heeft het mensdom weinig vooruitgang geboekt.
5 Het woord `boter' is uit het Latijn
ontleend.
6 Hij vergeleek haar met een engel.
7 In de etalage komt dat ding niet tot
gelding.
8 De ouderloze kinderen zijn door de
familie tot zich genomen.
9 Haar gelaat was doorgroefd met
zorgen.
10 Hij behoort tot een van de oudste
leden van de Tweede Kamer.
Oplossingen op p. 146.
L.J. M. Rutten

Taalcuriosa
To
`Nomen est omen', zeiden de ouden al.
En inderdaad, met namen valt alles te
doen. Ze kunnen gwoon iets betekenen
(Irene - vrede), palindromisch zijn
(Anna, Otto, Onno, Reinier, Ada etc.)
of grappig in vertalingen (Joke - grap;
Rene - herboren etc.), maar geen naam
is - voor zover ik weet - zo curieus als
die van To, afgeleid van Antonia.
Het mannelijke `Ton' mag er ook zijn
als curiosum. Als homoniem noteert `de
dikke Van Dale' maar liefst Lien verschillende betekenissen en dat zou
best eens een record kunnen zijn, want
met de eigennaam erbij zijn het er al
elf. Voor Nederlandse begrippen is dit
een topper, maar internationaal stelt
het weinig voor. Het Engelse woord
`get' komt moeiteloos over de honderd
betekenissen en zal op dat gebied
moeilijk te kloppen zijn.
Toch blijft voor mij `To' de meest
curieuze meisjesnaam en dan niet
alleen vanwege het conditioneringsgrapje `Toen tomaten tomaten tomaten
tovrat'. Opdracht: breng de spaties
aan. Met tomaten heeft het allemaal
niets te maken, althans weinig: `To en
Tom aten tomaten; Tom at en To vrat.'
To is vooral curieus vanwege haar
bezoek aan het politiebureau, waar ze
een dramatisch verhaal vertelde over
hoe zij verkracht werd. De dienstdoende agent noteerde alle gegevens en
kondigde een nader onderzoek aan. To
af. (Zonder tweehonderd gulden.)
De dienstdoende agent liet zich tussendoor het `even' zijn van het getal
tien bewijzen: 9-6=3+7= 10 ofwel
IX-SIX=-S+Seven=Even.. Een mooie
vondst van een collega.
Later kwam een zatteman binnen met
de mededeling dat hij `toverkracht
had'. `Ik wil een bekentenis afleggen.'
En de agent zei: 'Gaat u naar huis, u
bent dronken. We hebben hier al eens
kerels gehad die beweerden dat ze
Napoleon waren.' De man werd afgevoerd. Bij het typen van het dagrapport vroeg zijn collega: `Ik heb toverkracht, moeten daar geen spaties in?'
`To verkracht.' De vogel was gevlogen.
Dat To was gepakt door een Engelsman die toevallig Nederlands sprak en
`Toe' gezegd had, vermeldde het politierapport niet.
J. Welling
Best
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HET RIJM,SCHAP
Jarenlang beleestekende ik teksten en
versjes zoals ik het in boeken had
gezien: punten, puntkomma's, komma's etc. achter alle regels - behalve in
geval van enjambement, wat me echter
nooit erg heeft gelegen. Of die schrijfwijze nuttig was, vroeg ik me niet af:
het hoorde zo. Punt uit, punt.
Toch ging het me niet gemakkelijk af.
U kent allicht het verhaal over Oscar
Wilde die desgevraagd vertelde hoe hij
een dag had besteed: `Ik heb er de hele
ochtend over gedaan om in een gedicht
ergens een komma toe te voegen;
vanmiddag haalde ik hem weer weg.'
Er kan veel tijd verstrijken terwijl je je
afvraagt of een bepaalde regel moet
eindigen met een punt, dubbele punt,
puntkomma of gedachtenstreep.
Toen ik voor het eerst een getikte tekst
van No de Wijs zag, was ik jet of wat
gechoqueerd; er stond nergens een
leesteken aan het slot van regels, tenzij
het voor goed begrip of terwille van
een effect vereist was. Vraagteken,
uitroepteken, dat soort dingen.
Het leek bedenkelijk op moderne
poezie. Maar die indruk verdween bij
het lezen. Het werd me toen duidelijk
dat dit de juiste manier was - en ook,
hoe het kwam dat ik bij versificatie
(niet bij proza) zo'n moeizame omgang
had met de leestekens. Althans die
waarvan sprake is in alinea 1 en 2.
Nu besefte ik - het klinkt als een biecht
bij Alcoholics Anonymous of het
Leger des Heils - dat die leestekens
daar niet horen, dat ze onnatuurlijk
zijn. Sindsdien heb ik er geen enkele
behoefte meer aan: ik gebruik ze niet,
en ik zie ze ongaarne bij anderen staan.
Ze werken als porren in mijn zij of
getrek aan mijnjas. Sommige mensen
kunnen dat bij hun conversatie niet
laten, en maken zich bij mij zeer
onbemind. Een versregel is, hoop ik u
de vorige keer aangepraat te hebben,
een organisch geheel.
In proza is het heel vaak nodig om
zulke tekstgedeelten onderling te scheiden. Met het voegwoord en bij voorbeeld, maar vooral met leestekens.
Deze kunnen een pauze aangeven, of
een onderlinge verhouding (dubbele
punt); ze kunnen ook staan voor een

vraag, waar of niet? Voor emotie! Of,
gepeins ... Oud nieuws allemaal,
maar ik vertel het toch maar even.

Versregels - echte, niet domweg typografische - volgen niet onmiddellijk op
elkaar als platen in een disco. Ze verschijnen afzonderlijk, geprofileerd,
stuk voor stuk, gevolgd door een zichtbare pauze (de afstand tussen de laatste
letter en de rechterrand van de bladspiegel) die, na een goede tekst, geen
leegte is maar een opgeroepen, bespeurbare zij het niet afgedrukte interpunctie. Of dat een komma, puntkomma of punt is, hangt van de woorden af - soms ook van des lezers interpretatie. En lang niet altijd valt uit te
maken of men een bepaald leesteken
zou kunnen invullen.
De stilte tussen twee delen van een
compositie is geen dode stilte, maar
onhoorbare (en ook onspeelbare) muziek.
Mijn rantsoen voor dit nummer is op.
Ontvangt u, dames en heren, No de
Wijs met een spontaan applausje!

lezer, ik vind dat niet mooi. Extra
verwarrend is nog dat de dichter van
Kersen (1946-nu) verderop in zijn
vers wel een hoofdletter gebruikt voor
de naam van het Opperwezen.
Ik weet voor mezelf inmiddels redelijk
hoe ik het hebben wil:
- De titel in hoofdletters
- Een hoofdletter aan het begin van
elke regel
- Geen interpunctie aan het eind van
de regels, behalve in gevallen van
effectbejag
- Wel interpunctie middenin de regels
- Een hoofdletter na een punt, een
puntenreeks, een vraagteken of
uitroepteken
- Geen hoofdletter na een dubbele
punt middenin de regel, behalve bij
de directe rede (Dat bespaart me
veelal aanhalings- en sluittekens)
Een sextet ter illustratie en tot slot:
Advies

H. H. Poker

Hartelijk dank! Bijzonder vriendelijk
van u! Waar heb ik het aan verdiend?
En dan wilde ik nu graag beginnen met
een versje:
De kinderen zijn naar hun Bomma
Mijn vrouw ging gistermorgen scheep
Ik wijd mij aan de arbeid,
Het Rijmschap dus Ach, zelden wordt mij rust gegund
Dit is een van die mooie weken
Ik roep bezield:
't Is Het stvakantie!
Ik heb lange tijd geexperimenteerd,
niet alleen met interpunctie, maar ook
met typografie. Een aantal jaren
werkte ik zonder hoofdletters. De
Amerikaan e.e. cummings verwierf
enige faam met die aanpak, maar ik
ben er met name mee gestopt toen ik
eens in het Engels wilde rijmen (i took
my spoon, i took my fork/i went for
dinner to ny). Lelijk nietwaar, vooral
die terugkerende i's! Wie geen kapitalen wil gebruiken, kan beter ook van
leestekens afzien. Kijkt u eens naar
deze hap uit KERSEN:
dan glipt hij door mijn lippen. een
ophaaltje,
en los. zo neemt mijn tong hem in de
tang.
Nee, toegenegen lezeres, gewaardeerde

Kent u het De Mirandabad
In Amsterdam? Nee? Triest is dat!
Toe, kijk eens naar uw voeten ...
Ik zeg u: Ga meteen op pad
Bezoek het De Mirandabad
En doet u het De Groeten!
Ivo de Wijs

Radionieuws I
Elke dag opnieuw, vele malen herhaald, horen we voor de Hilversumse
zenders braaf de clichematige aankondiging aan van het ANP- nieuwsbulletin:
`Radionieuwsdienst, verzorgd door het
ANP'.

Maar - wat words er eigenlij k verzorgd? Die dienst? Nee, die `verzorgt'
(redigeert) het nieuws zelf. Een foutief
passief gebruik dus van het werkwoord
`verzorgen'. Dus, en uiteraard: het
nieuws wordt verzorgd, niet die
dienst!
Wanneer horen we dan eindelijk eens
van de nieuwslezer de correcte mededeling:
`Radionieuws, verzorgd door (de Radionieuwsdienst van) het ANP'?
Bert Evenhuis
hoofdredacteur
Arnhemse Courant
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Radionieuws II
De opmerkingen van collega Evenhuis
over het `Radionieuws' geven mij aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Het woord `nieuwsdienst' kan in
verschillende betekenissen gebruikt
worden:
1 een redactie die zich toelegt op
nieuwsgaring;
2 een dienst die bestaat uit het
verspreiden van nieuwsberichten;
3 de nieuwsberichten zelf (het ANP
levert `de dienst' aan de dagbladen).
De heer Evenhuis richt zich kennelij k op
de eerste betekenis van het woord, het
ANP in zijn aankondiging op de tweede.

`Radionieuwsdienst, verzorgd door het
ANP' wil dus zeggen dat het ANP een
dienst van nieuwsberichten verzorgt.
Dit gebeurt in opdracht van de Nos en
ten behoeve van het publiek dat naar
de radio luistert. Overigens is bij het
opstellen van het contract tussen de
toenmalige NTS en het ANP voor de
naamgevingjuridisch advies gevraagd;
daarop is de huidige naamgeving mede
gebaseerd.
Henk Lichtenveldt
hoofdredacteur-directeur Stichting
Algemeen Nederlands Persbureau ANP

Als bestuurslid zij n herkozen dr. J.W.
van der Dussen en mr. M.Th. Tegelberg; laatstgenoemde vervult in het
bestuur de functie van vice-voorzitter.
Niet herkiesbaar was het bestuurslid
mr. J.L. van Wuyckhuyse, die sinds
1976 deel van het bestuur heeft uitgemaakt. Overeenkomstig de voordracht
van het bestuur heeft de vergadering
als nieuw bestuurslid benoemd dr.
M.J.M. de Haan te Roelofarendsveen.
De voorzitter heeft meegedeeld dat het
genootschap zich ernstig zorgen maakt
over het aantal `collectieve' abonnementen. Hij vermeldde in het bijzonder
de opzegging door het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen van een
abonnement van 650 stuks.
Uit de vergadering werd gevraagd naar
mogelijkheden tot herziening van het
`Groene boekj e' en naar activiteiten
van het genootschap op dit punt. Het
bestuur zegde een gesprek met het
ministerie hierover toe. Verder werd in
de vergadering onder meer gepleit voor

activiteit van het genootschap om te
bewerkstelligen dat de pers meer aandacht schenkt aan goed taalgebruik.

Het behoeft wel geen nader betoog om
te bewijzen dat ik van taalkwesties niet
wakker hoef te liggen. Desondanks
laat mij de vraag naar het juiste gebruik der beide simpele woordjes niet
met rust.
Van Dale 1976 zegt over 'behoeven':
1. (in de spreektaal meestal hoeven), I.
overgank., 1. nodig hebben: hulp, onderstand behoeven. 2. onovergank., nodig
zijn: het behoeft niet; behoef ik u te zeggen, dat ... - soms zoveel als: moeten: u
behoeft dat niet over te vertellen.

Bij `hoeven' staat:

Jaarvergadering Onze Taal
Op 28 mei 1983 vond in Pulchri Studio
in Den Haag de 52stejaarvergadering
plaats.
De vergadering keurde onder dankzegging de jaarverslagen over 1982 van de
secretaris en de penningmeester goed.
Zij benoemde evenals het vorige jaar
de heren Donkers en Zaalberg als lid
van de kascommissie.

Behoeven
en hoeven

Behalve het huishoudelijk deel van de
vergadering stonden inleidingen van
dr. R. Reinsma en het bestuurslid dr.
J.F. Remarque op het programma. Zij
hebben gesproken over het onderwerp
`De taal van de recessie'. Op hun inleidingen volgde een levendige discussie.
Dr. M.J.M. de Haan is in 1942 geboren
in Rotterdam. Hij heeft in Leiden wijsbegeerte (kandidaatsexamen in 1964) en
Nederlands (doctoraal in 1967) gestudeerd en promoveerde daar in 1973 tot
doctor in de letteren. Van 1966 tot 1980
was hij werkzaam bij de Rijksuniversiteit te Leiden, het laatst als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Bij de universiteit heeft hij ook
diverse bestuurlijke functies vervuld.
Thans is hij rector van de Haagse Leergangen (gemeentelijke opleiding voor
middelbare akten). Hij is verder onder
meer redactiesecretaris van het `Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde'.
Net bestuur

(hoefde, heeft gehoefd. In de spreekt. ook
gehoeven), I. overg., 1. (veroud.) nodig
hebben; - 2. moeten, behoren te doen, behoeven: gevallen hout ha/en we weg, maar
anders hoeven we hier niets te doen (v.
Schendel); hoef ik u te zeggen? enz.; ik
hoef er niets van te hebben; dat hoefje
niet verder te vertellen; - II. onoverg.,
nodig zijn (voor iemand): blijf maar, het
hoeft niet meer; het hoeft zo mooi niet, als
het maar zit; het had niet gehoeven, dat
hadje niet hoeven te doen - ( spreekt.):
van of voor mij hoeft het niet; ik heb er
geen behoefte aan, ik stel er geen prijs op;
- dat hoeft toch niet, dat is niet nodig, niet
gewenst, dat kan beter niet of niet zo gebeuren; dat had niet gehoeven.

In al deze voorbeelden, evenals in de
door mij niet aangehaalde, wordt
`hoeven' in ontkennende zin gebruikt.
Toegegeven zij dat `behoeven' iets
welluidender, deftiger en - als men wil
- beschaafder in de oren klinkt dan
`hoeven', maar wij mogen toch niet uit
het oog verliezen dat beide woorden
van elkaar verschillen met betrekking
tot de begripsinhoud. Aan de ene kant
is het immers het begrip van nodig
hebben, aan de andere kant van nodig
zij n.
Hoe belangrijk het is om eens klaarheid te brengen, blijkt uit het februari-/
maartnummer van `Onze Taal' 1983.
Daarin vinden wij op p. 20, tweede kolom: `Op een kort traject behoeft soms
maar een trein ... heen en weer te
rijden.'
Op p. 21, eerste kolom lezen we: `Als
ook zij (de onderwijsgevenden) er de
brui aan geven, behoeft niemand zich
over de verloedering van de taal te
verwonderen. Kolom drie bovenaan:
`Ze (de sollicitatiebrieven) hoeven echter niet altijd met de hand geschreven
te worden . . . '
Op p. 32, eerste kolom: `Wat wel en
wat niet ABN is of was, daarover hoeft
.

Wilt u wachten met de betaling
van uw abonnementsgeld voor

1984 totdat u de acceptgirokaart
hebt ontvangen?
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doen wat in Nederland niet meer gedaan hoeft te worden.'
In de laatste drie citaten mogen - volgens mijn eigenwijze taalgevoel - de
woorden `hoeven' en `hoeft' onder geen
beding te worden vervangen door `behoeven' en `behoeft' zoals niet alleen in
de twee eerste is geschied doch ook in
onze Van Dale.
Welnu, al behoef ik stellig de steun van
de lezers, dan hoef ik mij daarvoor
toch nog niet te schamen. Dit zou een
Van Schendel trouwens ook niet doen.
H. V. Zimmermann
Soest

Sint- Nicolaas ges chenk
St.-Nicolaascadeau
Sinterklaassurprise
Pakjesavondpresent
Aan welk woord geeft u de voorkeur? Mocht u er ook niet uitkomen, abonneer dan iemand
anders op `Onze Taal' opdat u
van gedachten kunt wisselen
over grote kadootjes en kleine
geschenkjes.
`Onze Taal' is een ideaal SintNicolaasgeschenk. U bent een
heel jaar lang als gever present,
terwijl degene met wie u het feest
van de goedheilig man viert, tien
maal een surprise ontvangt.
Wanneer u eenjaarabonnement
op `Onze Taal' cadeau wilt doen,
is een briefkaart naar postbus
140 in De Lier voldoende. U
vermeldt naam en adres van de
begunstigde en uw eigen naam en
adres. U krijgt dan een acceptgirokaart vanf 16,50 en de begunstigde ontvangt alle nummers
van 1984.
Wanneer u ons schrijft voor 30
november, ontvangt u voor 5
december een nummer van `Onze
Taal' als surprise.
Voor nadere inlichtingen:
telefoon 01745-7070.

REAChES
Computers en taal
In het juli-/ augustusnummer van `Onze
Taal' 1983 wordt aandacht geschonken aan
twee soorten vakjargon: surfkoeterwaals en
computertaal. Dient jargon te worden
bestreden? Wat betreft het plankzeilen
houd ik er een overzichtelijke mening op
na: alle surfplanken de brandstapel op!
Met het bestrijden van computerjargon heb
ik wat meer moeite. Niet omdat computers
onbrandbaar zouden zijn, maar omdat ik er
de kost mee verdien. Ik schrijf namelijk
gebruikershandleidingen voor computersystemen. Deze handleidingen zijn bestemd
voor mensen die in principe niets van
computers afweten; ik hoef ze bij wijze van
spreken alleen te vertellen op welke knop ze
moeten drukken. Dit lukt meestal wel in
gewoon Nederlands (afgezien van het
bankjargon dat ik terwille van die gebruikers vaak moet gebruiken), maar bepaalde
woorden zijn niet of nauwelijks te vertalen.
Om te beginnen het woord computer: je
zou dit kunnen vervangen door 'rekentuig'.
Op zich geen onaardig woord, maar het
hoort wel thuis in het rijtje rijwiel, wentelwiek en zeilplank.
In iets mindere mate doet dit probleem zich
voor bij woorden als terminal en printer.
Deze zijn goed te vertalen in `werkstation'
en `afdrukeenheid', maar ik denk dat het
daar al een beetje te laat voor is. Het enige
wat ik heb kunnen redden, is het lidwoord
van `terminal': misschien omdat `werkstation' onzijdig is, spraken veel van mijn
collega's over `het terminal'. In computerkrantjes kom ik het nog wel eens tegen.
Dan kom ik terecht bij het `echte' jargon. Ik
kan daar gruwelijke voorbeelden van
geven: inquiry (via een terminal gegevens
opvragen uit het computergeheugen), supervisor override (het intikken van een
geheime code voordat een bepaalde opdracht door de computer wordt geaccepteerd), void (bericht van de computer dat
hij een bepaalde opdracht niet kan uitvoeren), default (standaardwaarde: de computer gaat er van uit dat het A is, tenzij je hem
vertelt dat het B is), privileged terminal (een
terminal waarop meer mogelijk is dan op
een gewone terminal), re-entry (als door
een storing bepaalde gegevens de computer
niet bereikt hebben, moet men ze naderhand nog een keer inbrengen).
Hoewel deze woorden direct door mijn
lezers worden begrepen (!), probeer ik ze
zoveel mogelijk te vermijden. Aan rechtstreekse vertalingen waag ik me doorgaans
niet, omdat je dan vreemde zinnen krijgt als
De drukker werkt alleen als de zachte schijf
nog in de gleuf zit.

printer zorgt alleen voor de output van
hard copy als defloppy nog in de disk drive
zit. Zo'n zin bestaat niet, die kun je alleen
maar verzinnen! Als ik toch ooit met zoiets
geconfronteerd zou worden, dan zou ik niet
in de eerste plaats kijken naar de Engelse
woorden, maar naar de overtollige woorden:
Een printer is een typmachine zonder
toetsenbord; je hebt niets aan zo'n apparaat
als het niet is verbonden met een computer het woord online is dus overbodig. Een
printer kan maar een ding: tekst afdrukken
op papier - door de hele output van hard
copy kan het rode potlood. Als de of to
drukken gegevens op een floppy staan, dan
ligt het voor de hand dat je die floppy moet
laten zitten totdat de printer klaar is.
Blijft over: Haal defloppy niet uit de computer, voordat de printer klaar is. Een beetje computer zorgt er trouwens voor dat de
gebruiker een seintje krijgt als alles is afgedrukt. De instructie zou dan kunnen luiden: 'Verwijder de floppy niet. Wacht tot de
boodschap TEKST IS AFGEDRUKT verschijnt.'
Over het woord floppy kan worden getwist.
Iemand die dit woord een beetje te flodderig vindt, kan `diskette' gebruiken. `Magneetschijf' of 'geheugenschijf' is ook niet
gek, maar de toevoeging `flexibel' vind ik
overbodig; in grotere systemen wordt weliswaar ook gewerkt met harde schijven, maar
de modale computergebruiker heeft bier
geen weet van. `Zachte schijf' is in elk geval
onzin: probeer zo'n ding maar eens kapot te
scheuren!

De heer Valk, de uitvinder van de zachte
schijf, is het slachtoffer van een truc van de
beer Neijndorff. Een truc waar ik een beetje
een hekel aan heb: plak een hoop vaktermen aan elkaar om te laten zien wat voor
afschuwelijk jargon je dan krijgt: De online

Nico Spilt
redactioneel medewerker
Computercentrum Bondsspaarbanken
Utrecht

Tot slot: personal computer mag je in het
algemeen niet vertalen met 'huiscomputer'.
De meeste personal computers staan op de
bureaus van boekhouders en managers;
vroeger waren deze afhankelijk van de
informatie die ze kregen van de specialisten
op de computerafdeling, tegenwoordig
kunnen ze op hun eigen apparaat begrotingen en statistieken maken. Vaak is zo'n
personal computer verbonden met een of
meer andere computers; men spreekt dan
van networking. Dit is dus niet hetzelfde
als `thuiswerken', al kan iemand wel een in
een netwerk opgenomen personal computer
naast zijn bed hebben staan.
Zolang ik mijn eigen home computer niet
mag aansluiten op het netwerk van mijn
baas, moet ik er iedere ochtend om zeven
uur uit. Gelukkig vind ik een keer per
maand `Onze Taal' in de bus, zodat ik me of
en toe kwaad kan zitten maken achter de
op mijn bureau opgestelde wordprocessor,
pardon tekstverwerker!
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HET GEZEGDE & Co.
- Is het schaartje waarmee we papier
knippen ineens een ander schaartje
geworden zodra we er karton mee
knippen of onze nagels mee schoonmaken? De meeste mensen denken dat het
hetzelfde schaartje is. En de meeste
mensen hebben gelijk. Althans, als het
om taalkwesties gaat, zoals hier. En
Gerrit Krol heeft ongelijk, met zijn idee
dat het woord boom waarmee we iets
in onze voortuin aanduiden, ineens een
andere betekenis heeft zodra we ermee
naar een populier of een eik verwijzen.
Alleen kinderboekenweektaalfilosofen
menen dat het papier en het karton en
de nagels onderdeel van het schaartje
zijn. Geen enkel kind is zo dwaas. Ook
bestaat in die hoek (nu is alles mogelijk) de opvatting dat taal een zintuig
is, waarmee je aan de weet komt wat in
iemand anders zijn gedachten leeft.
Zoals we met onze neus iemand kunnen ruiken die terugruikt.
- Op dinsdag 13 en woensdag 14
december organiseert het Instituut
voor Vertaalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam een colloquium over `De relevantie van vertaaltheorie voor de vertaalpraktijk en de
opleiding van vertalers'. Er zullen acht
lezingen gehouden worden, steeds
gevolgd door een discussie. De sprekers zijn Alex Brotherton, Jacqueline
Guillemin-Flescher, Juliane House,
Jose Lambert, Kitty van LeuvenZwart, Henri Meschonnic, Peter Newmark en Katharina Reiss. Het colloquium wordt gehouden in het gebouw
Oudemanhuispoort van de Universiteit
van Amsterdam. De deelnamekosten
zijnf 125,-. Het inschrijfgeld kan
worden overgemaakt op gironummer
9437030 t.n.v. Representatie I.v.V.,
onder vermelding van: `Colloquium
I.v.V.'. Het adres van het instituut is:
Oude Turfmarkt 145-147, 1012 GC
Amsterdam.
- Op 28, 29 en 30 augustus 1984 zal aan
de KHT het vIOT-taalbeheersingscongres 1984 plaatsvinden. VIOT staat voor
Vereniging Interuniversitair Overleg
Taalbeheersing, en wat KHT betekent, weet ik toevallig wel maar het
vIOT zegt het ons niet.
Het congres zal gaan over de volgende
thema's: Argumentatietheorie, retorica, conversatie-analyse, sociolinguIstiek, taal.beheersing binnen organisaties, taalbeheersing en psychologie, en
taalvaardigheidsonderwijs. De in-

schrijfkosten voor niet -vIOT -leden zullen ongeveerf 100,- zijn voor drie dagen en ongeveer f 40,- voor een dag.
Voor VIOT -leden en studenten zijn de
kosten respectievelijkf 75,- enf 30,-,
enf 45,- en f 15,-. Het adres van het
secretariaat is: Vakgroep Nederlands
Rijksuniversiteit Leiden, P.N. van
Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA
Leiden.
- Met literaire boeken kunje een
literaire prijs krijgen, met dissertaties
een doctorsbul, met natuurwetenschappelijke boeken een Nobelprijs,
met postcodeboeken de zenuwen en
met huishoudboekjes houdje geld
over. Als je het tenminste goed doet.
Maar voor boeken over taal bestaat er
niet een passende vorm van publieke
waardering.
Je zou je voor kunnen stellen hoe het
Genootschap Onze Taal, in de ban van
de sfeer van Gouden Griffels, Edisons
en Kroontjespennen, jaarlijks een trofee, een wisselbeker, een legpenning of
een rond bedrag ter beschikking stelt
aan de auteur van het beste boek over
het Nederlands van dat jaar. Wil iemand dit voorstel misschien eens op
eenjaarvergadering van ons Genootschap in het midden brengen? Ik doe
het liever niet zelf want ik ben vast van
plan binnen afzienbare tijd zelf zo'n
boek te schrijven. En dan is het net alsof ... , enfin, u begrijpt me wel.
Ondertussen vind ik dat dit jaar Battus'
boek Rekenen op taal in aanmerking
zou komen. 't Zou me verbazen als dat
in twee maanden tijd nog overtroffen
wordt.
- Niet het sprankelendste, het inspirerendste of het meest ter zake kundig
geschreven boek, maar desondanks een
waardevol werk is B.C. Donaldson,
Dutch. A linguistic history of Holland
and Belgium. Uitg. M. Nijhoff, Leiden
1983 (f39,50). Deze Australische pleitbezorger van de Nederlandse taal, die
al eerder een gedegen Nederlandse
grammatica voor buitenlanders schreef
(Dutch Reference Grammar), heeft nu
een geschiedenis van het Nederlands
geschreven voor buitenlanders.
Er wordt aan heel wat universiteiten in
de wereld onderwijs in het Nederlands
gegeven, en hiervoor bestaat maar
weinig goed materiaal. Zelfs als de
studenten daar reeds zelf in het Neder
lands kunnen lezen, is hun maar betrekkelijk weinig aan te bieden over de
-

geschiedenis van het Nederlands.
Donaldson heeft belangrijk werk verricht. In de eerste plaats voor hen die
onze taal als tweede taal leren, maar
ook voor de geinteresseerden in Nederland en Belgie.
- Ten slotte noemen we nog De talen
van Suriname, door Eddy Charry,
Geert Koefoed en Pieter Muysken.
Uitg. Coutinho, Muiderberg 1983. Het
kost ook iets, maar ik weet niet meer
hoeveel.
J. M. van der Horst

Slimme grammatici
Het `gat in de grammatica' dat de heer
Uit den Boogaart op p. 96 van de
vorige jaargang signaleerde, met betrekking tot de gebiedende wijs in de
verleden tijd, blijkt niet zo diep te zijn.
Overdiep schreef er in 1928 al over in
zijn Moderne Nederlandsche gramma-

tica:
`Een zin in den vorm der gebiedende
zinnen kan betrekking hebben op den
verleden tijd; zijn functie is dan echter
niet een bevel, maar een verwijt over
een verzuim van den aangesproken
persoon: Had me dan ook eens gewaarschuwd. - Aap van 'n jongen, was
dan toch voor den dag gekomen. Had 't gezegd!'
In zijn Stilistische grammatica (1936)
vertelt hij ongeveer hetzelfde, waaraan
hij toevoegt:
`Vreemde overgang uit het praeteritum
[verleden tijd] is bij G. van Eckeren:
Annie begreep niet, dat Mevrouw B
zich niet beter kleedde. Vergeleek
moeder daar nu eens mee.'
Van Es & Van Caspel, geestverwanten
van de genoemde grammaticus, leren
in hun Syntaxis van het moderne
Nederlands (1975) dat de imperatief
uiteraard is gebonden aan het praesens en in de verleden tijd weinig zin
heeft, waarop ze laten volgen:
`Hanteert men toch de imperatieve
vorm van de verleden tijdstrap, dan
krijgt de zin de modaliteit van een verwijt, omdat de handeling niet door de
aangesproken persoon is uitgevoerd;
het verbum neemt dan de vorm aan
van een irreeel plusquamperfectum,
bij voorbeeld: Had me dan ook even
gewaarschuwd! Was dan ook te voorschijngekomen!'
W. Sterenborg
gepensioneerd leraar
Tilburg
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Duits of Engels
Met andere talen,van het Europese vasteland staat de onze vo ortdurend bloot aan
een bombardement van Amerikaanse en
Britse woorden, waarvan hier ongetwijfeld
duizenden vooral sedert 1945 zijn ingeslagen.
Ik noem daarvan ter illustratie slechts honderd items die vrij modern zijn; ze verschijnen in advertenties van Nederlanders voor
Nederlanders en worden naar mijn mening
zelden of nooit in het Nederlands vertaald:
,

aftershave, anklets, baby-doll, barbecue,
bodylotion, bulkcarrier, bungalow, caravan, carport, chips, coated, compact disk,
computer, copywriter, container, cruise,
cup, dashboard, disk jockey, dispenser,
drive-in, 'dropping, duster, equalizer,
festival, fitness, follow-up, free-lance,
gospel-song, grill, hairstyler, hardware,
hatchback, hifi, hostess, intensive care,
item, jerrican, jogging, joint venture,
jumpsuit, king size, know-how, layout,
LCD (liquid crystal display), LED (light
emitting diode), low noise, marker,
marketing, metallic, -mixer, motocross,
multipack, musical, offshore, oldtimer,
overdrive, oversized, panty, paperback,
placemat, planning, pop-art, portable,
privacy, processor, public relations,
quartz, rack, rally, recorder, recycling,
research, scanner, sex-appeal, shelter,
software, solid state, spoiler, spot, spray,
sticker, strapless, stress, stretcher, strip,
sweatshirt, telecopier, terminal, timing,
tophit, touring, trimming, T-shirt, tubeless, tuner, unisex, unit, walkie-talkie.
Nu denkt gij, lezer(es), misschien dat bij
voorbeeld een Hongaars meisje heel veel

Nogmaals namen met
`van de'
In het juninummer 1983 van `Onze Taal'
houdt de heer Laar v.d. W.A.B. een pleidooi voor het alfabetiseren van familienamen volgens de absolute beginletter in
plaats van volgens het hoofdwoord. Als
technicus die momenteel.wordt geconfronteerd met dit probleem, wil ik op dit artikel
reageren.
Sinds enige tijd houd ik mij bezig met het
automatiseren van een telefonische inlichtingendienst, te vergelijken met 008 van de
PTT. De mensen, werkzaam bij zo'n instantie geven inlichtingen over telefoonnummers, adre ssen en dergelijke van abonnees.
Zij zitten voor een beeldscherm met toetsenbord en moeten op zo eenvoudig mogelijke wijze van het complete abonneebestand het deel op hun scherm kunnen krijgen waarin de gegevens van de gezochte
abonnee zitten. Om dit te bereiken moet
:

Engels geleerd moet hebben voordat zij aan
ee stu
een
studie
dvan
v het ggewone ABN begint.
g
Waarschijnlijk zijt gij dan volgens de Belg
Paardekooper, hoogleraar taalkunde, volkomen abuis.
Dat meisje moet heel veel Duits geleerd
hebben, vindt hij ongetwijfeld. Waarom?
Omdat hij in een advertentie, verschenen in
de Nieuwe Rotterdamse Courant van Nederlanders voor Nederlanders, niet minder
dan zeven Duitse woorden heeft ontdekt en
toen tot de volgende conclusie is gekomen:

50 J g
T gelegenheid
e
g g nhei van het 50-jarig
bestaan verscheen een bloemlezing uit dit maandblad.

`Nu blijkt ook waa'rom we zoveel Duits
moeten leren om te kunnen begrijpen wat
Nederlandse firma's in Nederlandse kranten aan Nederlandse klanten te zeggen
hebben' (zie `Onze Taal' januari 1983, p. 2
derde kolom).
Voor zover ik het mij kan herinneren, zijn
helaas op een onze taal verschrikkelijk
bedervende wijze de volgende Duitse
woorden reeds allemaal onvertaald in het
ABN gepenetreerd:
Ausputzer, Langlauf, Ober, Rauhfaser,
Schnitzel, sowieso, uberhaupt
en vermoedelijk nog een heleboel die me
niet zo vlug te binnen schieten als die paar
Engelse indringers.
Zijt gij, lezer(es), bereid de bewering van
prof. Paardekooper te staven met circa
vijfentwintig verontrustende voorbeelden
uit het Duits die ik niet heb genoemd (nee,
`Bubikopf' en `Rutschbahn' zegt men hier
niet meer), dan wil ik graag proberen daar
nog een honderd kalmerende voorbeelden
uit het Amerikaanse en Britse Engels tegenover te stellen.

Voor deze bundel heeft de redactie uit vijftig jaargangen artikelen
verzameld die nu nog steeds het
lezen waard zijn. Ze geven een
overzicht van de activiteiten van
ons Genootschap.
U kunt de Taalschat bestellen (prijs
f 17,75) door het verschuldigde bedrag
over te maken op gironummer 4265902
van Onze Taal, De Lier. U krijgt dan het
boek thuisgestuurd.

Hans Kielich
vertaler
Hengelo

een optimum gevonden worden tussen twee
zaken, namelijk:
Het aantal in te toetsen tekens moet zo
klein mogelijk zijn; dit bevordert de
snelheid en verkleint de kans op fouten.
De deelverzameling moet zo klein mogelijk zijn en liefst bestaan uit slechts 1
element, de gegevens van de gezochte
abonnee.
Jaren geleden heeft de PTT zich al gebogen
over dit probleem en heeft toen een in de
praktijk zeer goed werkzaam compromis
geintroduceerd. Hierbij moeten 6 letters
worden ingetoetst: 3 voor de plaatsnaam en
3 voor de eerste drie letters van de familienaam. In de gevallen dat de hierbij behorende deelverzameling te groot is, zal het
intoetsen van een vierde letter van de familienaam of de eerste letter van de straatnaam voldoende zijn om een zo kleine deelverzameling te produceren dat het gevraagde antwoord kan worden gegeven. Namen

als Jans(s)en en de Vries blijven struikelblokken.
Bestudering van de telefoongids leert dat
minstens 20% van de familienamen wordt
gevolgd door `van', `van de', `van der' en
andere naamdelen die u naar voren
geplaatst wenst te zien. Door deze delen
voor de familienaam te plakken ontstaat de
noodzaak om in 20% van de gevallen een
ongeveer dubbel aantal tekens in te toetsen
en moet men precies weten of de gezochte
abonnee `Vandelaar', `Vandenlaar' of `Vanderlaar' heet. Heette hij maar `Wandelaar'.
-

Frits Sibille
informaticus
Eindhoven
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Public Relations in zes talen
Weinig ambachten / disciplines / vaardigheden / beroepen / specialismen kennen zoveel definities - of pogingen
ertoe - als `public relations'. Die
veelheid bewij st tegelij k hoe j ong dit
begrip is, hoewel het nu al zo'n halve
eeuw bestaat. Het geeft ook aan dat de
beoefenaren hun vak serieus nemen. Er
zijn veel charlatans op deze aarde maar
als het om professioneel uitgevoerde
p.r. gaat, vallen dezen gauw door de
mand. Dit wil niet zeggen dat alleen
leden van het zichzelf als eerbiedwaardig beschouwende Genootschap voor
Public Relations deskundig zijn, want
ook daarbuiten bevinden zich terzake
kundige en betrouwbare mensen. Maar
de degelijke opleiding die dit Genootschap nastreeft, garandeert wel een
deugdelijke basis.
De zorgen voor een nauwkeurige
definitie nemen niet weg dat de brede
buitenwacht nog altijd de vreemdste
ideeen heeft van wat public relations
nu eigenlijk is. Propaganda, voorlichting, reclame - het laatste misschien
het meest - komen voor in het blikveld.
En niet gering zijn degenen die in een
`public relations officer' een soort brandweerman zien die uitgelekte slechte
berichten alsnog moet blussen.
Een verwarrende situatie. Intussen
streven de beoefenaren naar de bevordering van begrip en duidelijkheid, laat
ons zeggen naar p.r. voor p.r. Tegelijk
staan ze voor de opgave ook internationaal meer op een lijn te komen van-

wege de groei over de grenzen heen van
het bedrijfsleven. Om dit laatste gemakkelijker te maken brengt Verlag
Rudolf Muller in Keulen een boek op
de markt, P.R. International, zijnde
een woordenboek van termen uit het
jargon. In zes kolommen staan evenzovele vertalingen. Eerst het Engels en
vervolgens het Frans, Duits, Italiaans,
Spaans en Nederlands. We leren eruit
dat slogan in vijf talen slogan heet behalve in het Nederlands waar het slagzin kan zijn. Een spokesman is achtereenvolgens porte-parole, Wortfiihrer,
portavoce, portavoz en woordvoerder
en zo staan er nog 360 woorden. Dat
ghostwriter in Frankrijk negre wordt
genoemd, was me onbekend, maar
ernstiger is dat voor het Nederlands
een langademige omschrijving nodig is.
Met andere woorden: we hebben het
Engels weer eens klakkeloos overgenomen en dit blijkt vaak te gebeuren in
deze kringen. Geen wonder, denk je
dan, dat het zicht op public relations
niet altijd even helder is.
Het boek is serieus gecorrigeerd, met
een enkele uitzondering (sociale verantwoordelijkheit). Wie er belang bij
heeft, kan het bestellen bij de uitgever
voor DM 9.80 plus BTw en port:
Stolberger Strasse 84, D-5400 in Koln
(Keulen, Cologne enz.).
Frans Oudejans
Breda

Heeft het dialect nog een toekomst?
Er is in ons land een merkwaardige
ontwikkeling aan de gang. Men mag
gerust zeggen: een zeer merkwaardige
ontwikkeling. Op verschillende plaatsen doet zich het verschijnsel voor dat
kinderen niet meer het dialect van de
ouders spreken. Een verschijnsel dat al
zo'n twintigjaar in gang is. Het ziet er
naar uit dat deze tendens zich zal blijven voortzetten.
We kunnen opmerken dat de ouders
onder elkaar dialect spreken, maar zich
tegenover hun kinderen bedienen van
het standaardnederlands, ofwel het
ABN. De kinderen uit deze gezinnen
spreken uitsluitend ABN, ook naar buiten. Er kan niet worden gezegd dat ze

zich van hun moedertaal (het dialect)
vervreemden; ze hebben het zich nooit
eigen gemaakt.
De ouders zelf zijn voor deze ontwikkeling verantwoordelijk. Immers, waar
in veel streken van ons land vroeger
eerst pas op de lagere school de eerste
beginselen van het ABN werden bijgebracht, daar geschiedt dit nu thuis
zodra de kinderen leren praten.
De schooltijd van het kind is echter wel
van grote invloed op de genoemde
ontwikkeling. In vele steden en dorpen
waar voorheen door de kinderen uit-

Congres Onze Taal
Jeugd en Taal
Denkt u eraan dat het Genootschap over dit thema op 19 november a.s. in Utrecht zijn congres houdt? In de Jaarbeurs
Congreshal zal dit congres van
10.30 - 16.00 uur plaatsvinden.
De toegangsprijs bedraagt slechts
f 3,00 per persoon.
Het onderwerp dat mevr. A.
Vreeman-Smulders, schoolbibliotheekconsulente, zal behandelen, is - in tegenstelling tot wat
werd aangekondigd: Taalervaring en boekentaal.
Als congresvoorzitter zal optreden mevr. Hanny van den Horst.

heemsen' wordt daardoor noodzakelijkerwijs of automatisch aangepast.
Op scholen waar slechts enkele `Hollanders' deel uitmaken van het leerlingenbestand, is uiteraard vaak het tegenovergestelde het geval. Dit laatste
komt echter steeds minder voor, nu de
autochtonen al van huis uit het standaardnederlands spreken.
De vraag dringt zich op: Wat is het
effect van dit gewijzigde taalgebruik en werkt deze gang van zaken nu in het
voordeel of in het nadeel van de betrokkenen?
Vastgesteld kan worden dat dialectsprekende kinderen dikwijls een zekere
schroom moeten overwinnen in de
verbale omgang met (vooral oudere)
ABN- sprekende mensen. Immers, zij
moeten zich dan uitdrukken in een - in
zekere zin - eigenlij k `vreemde' taal. In
een praatje met ABN- sprekende volwassenen lijken `Hollands'-sprekende kinderen soms beter van de tongriem gesneden dan zij die bijna uitsluitend dialect spreken.
Een feit is dat massa's kinderen niet het

dialect van hun ouders-spreken - en
dat ook nooit zullen doen. En dat gaat
zo maar door.
Is het dialect gedoemd te verdwijnen?

sluitend dialect werd gesproken, is een
grote toevloed van van elders komende
`Hollands'-sprekende kinderen waar te
nemen. De omgangstaal van de `in-

H. van Eldik
gepens. adj. KMA R
Amsterdam
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Streektaal en dialect
Onder deze kop reageert L. Polhuys in
`Onze Taal' nummer 7/ 8 op een brief van
Fr. Daems. Op mijn beurt wil ik hierop
weer inhaken.
Is het dialect inderdaad op zijn retour? In
1966 ben ik in Enschede een uitgeverij begonnen van uitsluitend streekboeken over
Twente en de Gelderse Achterhoek. In tien
jaar tijds gaf ik 160 streekboeken uit, grote
en kleine, waarvan 60 in de streektaal. Ik
had dit aantal nooit kunnen bereiken wanneer er voor deze boeken geen belangstelling was geweest.
Denkt u nu niet dat dit alles vlot verkocht
werd. Over sommige dialectboeken (-jes)
deed ik bijna tien jaar, maar ik had ook
enkele successchrijvers (Johanna van Buren
in Twente, Herman van Velzen in de
Achterhoek) die dit weer goedmaakten.
Toen ik met deze uitgaven begon, was de
afkeer van de streektaal bij velen tamelij k
groot (u weet wel, dat ordinaire boerentaaltje) of men was er onverschillig voor geworden (wat eigenlijk nog erger was). In
die tien jaren is er echter wel iets veranderd.
De streektaal is weer in tel, overal worden
dialectkringen opgericht om de belangstelling te stimuleren, op vele plaatsen
wordt ze weer meer gesproken en gelezen,
ofschoon er van een andere kant afbrokkeling plaatsvindt.
De verstedelijking spreekt hierin een
woordje mee. Hierdoor komt het ook dat in
de Achterhoek, waar bijna geen grote
plaatsen liggen (Doetinchem met ruim vijftigduizend inwoners is de grootste plaats)
het meest dialect gesproken, gelezen en geschreven wordt; meer dan in Twente dat
veel meer inwoners telt en steden heeft als
Enschede (145.000 inwoners), Hengelo
(80.000 inwoners) en Almelo (75.000 inwoners).
De tweetaligheid in de eerste klassen der
basisschool zou het onderwijs zeer ten
goede komen. Als een `dialectkind' op
school komt, is het standaardnederlands
voor hem een vreemde taal die nieuw
geleerd moet worden. Prof. Entjes heeft
begin 1970 voor deze tweetaligheid meermalen gepleit. Het departement van Onderwijs heeft dit eindelijk ook onderkend en
hierover een enquete in onderwijskringen
uitgeschreven. Het resultaat van deze enquete kunt u lezen in de publicatie Schooltaal, thuistaal (1978).
W.G. Witkam
uitgever
Enschede

Van Woord tot Woord
De dienstbare vrouw
In' het j uni-, het j uli / augustus- en het
septembernummer heb ik geconstateerd dat benamingen voor mensen van
het vrouwelijk geslacht nogal eens de
neiging hebben om in de betekenis te
devalueren. Dit was het geval bij

kween, wijf, vrouw, vrouwmens,
vrouwspersoon, mevrouw, juffrouw en
ook bij `het mens'.
De taalkundige Van Haeringen verklaart in zijn voordracht `Ironie in
woordbetekenis' uit 1939 `het snelle
verloop van woorden voor "vrouw" (in
bij voorbeeld de Nederlandse woorden
wijf, vrouw, meid; Frans: fille, Duits:
Dirne en andere)' als volgt:
`De degradatie wordt en werd hier geforceerd / ... / doordat oorspronkelijk onschuldige, neutrale benamingen
voor "vrouwelijk wezen" eufemistisch,
ter vermijding van een ruwer woord,
gebruikt werden voor "vrouw van lichte zeden". Was dit eufemisme op zijn
beurt afgesleten, dan moest naar een
woord van hogere standing gegrepen
worden, wanneer er behoefte was aan
een woord voor "vrouw" zonder ongunstige bijgedachte.'

Van maagd naar dienstmaagd
Het is mij opgevallen dat de betekenisverschuiving bij woorden voor `jonge
vrouw' steeds gaat via 'dienster'. Het
werd (wordt?) in onze cultuur tot de
deugden van de vrouw gerekend dat zij
dienstbaar was. Voor het nog niet getrouwde jonge meisje bleef er weinig
anders over dan een dienende functie.
Een middelnederlands joncwijf was
nooit zomaar een j onge vrouw, maar
altijd een dienstmeisje.
Volgens de etymoloog Kluge betekende Dime/deemn oorspronkelijk gewoon `meisje', terwijl anderen al uitgaan van een grondbetekenis `dienares'. In ieder geval heeft het woord
zowel in het Nederlands als in het
Duits vaak een ongunstige bijbetekenis
gekregen.
Een maagd is behalve een sterrenbeeld,
een in maagdelijke staat verkerende
vrouw, meestal j ong.. In sommige streken kon maagd ook `dienstmaagd'
gaan betekenen. In veel sterkere mate
is dit gebeurd bij meid. Meid was aanvankelijk een westelijke Noordnederlands, een Hollands woord. Etymolo-

gisch gezien is meid een variant van

maagd.
Maagd is ontstaan uit maged en meid
uit meged, dat magid als voorstadium
heeft. Over de ontwikkeling van -ei- uit
-ege-, over westelijke vormen met -einaast oostelijke met -ege- heb ik al eens
gesproken in het meinummer van 1982
naar aanleiding van `inseinen'. Het
paar seinen-zegenen is te vergelijken
met peil-pegel en zeil- (Duits) Segel. In
het Engels is een soortgelijke ontwikkeling als in het westelijke Nederlands
waar te nemen, alleen gaat het Engels
nog wat verder: vergelijk bij voorbeeld
rain met regen. Meid is een westelijke
vorm voor maged, zoals brein (Engels
brain) dit is voor het Groningse-Drentse bragen-bregen.
Meid is een vrij algemene benaming
voor `dienstbode' geworden. Je had de
meiden en de knechten; de keukenmeid
naast de tweede en de derde meid. De
betekenisdevaluatie is verder gegaan:
als iemand naar de meiden gaat, gaat
hij naar de meisjes van plezier. Toch
bleef meid ook een positieve betekenis
houden, bij voorbeeld `de kleine meid'
`een leuke meid'. Ik heb het idee dat het
woord meid de laatste decennien in
gunstige zin weer aan kracht heeft gewonnen. In de vrouwenbeweging zijn
het allemaal meiden onder elkaar, en
niet alleen jonge meiden! Een soort
geuzenbenaming?

Meisjes zijn altijd lief
Een meisje is een meidje. De vorm
meidje/medje zouje als verkleiningsvorm verwacht hebben, maar deze is
niet algemeen Nederlands geworden.
In het middelnederlands al komen we
meiskijn en meskijn tegen, vormen die
moeten zijn ontstaan uit meidskijn, dus
met een -s- erbij. Meidske wordt wel
als een analogievorm van jongske gezien. In het Noordnederlands is meiske
meisje geworden.
Een `meisje' is nog lief. Eris een toevoeging - zoals `van plezier', of `van de
straat' - voor nodig, wil men van haar
lichte zeden verwachten. Voor een
dienstbare functie leek zij wel voorbestemd. Althans een tijdj'e geleden.
Want wie kan zich nu nog een meisje
voor dag en nacht of zelfs een voor halve dagen veroorloven?
Marlies Philippa
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\lARIETEITEN VARIETE
Ik denk dat de Troonrede dit jaar
weinig politieke verrassingen bevatte.
Maar voor de lezers van `Onze Taal'
zat er toch jets (on)aardigs in, en wel de
volgende zin: 'Slechts zo kan de Gemeenschap een gezonde financiele
basis verschaft worden en betaalbaar
blijven.' U ziet het: Gemeenschap is in
het eerste deel van de samentrekking
meewerkend voorwerp, in het tweede
deel onderwerp; datief-nominatiefconstructie. U leest dan ook nooit in een
advertentie: 'Bewindsmens (of hoge
ambtenaar) biedt zich aan voor het
geven van bijlessen in Nederlandse
grammatica.'
De heer Nijveld rekent ('Onze Taal',
september 1983) hartstikke tot de
nieuwe woorden, in elk geval als het in
gunstige zin gebruikt wordt. Ik kan uit
zijn artikel niet opmaken of hij het ook
nieuw acht bij gebruik in ongunstige
zin. Wel is het mij opgevallen dat jongeren hartstikke, hoe dan ook, als een
betrekkelijk nieuw woord beschouwen.
En dat terwijl het zeker honderd jaar
geleden ook al werd gebezigd. Het is
niet zo oud als de weg naar Rome,
maar wel zo oud als die naar Buiksloot.
`Hen onwelgevallige gebeurtenissen
mogen zij niet bestempelen tot marktimperfecties, die geelimineerd moeten
worden.' Deze zin las de heer G.F.
Makkink in Wageningen in `Intermediair'. Hij vraagt of hen hier opzettelijk is
gebruikt om verwarring te voorkomen.
Het officiele hun zou immers ook als
bezittelijk voornaamwoord kunnen
worden opgevat.

werp kan zijn - in de geciteerde zin niet
gebruikt kan worden.
Een andere vraag die de redactie
bereikte. Bekend zijn wensuitingen als
`Leve de Koningin!' en `Moge u de
nodige kracht gegeven worden'. Dit
zijn zinnen in de aanvoegende wijs.
Wanneer men in zijn wens nu meer
personen wil betrekken, bij voorbeeld
de Koningin en haar gezin, de weduwe
en haar kinderen, kan men dan het
meervoud van de aanvoegende wijs
bezigen?
Zonder twijfel kent de aanvoegende
wijs het meervoud in alle drie personen: mogen we slagen, mogen jullie
gelukkig zijn, mogen die pogingen
succes hebben. Een zin als: `Mogen u
en uw kinderen de kracht ontvangen
om dit verlies te dragen' is dan ook
volkomen aanvaardbaar.
Anders is het met `Leven de Koningin
en haar gezin!' Een dergelijke wens of
bede die tevens een uiting van geestdrift is, moet kernachtig zijn, en dus
kort. Daarom voldoet die uitroep niet.
Maar dat bezwaar rust zeker niet op
grammaticale gronden, want met de
grammatica zou er niets aan de hand
zijn. Zulke wensen worden overigens
normaliter afzonderlijk geuit, bij voorbeeld `Leve de Koningin!', `Leve de
Prins!' Elk van beide voldoet dan aan
de eis van kernachtigheid.

Ik ben geneigd niet aan zo'n opzet te
geloven: `gebeurtenissen' zal zelden
worden voorafgegaan door een bezittelijk voornaamwoord. Het zal wel
dienst hebben gedaan als meewerkend
voorwerp, wat trouwens steeds meer
voorkomt. Er zijn nog grammatici die
het verschil hen-hun gehandhaafd
willen zien; maar dat indertijd opzettelijk aangebrachte onderscheid verliest
voortdurend terrein. Hen en hun

De heer H.G. Stibbe in Amsterdam
schrijft dat de heer F.K.M. Mars in het
juli-/augustusnummer naast `notulist',
`notulant' en `notuleerder' een vierde
benaming heeft vergeten, `te weten het
niet-bestaande (doch niettemin bestaande) woord notularis, een gangbare term in vergaderingen'. Hij vermoedt dat we hier te doen hebben met
een contaminatie van secretaris, raadpensionaris, bibliothecaris, falsaris
enz. En uit Leeuwarden schrijft de heer
H. Ehrhardt: `Is notularis niet een veel
beter woord?'
Ik maak hieruit op dat in verschillende
vergadermilieus ook verschillende benamingen dienst doen. Mij klinkt no-

worden in toenemende mate door

tulist het meest vertrouwd in de oren.

elkaar gebruikt. Hetgeen overigens
niemand verbiedt elk van deze beide
persoonlijke voornaamwoorden een

eigen taak te geven.
En even aandacht voor het feit dat ze meestal een uitstekend vervangingsmiddel voor hen/hun, omdat het
meewerkend zowel als lijdend voor-

M. C. Godschalk

Mode-ABC 1983
Jaren geleden was dus een modewoord. Daarna kwam ergens:
vervolgens een stuk. Over het
voortouw boor je nooit meer.
Aankaarten is ook al weer uit.
Vorigjaar leverde een oproep
om items aan te leveren voor een
mode-ABC een leuk plaatje fop:
Aanleveren, Best wel, Crucii.al
... Zeker weten (zie paging 19
van deze jaargang), wat is de
taalmode in 1983?
Met behuip van de nu bijna
15000 taalliefhebbers moet zeker op jaarbasis - een volgend
plaatje zijn in te kleuren. Neem
als grondhouding het trendvolgerschap in taalgebruik. Herstructureer het mode-ABC van
1982 en stuur uw briefkaart naar
postbus 140 in De Lier (inlichtingen: 01745-7070). Bij voorbaat
een woord van dank aan alle
modewoordzoekenden.
J. Renkema

Oplossing van Taalproef III (p. 138)
1 gehouden. `Beleggen' kan wel in
toekomstige zin worden gebruikt:
Voor volgende week is een commissievergadering belegd.
2 vermaningen maakt men niet. Correct:... en gal hun vermaningen.
3 wordt. (Onderwerp: de mantel.)
4 Kromme constructie. Correct:
Gaan wij de geschiedenis na, dan
blij kt dat ...
5 ... is aan het Latijn ontleend.
6 ... bU een engel. Vergelijken met:
gelijkheid of verschil ontdekken.
Vergelijken bij: gelijkstellen aan.
7 `gelding' is fout. Correct:... niet
tot zijn recht.
8 Kromme constructie. `tot zich'
slaat op het onderwerp `de ouderloze kinderen' en is derhalve niet
goed. Correct: De familie heeft de

ouderloze kinderen tot zich genomen.
9 ... van zorgen.

10 Vervlechting van: is een van de
oudste leden/ behoort tot de oudste
leden.
L.J.M. Rutten

52ste jaargang nummer 11 - november 1983 Onze Taal 147

Hoe het zit met `heeft' en `is' ontweken
Wij kunnen sommige voltooide deelwoorden vervoegen met een vorm van
zijn, andere met een vorm van hebben,
en weer andere kennen beide vervoegingen. De keuze uit deze mogelij kheden die per voltooid deelwoord gemaakt kan worden, lijkt bij oppervlakkige beschouwing toevallig. Het is
echter niet aannemelij k dat in een taal
twee constructies met dezelfde betekenis voorkomen; een verschil in betekenis tussen de zijn + voltooid deelwoorden de hebben + voltooid deelwoordconstructie ligt dus voor de hand.
Dit verschil in betekenis valt niet direct
op. Dit is waarschijnlijk te wijten aan
het voorkomen van een overeenkomstig betekenisaspect in beide construeties. Dit gemeenschappelijk betekenisaspect dat vaak voor de betekenis van
beide constructies gehouden wordt, is
de notie: een proces in het verleden,
van het soort dat het hele werkwoord
aanduidt. Er is dus een aanvulling nodig van dit gemeenschappelijk aspect
tot de complete en onderscheiden betekenissen van beide constructies.
De betekenis van de constructie hebben + voltooid deelwoord wordt dan:

de aanduiding van een proces in het
verleden. De hiervan onderscheiden
betekenis van de constructie zijn +
voltooid deelwoord is: de aanduiding
van een toestand die het gevolg is van
een proces in het verleden. Deze toestand wordt dus als belangrijker gepresenteerd dan het proces zelf.

structie zijn + voltooid deelwoord van
een duratief werkwoord te gebruiken:
3 Gerard Nijboer is naar Athene

gelopen.
In dit geval is een bepaling toegevoegd
die wordt geinterpreteerd als bepaling
van aankomstpunt. Het is deze bepaling die de resulterende toestand- lezing
mogelij k maakt. Zodra onze aandacht
zich op een aankomstpunt kan richten,
hoeft ze namelijk niet meer gericht te
zij n op het proces dat aanleiding was
tot de aankomst zelf.
De voltooide deelwoorden van de zogenaamde perfectieve werkwoorden dit zijn werkwoorden die een toestand
als resultaat van hun proces kennen gedragen zich, wat hun mogelijke vervoeging betreft, tegenovergesteld aan
de voltooide deelwoorden van de duratieve werkwoorden. Ze kunnen, zoals
zin 4 en de ongrammaticale zin 5, alleen worden vervoegd met zijn:
4 Kuifje is geslaagd (voor zijn examen).
5 Kuifje heeft geslaagd (voor zijn
examen).
Ook dit verschijnsel is in overeenstemming met de voorgestelde betekenissen
voor de hebben + voltooid deelwoorden de zijn + voltooid deelwoord -constructie.

Het gemaakte verschil in betekenis
tussen beide constructies kan inzicht
geven in de mogelijke vervoegingen
van voltooide deelwoorden. Bij voorbeeld kan verklaard worden waarom
zin 1 grammaticaal is, en zin 2
ongrammaticaal:

Er doet zich ook een geval voor van
een dubbele vervoegingsmogelijkheid,
dat verklaard kan worden met het
gemaakte verschil in betekenis tussen
beide constructies. Het betreft hier de
voltooide deelwoorden van overgankelijk gebruikte werkwoorden - dit zijn
werkwoorden die voorkomen met een
Iijdend voorwerp:

1 Bianca Castafiore heeft geslapen.
2 Bianca Castafiore is geslapen.

6 Kuifje heeft de boom ontweken.
7 De boom is door Kuifje ontweken.

Slapen is een zogenaamd duratief
werkwoord, dit is een werkwoord dat
geen voltooid deelwoord kent dat de
toestand als:resultaat van zijn proces
aanduidt. Op grond van dit betekenisaspect kunnen de voltooide deelwoorden van de duratieve werkwoorden
niet voorkomen in de constructie zijn
+ voltooid deelwoord. Deze constructie presenteert het proces dat het hele
werkwoord aanduidt, als resulterend in
een toestand. Het is juist deze resulterende toestand die de duratieve werkwoorden niet kennen.
Er is wel een mogelijkheid om de con-

Zin 7 is lijdende vorm, zin 6 de bedrijvende tegenhanger. Dat we zin 7 lijdend opvatten en zin 6 niet, is niet toevallig. De betekenis van de lijdende
vorm - het onderwerp handelt niet - is
namelijk wel te verenigen met de zijn +
voltooid deelwoord- constructie, maar
niet met die van de hebben + voltooid
deelwoord- constructie. Een proces in
het verleden (= hebben + deelwoord)
kan nooit in overeenstemming zijn met
een onderwerp dat niet handelt (= lijdende vorm), want een proces veronderstelt iets of iemand die de handeling onderneemt. Anderzijds kan een

resulterende toestand (= zijn + deelwoord) wel in overeenstemming zijn
met de afwezigheid van een handelend
onderwerp; een toestand kan zonder
problemen aan ieder onderwerp worden toegekend.
A. Koops
student Nederlandse taalkunde
Amsterdam

Echte germanismen
Dat was een prestatie, die stijloefening
met 43 fouten van mevrouw Goedbloed in het januarinummer 1983 van
`Onze Taal'! Zij is ongetwijfeld de
leermeesteresse van prof. Prlwytzkowsky, of heeft die vermaarde natuurwetenschapper juist haar taalkundig gevormd?
Maar met echte germanismen, niet
door Marten Toonder of Judith Goedbloed verzonnen, zou ook wel een
kunstwerk te maken zijn. Le laid c'est
le beau - fair is foul and foul is fair.
Wie wil? Hier is enig ruw materiaal:
afbouwen ('verminderen', 'afbreken')
Nbeduidend
beroepsgericht (bij voorbeeld onderwijs)
deltaveilig
`eenduidig
gebruikersvriendelij k
%indammen
'inkomensafhankelij k
`inschatten
koosnaam (`vleinaam')
milieubeperkt
ondergraven
ontwikkelingsrelevant
opbrengen ('tonen', bij voorbeeld
moed, `klaarspelen')
opdelen (`delen', `verdelen')
%opsplitsen ('splitsen')
overzien ('over het hoofd zien')
terugtreden ('aftreden', `zich terugtrekken')
uitproberen ('beproeven', `proberen')
uitvreten ('uithalen', `uitspoken')
vastnemen, -zitten ('gevangen-')
verschuiven ('uitstellen')
veruit ('verreweg')
verworvenheden (geimporteerd door
Henriette Roland Holst)
vreemdgaan
Een speciale schoonheidsprijs verdient
degene, die op gelijke afstanden in de
tekst ook nog vier echte Duitse woorden weet te plaatsen, namelijk folie,
heikel, hektisch en sowieso.
CA. Z.
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n Al zix omber bendan emi xeven gla
shesfant enoft andren wegsom bereit,
mari quil weldeuil de lex tellen: xinix
inant idee pressie Va. • Zo, dat is dan
maar weer eens gezegd. Onder de juiste
inzendingen, althans onder de auteurs
van dezulken, wordt een fles geestrij k
vocht verloot. • Enige maanden geleden heb ik wat vierkantjes gewijd aan
het item geen bezwaar. • Een bijzonder aardige bijdrage aan de geen-bezwaar-cultuur levert een 34-jarige
vrouw in een kennismakingsadvertentie: Nationaliteit of leeftijd geen bezwaar, eerlijkheid wel. • Klaas Bil uit
Honselersdijk wees me op deze pennevrucht uit een niet nader geidentificeerd blad. • Het moge u van lieverlede genoegzaam bekend zijn dat ik
wat allergisch ben voor termen als taalbesmetting en taalverloedering. • Niet
dat ik smetten en loeders toejuich (ofschoon, bij nader inzien, een goede
smet is nooit weg), maar het wil me wel
eens voorkomen dat sommigen bij de
eerste de beste ongrammaticaliteit te
snel van' taalverarming en wat dies
meer zij gewagen. • Neem nu de ingezonden brief van dr. Th. M. de Jongh
die stelt: `De taalbesmetting neemt
zodanige vormen aan dat zelfs een pasgeborene meedeelt dat zij Mathea
Jolanda Lamberdina zal gaan heten.'
• Hij verwijst daarbij naar een geboorte-advertentie in De Telegraaf. • Nu,
daargelaten het felt dat je in de regel
van pasgeborenen geen perfecte be-
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Redactie:
dr. J. Renkema

heersing van de moedertaal verlangt,
waar zit nu precies het element van
taalbesmetting in dezen? • Kennelijk
stoort inzender zich aan het gebruik
van het werkwoord gaan, en inderdaad, bij nauwkeurige analyse is dat
woord ook een beetje overbodig omdat
er al zal staat. Maar wat heeft dat precies met besmetting te maken? • Van
welk epidemisch taalsyndroom is zal
gaan heten een symptoom? • En dan
gaat er ineens een licht op. Natuurlijk,
zalgaan heten valt onder de categorie
optelefoneren, en is dus een contaminatie. • (U moet mij mijn hovaardij
niet euvel duiden, maar taalvarianten
kunnen, vind ik zelf, nooit erg fout
zijn, als ik mezelf ertoe in staat zie zo'n
variant in woord of geschrifte te verwezenlijken, en zalgaan heten behoort
tot dit type varianten, wat wil zeggen
dat ik al besmet ben, reden temeer voor
Th. M. de Jongh om zich ongerust te
maken - ik hoop dat u mij nog kunt
volgen want aan mijzelf ontgaat de lijn
enigszins van het tussen haakjes geplaatste.) • Goed, een contaminatie
dus. En wat betekent contaminatie?
• Precies, besmetting. • Had De
Jongh maar meteen Latijn gepraat
dan hadden we elkaar direct begrepen.
• Een mooie woordvorming overigens, besmetten. • Het betekent van
origine een smet aanbrengen, zoals
bedijken betekent een dijk aanbrengen.
i
l een dissel
• Zo is ook bedisselen
aan-

bezwijken een zwijk aanbrengen en bestieren een slier aanbrengen. • U ziet:
een mooi produktief procede om uit
woorden volgens een vast stramien
nieuwe woorden te maken. Een morfologisch proces. • - En zo verdient het
ons aller instemming en bewondering
(het aanbrengen dus van een wonder),
als het CDA in een advertentie beleidsmedewerkers (m/v) voor emancipatiezaken werft, die onder andere tot taak
hebben het bureau te bewerktuigen en
te besecretarieren. • Wat ze niet zeggen in die advertentie, maar waar het
in feite wel op neer komt, is dat het
bureau bepapierwinkeld moet worden
en als het even kan ook nog berichtlijnd. • Nieuwe opdracht aan de lezer:
spoor de contaminaties en tautologieen
op in de volgende zin: als de voortekenen ons niet bedriegen, dan zullen ze
ons niet veel goeds voor de toekomst
voorspellen. • Authentieke zin, aangetroffen in een bloedserieus geschrift.
• Naavlo pfandet alesfer za meldden
zichsee vedee pressie velingen ommee
negla sj itever teren.
PCUdB

brengen, beslissen een slis aanbrengen,
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Upgedeed en andere vreemde
woorden
In dit nummer:

n Vorig jaar publiceerde `onze Taal'
het artikel Vertalen voor Europa. De
auteur ervan zette zijn EG activiteiten
voort.
• 152 React-ies: misdinette, een dyslecticus is geen analfabeet, een taalproef
beproefd.
-

• 153 Kan een verzekeren s olis worden herschreven? Of blijven altijd
leeshindernissen voor automobilisten?
• 154 Het rijmschap. Op de hoofdletter na was het een goed rijmjaar.
• 155 Harpbrunch en schoenlapperette, even onwoordig als zgn.
n 156 Het gezegde & Co. Het verschil
tussen `hij heeft een hond'en `hij is een
hond.
• 157 Ik stond gewoon triplex van al
die malapropismen. Conditioneringsgrapjes in Taalcuriosa.
• 158 De taalunie als orgaan voor
taalzorg? Een vervolg op het artikel in
het novembernummer.
• 159 Van Woord tot Woord over de
echt. We gaan met z'n allen.
• 160 Nieuwe woorden uit andere ta
-len.
• 161 Boekbespreking. Zijn auteurs
van retorica-boekjes praatjesmakers?
• 162 Randvoorwaarden.
• 163 Variëteit en variété. Het nietcourante taalgebruik van journalisten.
n 164 Riante perspectievun in ❑ C] D.

In de hal van een Brussels ziekenhuis zitten de receptionistes van de diverse afdelingen ieder aan een eigen tafeltje. Bezoekers zien gemakkelijk waar zij zich moeten aanmelden want elke receptioniste heeft de naam van haar afdeling op een
bordje voor zich staan, in het Nederlands en in het Frans. Zo lezen we bij het
eerste tafeltje naast elkaar OOGZIEKTEN en OPHTALMOLOGIE (YEUx).
Merkwaardig, die verschillende manieren waarop de twee taalgroepen worden toegesproken. Uit wetenschappelij k oogpunt is de Franse benaming
ongetwijfeld beter. Ophtalmologie omvat immers niet, alleen de behandeling
van oogziekten maar ook van oogverwondingen, aangeboren oogafwijkingen en dergelijke. Voor de meeste
patiënten is de term echter letterlijk
Grieks zodat er een verklaring tussen
haakjes bij moet. De Nederlandse
aanduiding daarentegen is voor een
ieder te begrijpen en ondanks de
onvolledigheid is waarschijnlijk nog
nooit iemand bij het verkeerde tafeltje
terechtgekomen.
Dit geval staat niet op zichzelf. Er zijn
talloze begrippen waarvan de Nederlandse naam ook door de simpelste
taalgebruiker zonder verdere uitleg
wordt verstaan, terwijl de overeenkom
slechts voor een-stigermnhFa
beperkte groep toegankelijk is. Het
Nederlands wint het in dit opzicht van
de romaanse talen en vaak ook van het
Engels.

kunnen worden benoemd: met een
huiselijke uitdrukking, opgebouwd uit
Germaanse elementen waar we van
jongs af mee vertrouwd zijn, en met
een min of meer geleerde term, doorgaans van Griekse of Latijnse oor
-sprong.
Na de schooljaren komen we steeds
meer zulke woordparen tegen. We
kunnen sterrekunde of astronomie
gaan studeren, aan epilepsie of aan
vallende ziekte lijden, over de prijs van
aardolie of van petroleum klagen.
Vaak is het prettig om voor één begrip
twee woorden ter beschikking te hebben , maar aan de andere kant ervaren
we de noodzaak van het kiezen soms
als een last. Dit soort problemen is natuurlijk dagelijks brood voor allen die
hun vak hebben gemaakt van het hanteren van de Nederlandse taal, zoals de
vertalers bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen in Brussel.
Het verschijnsel van de woordparen is
daarom een geschikt begin voor een
nieuw verhaal over het gedrag van deze
beroeps-taalgebruikers.
Nevelig

Woordparen
Het begint al op school. We krijgen
aardrijkskunde en rekenen, daarna
schei- en natuurkunde, maar nooit
geografie, aritmetica, chemie of fysica.
Dit soort woorden leren we pas op
latere leeftijd kennen. Vele begrippen
blijken dan op twee manieren te

Een eigenaardigheid die in deze kring
nogal eens valt waar te nemen, is de
neiging om zich in zijn woordkeus zo
ver mogelijk van de `brontaal'te
verwijderen. Staat er in het Frans of in
het Engels restitution, dan kiest de
vertaler meestal teruggaaf of terugbetaling of zoiets. Maar komt hij de
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volgende dag in een Duitse tekst
Ruckgabe tegen, dan wordt het in het
Nederlands steevast restitutie. Er is
duidelijk geen purisme en ook geen
zucht naar vreemde woorden in het
spel; het verschij nsel werkt immers
beide kanten op. Misschien is het een
behoefte om onafhankelijkheid van de
vreemde taal te demonstreren.
Van keuzevrijheid is natuurlijk geen
sprake wanneer twee woorden - hoewel het ene van oorsprong een vernederlandsing van het andere is - niet
meer hetzelfde betekenen. Het behoeft
geen toelichting dat hervormd en gereformeerd of missionaris en zendeling
niet door elkaar mogen worden gehaald. En om op een hierboven gegeven voorbeeld terug te komen: is aardolie wel hetzelfde als petroleum?
Aan de andere kant zijn er woordparen
waarbij het betekenisverschil zo gering
is dat de keus alleen in randgevallen
een probleem oplevert. Zo zijn de
woorden veronderstelling en hypothese
vrijwel altijd verwisselbaar. Toch zou
ik de theorie over het ontstaan van het
heelal die in vakkringen als nevelhypothese wordt aangeduid, niet graag
nevelveronderstelling willen noemen.
Over het waarom straks iets meer.
Eerst een kleine afdwaling. De Engelse
term is nebular hypothesis, dus eigenlij k nevelige hypothese. Dit kan in het
Nederlands natuurlijk niet (al zou het,
voor wat mein kennis van kosmogonische zaken betreft, een heel adequate
beschrijving zijn). Beter gezegd, het
kan nog niet. Het elliptisch gebruik
van bijvoeglijke naamwoorden is namelijk aardig in opmars. Misschien is
het begonnen met de studenten in de
medicijnen die zich medisch student
gingen noemen. Een deel van hen
schijnt intussen specialist te zijn geworden want tegenwoordig staan er geregeld advertenties van plastische chirurgen in de krant. In Amerika zijn uitdrukkingen als criminal lawyer, religious statistics en female impersonator
(een doordenkertje) heel gewoon, in
Engeland hebben ze handicapped
schools, mental nurses en legal dinners.
Er staat ons dus nog wat te wachten!
Terug naar de woordparen. Tja, ik
vind hypothese hier meer op zijn plaats
omdat dit woord me aan een weldoordachte theorie doet denken terwijl
veronderstelling ook op een willekeurige inval kan slaan. Dit is natuurlijk een
erg subjectieve motivering; andermans
taalgevoel is geen `bewijs'. Maar er
staan nu eenmaal geen bordjes op de

Neerlandici

bomen van het oerwoud waar een
vertaler elke dag doorheen moet.
Soms is de keus een kwestie van stijlniveau. We weten allemaal dat pies en
urine materieel hetzelfde is (een pot
nat, zo u wilt), maar een vertaler mag
nooit vergeten dat er voor alles een
plaats en een tijd is. Men hoort tegenwoordig nog al eens dat dit soort onderscheidingen gekunsteld of zelfs ondemocratisch is, allemaal elitair gedoe
en zo. Mij best, maar wie voor zulke
gradaties niet voelt, kan beter niet bij
de Commissie (of enig ander lid van de
EG- familie) solliciteren.
Evenmin is er in deze vertaaldiensten
plaats voor pure geesten die zich niet
bij bestaande onvolkomenheden weten neer te leggen. In de meeste teksten
gaat het om begrippen die in een
vroeger document al gedefinieerd en
benoemd zijn, en van de destijds
gekozen terminologie kan om allerlei
(vooral juridische) redenen niet meer
worden afgeweken. In de praktijk staat
de keus tussen woorden als teruggaaf
en restitutie dan ook niet vaak open.
De gelegenheid om zich tegen de
vreemde taal of te zetten is doorgaans
beperkt tot niet technische uitdrukkingen, bij voorbeeld bij het woordpaar
essentieel/ wezenlijk. Er is zeker geen
vrijheid bij echte vaktermen zoals
medeverantwoordelijkheidsheffing, de
officiele naam van een soort boete die
een Boer moet betalen als hij te veel
melk produceert. Voor menigeen een
raar woord, maar zo staat het in de
verordening. Over twintigjaar staat
het er vast nog. Alleen zal het tarief
dan wat hoger zijn geworden.
Deze starheid van het ambtelijke
vocabulaire legt een hele verantwoor
delijkheid op de bedenker van nieuwe
termen. Gaat het bij voorbeeld om een
zelfstandig naamwoord, dan dient hij
erop te letten dat zonder al te veel
kunstgrepen een bijvoeglijk naamwoord en een werkwoord ervan afgeleid kunnen worden, dat het zich tot
het vormen van samenstellingen leent
enz. Toen enkelejaren geleden bij de
EG werd besloten om bepaalde ontvangsten en uitgaven die tot dan toe
afzonderlijk geadministreerd werden,
voortaan in de algemene begroting op
te nemen, werd dit in de Franse stukken budgetiser genoemd. De Nederlandse vertalers kozen over de begroting laten lopen. Dit voldeed uitste-

Soms moet een vreemd woord worden
verworpen omdat er bij het vervoegen
of verbuigen dolle toestanden ont=
staan. Scoren, scoorde, gescoord doet
misschien wat exotisch aan, maar het
past tenminste in het stramien van
onze grammatica en spelling. Racen,
racete, geracet daarentegen - voor
zoiets kun je in Frankrijk een boete
krijgen! Maar het staat in Van Dale,
dus het mag. (Dus? Jazeker, minstens
90% `dus'. Over de vraag of Van Dale
een descriptief dan wel een prescriptief
woordenboek is, valt misschien te
praten, maar het lijkt me zeker dat het
gros van de gebruikers er voorschriften
en recepten in verwacht - een soort
Reuzegroen Boekje dus. In elk geval
vinden leken met hun duizenden
onzekerheden hier meer steun dan bij
hen die zij in hun onschuld voor de
bezitters van de laatste taalgeheimen
aanzien, de neerlandici. Natuurlijk,
dat zijn de specialisten, maar taal is
voor hen in de eerste plaats een
studieobject. Een astronoom vraagje
ook niet of de Melkweg goed of slecht
is, noch of de kleur van de maan mooi
is. Daar heeft hij hoogstens een privemening over en zelfs die houdt hij liever voor zich want als zo'n uitspraak
van een deskundige in verkeerde oren
komt, krijgt zij licht meer gezag dan zij
verdient, nietwaar? Vraag een neerlandicus dus liever niet of iets `mag'. In
plaats van uitsluitsel komt er een geleerde verhandeling of een wijze glimlach. Kijk maar naar `Onze Taal'. Telkens weer wanhopige vragen van bedeesde taalgebruikers in gewetensnood. Zelden eeri knoopdoorhakkend
antwoord van de redactie of andere
taalkundigen. Die zitten natuurlijk allemaal wijs te glimlachen: Taal is een
levend organisme; historische ontwikkelingen zijn niet tegen te houden.
Laten ze hun eigen kinderen soms ook
maar sreiwe zowas jut secht?)
Enfin, racen is een begrip dat in
ambtelijke kringen toch niet zo vaak
aan de orde komt, maar hoe staat het
met bij voorbeeld updaten? Iedere
boekhouder weet dat er een goed
vaderlands equivalent is, namelijk
bijwerken. Uitstekend, maar het zelfstandig naamwoord (updating en mise
a jour komen in EG- teksten geregeld
voor) wordt dan bijwerking. Helaas is
dat woord al door een ander begrip

kend - tot op een kwade dag het woord

`bezet' en zoiets kan een bezwaar zijn.

budgetisation voor hun neus stond.

Dus toch maar updaten gekozen en
daar - naar het patroon van racen - de
andere vormen van afgeleid: updatete,
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geupdated. Het went wel - tot je bij het
nakij ken van het werk van een j o nge
collega op upgedeed stuit ...
Vertalers
Jonge collega's vormen overigens een
onmisbaar element in de vertalerswereld. Zij komen met welluidende tronkwoorden alsfanaten, neuroten en
techneuten, met verleidelijk alliterende
staaltjes van Engelse woordsmeedkunst als vrouwvriendelijk, wereldwijd
en lagelonenlanden, met neo-germanismen als er niet omheen kunnen, iets
doorspreken en dat beruchte afbouwen.
(Verwarrend? Wat beet verwarrend?)
Het is niet allemaal even gemakkelijk
te slikken voor iemand die stamt uit de
tijd toen lekken nog onovergankelijk
was en twijfel in de omgangstaal geen
meervoud had (en er nog niet uit de
muur gegeten werd).
Natuurlijk zijn niet al die nieuwigheden geschikt voor ernstige nota's en
rapporten, maar de oude garde ziet
heus wel in dat termen als computergestuurd en laagdrempelig een tekst een
stuk luchtiger kunnen maken. En in elk
geval ontstaat er wat discussie, ook
over strijdvragen als hun /hen en
hen/ze en wat er de laatste tijd zoal
meer aan de orde is (zie `Onze Taal',
jaargang 1 t/m 52). De kwestie
aardolielpetroleum blijkt dan een
simpel generatieprobleem te zijn.
Zouden die glimlachende neerlandici
toch een tikkeltje gelijk hebben?
Hoe ziet de ideale beginneling er
eigenlijk uit? De buitenwacht meent
vaak dat iemand die zijn talen vlot
spreekt, automatisch een goed vertaler
is. Daar klopt bijna niets van. Ik heb
van kinds of in Duitse kringen verkeerd, thuis spreken we uitsluitend Engels en op straat meestal Frans, maar
dit alles geeft me maar een heel kleine
voorsprong. Anderzijds zijn er Italiaanse collega's die niet genoeg spreekvaardigheid bezitten om in Breda
boodschappen te doen (het loont
trouwens niet meer) maar op papier de
moeilij kste Nederlandse teksten aankunnen (een schreef op zijn zolderkamertje in Milaan een alom geroemde
Multatuli-vertaling zonder ooit in het
buitenland te zijn geweest).
Nee, wie een goede vertaler wil worden, moet in de eerste plaats zijn moedertaal beheersen. Hij behoort veel
gevoel voor nuances te hebben en in
een officieel stuk geen j oligheden als
pakweg te gebruiken, maar hij mag
evenmin in de mitsgaders-stijl verval-

len. Natuurlijk moet hij met enkele
vreemde talen vertrouwd zijn, ver
boven het niveau van Papa fume la
pipe. Zo dient hij te weten dat je in
doute, he stopped to drink, giorno
feriale en (soms) Untiefe min of meer
het omgekeerde betekenen van wat
menigeen denkt. Tegen Engels-Nederlandse faux amis is in `Onze Taal' al
gewaarschuwd, maar de Duits-Nederlandse zijn even verraderlijk: een
Lesezeichen is geen leesteken, Gottesdienst geen godsdienst en de Berlijnse
Tiergarten geen dierentuin (Fremdworter sind Gluckssache). Het wordt op
prijs gesteld als een nieuweling commercialiser niet met vercommercialiseren vertaalt, en the last straw niet met
de laatste strohalm, maar hij hoeft echt
niet alle `woordjes' to weten. Als hij
maar bescheiden genoeg is om gebruik
te maken van de unieke documentatiemiddelen die de EG- ambtenaar ter
beschikking staan: een reusachtige
bibliotheek van naslagwerken, elektronische woordenboeken en - niet te
vergeten - honderden buitenlandse
collega's. Wie le memoire en la
memoire door elkaar haalt of disparate
voor desperate aanziet, bezorgt zijn
lezers misschien een vrolijk ogenblik,
maar wie op grond van een Italiaanse
tekst gedachteloos neerschrijft dat
Monaco van oudsher een Duitse stad
is, kan gemakkelijk een diplomatiek
mini-incident veroorzaken.

Veel van het bovenstaande geldt alleen
voor het vertalen van ambtelijke stukken. Reclameteksten, bij voorbeeld een
Nederlandse slagzin voor de margarine
die in de koelkast niet hard wordt en
daarom hier als frigo-tartinable wordt
aangeprezen, vragen een heel andere
mentaliteit. Literaire vertalers (als ik
ook eens zo'n anglo-adjectief gebruiken mag) Leven op weer een andere
planeet. Originaliteit, een deugd die op
kantoor strak aan de lijn moet worden
gehouden, is bij hen altijd een verdienste. En ik bewonder, de mensen die
equivalenten vinden voor die dubbelzinnige Amerikaanse boektitels die op
het ogenblik in de mode zijn: The Cardinal Sins, A Judicial Biography, Consuming Passions (een kookboek!).
De prijs voor de aardigste vertaalvondst. zou ik echter willen uitreiken
aan de anonieme samensteller van de
vermageringscursus `Geslaagd Gewicht', uitgegeven door de Nederlandse
Hartstichting. De lessen berusten onder andere op de door een Amerikaanse psychologe gelanceerde gedachte dat
verstandige eters zich laten leiden door
hun stomach hunger en niet door hun
mouth hunger. Deze begrippen worden
hier weergegeven met honger en trek.
Chapeau!
H. Cohen
Brussel

Nu of momenteel
In het NRC/ Handelsblad werd eens
een onderzoek ingesteld - het was in de
feestelijke periode rondom Kerstmis en
Nieuwjaar 1980, meen ik - naar woorden die de lezers bijzonder bekoorden.
Ik heb nooit enige aanvechting gehad
om verliefd te worden op een woord.
Toch zijn er wel woorden die me amuseren, zoals volledig om zijn innerlijke
tegenstelling, hottentotten om zijn saccadering, of een beetje ergeren, zoals
adekwaat, om zijn schrijfwij ze, om zijn
verkeerde uitspraak en zijn overbodigheid.
Toch is er een woord dat mij opwindt,
waar ik ongelooflijk het land aan heb,
ja - ik moet het bekennen - dat ik haat.
Het is, lijkt me, voor mijn zielerust
beter dat ik mij daar nu eens over
uitspreek, lange tijd heb ik gezwegen,
maar thans is het hoog tijd dat ik het
zeg. Heden is het zo ver. Vandaag nog
moet de toenemende spanning die op
het ogenblik haar hoogtepunt bereikt

heeft, van de ketel. Tegenwoordig doet
men maar! Terwijl er zo veel voortreffelijke, korte duidelijke woorden zijn om
het tijdstip tussen verleden en toekomst
aan te geven, is een afschuwelijk misbaksel zonder stamboom geboren. Het
wordt gelukkig slechts gebruikt door
een klein maar helaas wel spraakzaam
en schrijflustig deel van de bevolking,
de intellectueel. Hij zegt het dan ook
met het zelfde gebrek aan articulatie
als waarmee hij zijn eigen naam uitspreekt, mommuddeel. Een wanwoord
of, zoals Zaalberg het noemt (C. A.
Zaalberg, Taaltrouw. Tjeenk Willink/
Noorduijn. 130 pgs.), een barbarisme,
en daartegen, zegt deze schrijver, `moet
men zich, vooral als ze overbodig zijn
...' verzetten, doodgewoon uit zelfrespect.
L. Jongkees
A msterdam
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Dyslexie

REALTIES
`Onze Taal'biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Ukunt desgewensz een uitgebreide lijst met redactie-aanwijzingen opvragen bij het secretariaat:postbus 140, 2678 ZJ
De Lier, telefoon 01745-7070. Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (max. 200 woorden). • Geef in de tekst duidelijk aan op
welk artikel wordt gereageerd. •Stel uw bijdrage zodanig op dat de lezer niet wordt verplicht
een vorig nummer erbij te ha/en. • Lever uw reactie, bij voorkeur getypt, in onder duidelijke
vermelding van naam enfunctie. Reacties kunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden
na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de
auteur van het desbetreffende artikel.

Misdinette

Ik schrok me dood

Tot mijn verbazing, omdat ik vermoedde
dat er van verschillende kanten op gereageerd zou worden, vond ik in het septembernummer geen enkele reactie op het verschijnsel misdienaar/misdinette ('Onze
Taal', juli/augustusnummer p. 100). Alsnog dus mijn antwoord.

Gerton van Wageningens `Bok rijmt niet op
hok' (`Onze Taal', oktober 1983) roert een
kwestie aan die mij al jaren intrigeert.
Ook ik heb bij vrienden en kennissen gepeild of men het onderscheid tussen open
en gesloten o (= o) kende of zelf maakte.
Dit bleek vaker niet het geval dan wel.
Nu zijn o en o in mijn moedertaal, het Fries,
fonemisch onderscheiden. Zo is er een Fries
werkwoord roppe (met o) dat `roepen' betekent, en een werkwoord roppe dat `rukken' betekent.
Ik meen dat iets dergelijks in enkele Nederlandse woorden ook bestaat. Ik schrok me
dood zou dan op verschillende manieren
kunnen worden uitgelegd, afhankelijk van
de uitspraak van de o. Met puntje staat er:
`Ik werd bevangen door schrik'. Zonder
puntje is de boodschap: `Ik eet tot de dood
er op volgt'.
Hebben we dus te maken met twee fonemen
(beteken'isonderscheidende klanken), o en
o? Het klankverschil lijkt van belang. Maar
tegen het tot foneem verheffen van de twee
klanken pleit dat vele Nederlanders geen
verschil blijken te horen, en dat er weinig
contrasterende woordparen zijn (bij voorbeeld hod - bot). En ten slotte zijn de o -gevoeligen het niet altijd eens over de uitspraak: van Van Wageningens rijtje bok slok - blok - top -pop reken ik bij voorbeeld alleen bok, slok en pop tot de varieteit met stip.

Ik meen mij te herinneren dat at een aantal
jaren geleden (ik vraag me of of ik het zelfs
niet in `Onze Taal' heb gelezen) in Nederland het woord misdinette at eens schertsend te berde is gebracht. De grappenmaker die het woord vormde, ging daarbij uit
van de benaming voor de (Parijse) naaistertjes in confectiezaken: midinette, zonder te
vermoeden dat zijn vondst jaren later nog
serieus genomen zou worden en in een
nieuwe kerkelijke behoefte zou voorzien.
Als mijn herinneringjuist is, heeft midinette in Nederland dus niet alleen modinette
opgeleverd, maar ook misdinette.
Ook in het Frans is -ette op zichzelf geen
achtervoegsel' voor het vervrouwelijken van
woorden. Dit achtervoegsel voor het vormen van verkleinwoorden wordt echter wel
gebruikt om mannelijke eigennamen te vervrouwelijken: Antoinette, Bernadette enz.
In zoverre was midinette, dat een samentrekking lij kt te zij n van midi en dinette
(verkleinwoord: een eenvoudig etentje; een
poppenmaaltijd zoals kinderen die bij wijze
van spel aanrichten) erg geschikt als aandametjes die
duiding voor dames of
tussen de middag even hun naaiwerk onderbreken voor een eenvoudige maaltijd.
...

R.S. Eisenga
vertaler
Hoog-Keppel

L. Geysels
Leuven

Taalproef
Onder de titel `Krom of recht, een
taalproef' (`Onze Taal', september 1983)
worden de lezers aangespoord zinnen te
verzamelen waarmee iets aan de hand is.
Welnu, de volzin zelf waarmee het bedoelde
artikel aanvangt, is me twijfelachtig toegeschenen. Ik heb namelijk altijd gedacht wellicht ten onrechte - dat de uitdrukking
`begaan zijn met iemand' zoveel betekent
als medelijden hebben. Ik zie dan ook niet
goed in hoe men begaan kan zijn met een
zaak, behalve in de staande zinswending

`begaan zijn met iemands lot' (Engels: I am
profoundly sorry for his lot).
In Vlaanderen wordt - tenininste in de
schrijftaal - de zinswending `begaan zijn
met iets' (met het wel en wee van onze taal)
weliswaar aan de lopende band gebruikt.
Maar ik houd ze voor incorrect. Wat
bedoeld wordt, is: er belang in stellen, er
zich voor interesseren, er iets voor over
hebben, ervan houden, er zijn hart aan
verpanden, erop gesteld zijn, ermee ingenomen zijn.
F. Vanhooff
Brussel

Het zal ons ongetwijfeld moeite kosten
enige ordening aan te brengen in de weinig
overzichtelijke brei van zinvolle en onzinnige voorbeelden en argumenten die Fie van
Dijk in haar artikel `Dyslexie - een onbruikbaar begrip' in het septembernummer van `Onze Taal' aanvoert. Het begrip
dyslexie is inderdaad onbruikbaar als men
dit hanteert op de wijze die zij ons schetst.
Wij zullen niet ingaan op haar interpretatie
van onder andere b-d verwisseling, concentratieproblemen, de `dyslexie' van het
slechthorende meisje Marja en onze kortzichtige wetenschapsmensen, maar ons
beperken tot de hoofdlijnen.
Het is jammer genoeg waar, dat de term
dyslexie vaak onzorgvuldig wordt gebruikt
en te veel ladingen dekt, en mevrouw
Kernkamp merkt in haar artikel geheel
terecht op dat lang niet alle kinderen met
lees- en spelproblemen woordblind zijn,
evenmin als de analfabeten naar wie Kees
Hammink verwijst. (Beide artikelen eveneens in het septembernummer 1983.)
Als het goed is, wordt de diagnose dyslexie
pas na zorgvuldig psychologisch onderzoek
gesteld waarbij factoren als sociale achterstand, leerbarrieres, falend schoolsysteem
en dergelijke wel degelijk kunnen worden
uitgesloten. Dit neemt niet weg dat genoemde factoren een levensgrote oorzaak
van leerproblemen en schoolachterstand
kunnen zijn, maar met dyslexie als zodanig
hebben zij niets te maken.
Toch zullen zowel de dyslectische kinderen
als zij die door hun sociale achtergrond op
school in moeilijkheden komen, meer baat
hebben bij individuele hulp en aandacht
dan bij een hardnekkig priemende wijsvinger die slechts de school als boosdoener
ziet.
De vergelijking van de analfabeet met de
dyslecticus is uitermate ongelukkig. Beide
groepen overlappen elkaar slechts voor een
klein gedeelte en de hulpverlening verschilt
aanzienlijk. Het is ons inziens niet gerechtvaardigd om vanuit de ervaring met analfabeten over de problematiek van de dyslecticus een oordeel te geven. Wij raden Fie
van Dijk dan ook aan de term dyslexie zo
gauw mogelijk te*vergeten in plaats van er
op deze ongenuanceerde wijze over te publiceren.
F.A.A. van Beemen, L. C. M. Chorus
Psychologen, Psychologisch Adviesbureau
Scholieren, Den Haag
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Hoe leesbaar is een polis?
Verzekeringspolissen van motorrijtuigen op vier
wielen
Automobilisten maken deel uit van
elke bevolkingslaag, en haast elke
automobilist heeft zijn geliefde voertuig laten verzekeren. Het is onbegonnen werk om voor elke laag een aparte,
`aangepaste' polis te schrijven. Het is
meer noodzaak dan wenselijkheid dat
een verzekeringsmaatschappij haar polis afstemt op de `gemiddelde' lezer.
Nu blijkt het lezen van die verzekeringsvoorwaarden al gauw een ingewikkelde zaak' to zijn, want er zijn
nogal wat factoren die een polis niet
gemakkelij k leesbaar maken. Een aantal van deze factoren zal ik in dit artikel bespreken; ik ben echter genoodzaakt om enkele vaktermen te gebruiken.
Na de bespreking van deze leeshindernissen zal ik aandacht aan alternatieve
formuleringen besteden: hoe kan een
polis worden herschreven tot een duidelijke tekst zonder dat dit gaat ten
koste van de juridische `waterdichtheid'.

gen, nevenschikkingen, aan- en uitlopen, opsommingen en tangconstructies, plaatst de lezer voor een niet
gering aantal problemen. Zo moet hij
de hoofdzin zien te vinden, uitzoeken
welke zinsdelen bij elkaar horen en de
gegevens op de `juiste' wijze aan elkaar
lezen. Dan moet hij ook nog maar eens
proberen om deze massa van informatie te onthouden want door compactheid en concentratie is de zin overladen met allerlei gegevens.
Het onpersoonlijke karakter van de
tekst doet er nog een schepje bovenop;
in combinatie met het eerder genoemde
taalkundige ongemak wordt het lezen
van een polis extra bemoeilijkt.
Toch kan deze complexe, overladen
verpakking op vrij eenvoudige wijze
`ontladen' warden. In verband met de
beperkte ruimte voor dit artikel bespreek ik slechts een drietal gevallen
van herschrijving.
1 De volgende zin is een voorbeeld van

compactheid:
Ontkenningen
Ontkenningen zijn in elke polis rijkelijk aanwezig. Op zich leveren deze niet
zoveel hindernissen op. In combinatie
echter met woordjes als indien, tenzij,
mits, anders enz. verplichten ze de lezer
tot puzzelwerk om uit te zoeken welke
voorwaarden precies van kracht zijn of
welke niet gelden.
Vaagheid
Regelmatig komt het voor dat vragen
die zijn opgeroepen door de tekst,
onbeantwoord blijven. Een verzekeringscontract waarin afspraken duidelijk vast moeten liggen, krijgt daardoor
een vaag karakter. Dit kan een onjuiste
naleving van het contract in de hand
werken met alle gevolgen van Bien
(schorsing, beeindiging enz.).
Al kan een polis de indruk wekken
hypervolledig te zijn, bepaalde zaken
worden niet volledig of zelfs geheel niet
vermeld. Er wordt bij voorbeeld verwezen naar wetsartikelen zonder dat
het des betreffende artikel (of een uittreksel ervan) in de polis is opgenomen
of uitgelegd. De lezer komt hierdoor
`buiten spel'te staan.
Complexe verpakking van het
taalmateriaal
De verpakking van het taalmateriaal in
een complex geheel van onderschikkin-

Uitgesloten is schade: 1. veroorzaakt
terwijl de feitelijke bestuurder niet in het
bezit was van een geldig voor dat motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs,
tenzij zulks uitsluitend te wijten is aan zijn
verzuim het rijbewijs te doen verlengen en
de geldigheidsduur niet langer dan 1 jaar
is verstreken, dan wel de feitelijke bestuurder wel is geslaagd voor zijn rijvaardigheidsexamen, maar het rijbewijs nog
niet aan hem is uitgereikt.

Compactheid is te vermijden door de
gegevens over meer zinnen te verdelen.
De zin valt dan als volgt te herschrijven:
Van de verzekering is uitgesloten schade:
die veroorzaakt is terwijl de feitelijke
bestuurder niet in het bezit was van een
geldig rijbewijs voor dat motorrijtuig.
De verzekering blijft wel van kracht
indien:
a de feitelijke bestuurder heeft verzuimd
zijn rijbewijs te doen verlengen; voorwaarde is dat de geldigheidsduur van
dat rijbewijs niet langer dan een jaar
verstreken is;
b de feitelijke bestuurder wel is geslaagd
voor zijn rijvaardigheidsexamen, maar
aan hem het rijbewijs nog niet is uitgereikt.

2 Omhaal van woorden is hinderlijk
als een en ander ook veel eenvoudiger
gezegd kan worden:

De waarborgen van de verzekering Brand,
Voertuigschade, Diefstal, Rechtsbijstand
en Inzittenden gelden niet: B. Voor schade
of ongeval veroorzaakt door een feit of
een opeenvolging van feiten van dezelfde
oorsprong, wanneer dit feit of die opeenvolging van feiten of enige daardoor veroorzaakte schade of letsel voortkomen of
het gevolg zijn van radioactieve, giftige,
explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van splijtstoffen of radioactieve
afvalstoffen, alsook de schade of het letsel
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door gelijk welke bron van ioniserende stralingen; ..

Vermijd omhaal van woorden! Wie
deze vuistregel gebruikt, kan de zin als
volgt herschrijven:
Schade veroorzaakt door kernenergie
wordt niet vergoed.

3 Aan- en uitlopen treffen we in de
volgende zin aan:
Indien de beschadiging van het motorrijtuig van Bien aard is dat verder rijden,
hetzij onmogelijk is, hetzij gevaar op zou
leveren voor het verkeer of voor het motorrijtuig zelf, terwijl een eenvoudige
voorziening voldoende is om het motorrijtuig weer in zodanige toestand te brengen
dat het zonder gevaar kan worden gebruikt, is verzekerde tot het doen van een
zodanige noodreparatie bevoegd, onverminderd zijn verplichtingen, voortvloeiende uit par. 1 van dit artikel.

Ook hier wint de tekst aan duidelijkheid door de gegevens over meer
zinnen te spreiden. De herschrijving
luidt dan als volgt:
De beschadiging van het motorrijtuig kan
zodanig zijn dat verder rijden onmogelijk
is of gevaar op zou leveren voor het verkeer of voor het motorrijtuig zelf. Als
door een noodreparatie het voertuig dan
weer zonder gevaar gebruikt kan worden,
mag verzekerde zo'n reparatie (laten) uitvoeren. De verplichtingen die voortvloeien uit par. 1 van dit artikel, blijven onverminderd van kracht.

Het gemak dient de mens, het leesgemak de lezer. Wie door dit artikel
wordt geinspireerd om zijn polis door
te lezen, kan er van zijn verzekerd dat
hij dergelijke alternatieve formuleringen nog maar nauwelijks in de voorwaarden aan zal treffen.
J. S. Kik
student Nederlands
Eindhoven
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e.e. cummings schreef poezie en hoefde
zijn lezers dus niet terwille te zijn.
Maar ik had eens (of heb misschien
nog ergens) een Duits boek uit dejaren
twintig over moderne fotografie, een
boek met veel tekst, pagina's na pagina's, en zonder een hoofdletter. U heeft
zulke typografie mogelijk wel eens gezien, in welk geval u met mij uitroept:
`Het is lelijk! Het is dom! Het is bovendien ongemanierd!'.
Waar zijn hoofdletters voor? Laat ons
eerst enige nevenfuneties opsommen.
Ze verkondigen het belang van namen.
Namen van bronzen of stenen personen, van boeken, hun auteurs en hun
hoofdstukken, van composities, olieverfschilderijen, firma's, gemeenten
etc. etc., er komt geen eind aan. Ze
nummerenjaren (MCMLXXXIII), categorieen (groep A, model vii) en andere
dingen. Ze verheffen begrippen - (het
Vaderland, de Meester), geven ironische nadruk (a Cunning Trap) of camoufleren dat de schrijver of schrijfster
niet precies weet wat hij/ zij bedoelt:
het Zijn, het Alweten enzovoort.
(Merk op dat we nu met beginletters te
maken hebben. Het Zijn doet wat
plechtiger aan dan het ZIJN. Telkens
woorden in kapitaal, dat is primitief men komt het in pamfletten en dergelijke tegen - en vermoeiend.) Ze vertegenwoordigen stemverheffing. `Hoe
bevalt het nieuwe gehoorapparaat?
Hoe bevalt het nieuwe gehoorapparaat? HOE BEVALT HET NIEUWE GEHOOR-

dito, Latijn he? altijd prijs! voor het
uitroepteken. En dan die puntenreeks
... die puntenreeks waar we ach! zoveel mee kunnen uitdrukken ... bij
voorbeeld dat een zin niet eindigt,
maar alleen even uitblaast. Eigenlijk is
het dan een sentimentele of opgeschroefde gedachtenstreep, althans
meestal. Zeker, er kan staan: Hi] was
verloren ... Nimmer meer zou by etc.;
maar als er staat Hi] was verloren ...
reddeloos verloren ... dan zou een
hoofdletter R misstaan.
En versregels? Na mijn geredekavel in
de voorgaande nummers zal het u
zeker niet bevreemden dat ik die met
hoofdletters wil, zien beginnen. Stijl en
logica schrijven het mijns inziens voor.
Wanneer in de loop van een regel een
volzin eindigt en een nieuwe begint
(geen uitzonderlijk verschijnsel), is het
wanstaltig om daar een hoofdletter te
zien, terwijl die regel evenals de overige
in onderkast wordt geopend; No wees
daar al op. En nergens een hoofdletter,
dat weten we nu, schreit nQg luider ten
hemel.
Daar komt bij dat een scherts-enjambement dan door die kleine letter voor
aan de regel geheel en al tot zijn recht
komt. In mijn oktoberbijdrage ziet u
dit gedemonstreerd.
Hier nog een ander voorbeeld, om u
aan het lachen te maken in deze
voorwaar! of niet soms? helaas, wij
beseffen het maar al te goed ...
ernstige en trouwens allesbehalve zomerse dagen.

HET GEZEGDE & Co.

APPARAAT?'

Het belangrijkste werk dat hoofdletters
doen, is het openen van zinnen. Ik heb
het nog steeds over proza. Ze geven
aan dat er een afsluitende pauze is geweest, dat er als het ware even is ingeademd, dat er iets begint. Daarom ben
ik het met Ivo niet voetstoots eens wat
betreft de puntenreeks, het vraag- en
het uitroepteken. Hoezo? Komt er dan
geen hoofdletter na een vragende zin?
Natuurlijk. Maar soms is het vraagteken een wat lompe aanduiding voor
het eind van een clichematige zinswending tussendoor, die syntactisch de
vraagvorm heeft maar inhoudelijk
geen vraag is, zelfs geen rhetorische veeleer een bevestiging of versterking
van het voorgaande, waarna zonder
pauze, accoord? de zin wordt voortgezet en voltooid. Sterker nog; als u me
vraagt: 'Zelfs na een aanhalingsteken?'
dan zeg ik: 'Ja.' Mutatis mutandis idem

`In naam van Oranje, doe open de
poort!'s
prak dreunend Lumey, en hij ging
hierop door.' 't S
ignaal is geblazen, ontstoken de
toorts En ook, bovendien, verder, tevens en
voorts ... '
Toevallig was daar ook een Duitse
majoor. `Z
um Teufel!'riep deze, in ijlende
koorts
Hij had, merkt u wel? niet de gave des
woords
H.H. Poker

Een voorwoord. Omdat u waarschijnlij k, net als wij, uw `Onze Talen' per
jaargang laat inbinden en op snee
vergulden, lijkt het me niet verstandig
om in de laatste Rijmschaphelft van
1983 nog een nieuw versieel of controversieel onderwerp aan te snijden. Ik
besluit met enige welgemeende woorden.
Een woord van dank. Onze dank gaat
uit naar allen die ons hun ollekebollekes stuurden. Vele verzen kwamen,
helaas, binnen toen het besluit om met
de beschouwingen over dat - allerverleidelijkst - verspatroon te stoppen, al
gevallen was. De kwaliteit van de inzendingen steeg gestaag, maar na ruim
vier afleveringen vonden wij het, als
Rijmschappers, mooi geweest. Prive
weten wij, naar u weet, nooit van ophouden.
Een antwoord. Gerton van Wageningen vroeg in het oktobernummer van
`Onze Taal' het oordeel van Het Rijmschap over het volgende vers:
Dieflesjes daar, met teakolie
Zijn molto molto piccoli
Ik vind dat een prachtig rijm, veels te
leuk om er in allerlei voetnoten aan te
morrelen. Kortom, Heer van Wageningen: Kom"t u eens op de broccoli/met
Worchester en kapokolie?
Een woordenboek. Bij Swets en Zeitlinger verscheen het Positiewoordenboek
van de Nederlandse taal, samengesteld
door T. Weijters. Wilt u weten welke
woorden van vijf letters als tweede letter een F bezitten en als vierde letter
een E? Weijters geeft het antwoord:
aFzEt, eFfEn, oFfEr en sFeEr. Handig
voor oplossers van cryptogrammen!
De retrograde woordenlijsten in het
werk bevatten in tegenstelling tot het
Retrograde Woordenboek van Nieuwborg ook vervoegingen en verbuigingen. Toch valt de gebruikswaarde als
rijmwoordenboek tegen, omdat Weijters zich moest beperken: woorden van
acht letters en meer kon hij niet opnemen - het boekis al bijzonder lijvig. Ik
heb meer kritiek (onder andere val ik
over het samenvallen van Y en iu),
maar ik wil niet verzwijgen dat de uitgave mij meteen inspireerde tot Opperlandse spelletjes.
Een slotwoord. 1983 was een goed
rijmjaar vooral voor het light verse. Ik
wijs op de Kees Stip-revival, het kwartaalschrift De Tweede Ronde en de
vele drukken van de bloemlezing van
Vic van de Reijt. Toch blijft het jam-

mer dat de kritiek zo weinig aandacht
besteedt aan het professionele plezier-
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dicht. Ik vind het bij voorbeeld te bedames en heren', sprak de hoogleraar,
treuren dat een uiterst vermakelijke
`dat is bedenkelijk studentengerijmel.
bundel als Heer, bewaar de kattemepKom, laten wij ons thans weer wijden
per van de Utrechter Simon Knepper
aan de wetenschap: vandaag de Vaganaan veler attentie ontsnapte. Als illustenpoezie!' (Vaganten: rondtrekkende
tratie bij de officiele geringschatting de
middeleeuwse studenten.)
volgende Wander-anekdote: 'Hoe denkt
u over light verse, professor?' vroeg een
No de Wijs
vierdejaars Neerlandistiek. `Foei,

Een on-woord (6)
Schoenlapperette
Sommige dingen gaan, zelfs in naamgeving, niet samen. Het contrast tussen
de samenstellende delen is dean te groot,
de melange te gewaagd, de kloof to diep.
Een duidelijk, zij het onappetijtelijk
voorbeeld hiervan is het woord `bistroburger', waarvan de onverenigbare
ingredienten al bij voorbaat afstotingsverschijnselen oproepen. Waar de term
`bistro' de sfeer van met kaarsen verlichte, oud-Proveneaalse keldergewelven, de geur van in rode wijnsaus gestoofd rundvlees en de herinneringen
aan zoete zomeravonden naar boven
haalt, roept het begrip `burger', het
blijkbaar elementairste deel van hamburger, slechts beelden wakker van
eindeloze achtbaanswegen, wegwerpbestek en televisieseries van het jebent Jong-en je-slikt-alles-type. Ondanks het pseudo-Franse sausje blijft
de bistroburger goed herkenbaar als
een hap plastic die je de kaken met
Hollandse vastberadenheid op elkaar
geklemd doet houden.
Op zondagmorgen 10 juli wordt
er een Harp-Koffieconcert gegeven, gevolgd door een HarpBrunch. Aanvang van het concerl
om 11.00 uur. De kosten voor

deelname aan de Harp-Brunch
bedragen f 35,— per persoon.
Van 15 juli tot en met 1 augustus

zal de Amerikaanse harpiste Beth
Schwartz dagelijks een optreden
verzorgen in ons specialiteitenrestaurant `Au bord de la Meuse'.

De grenzen van het menselijk voorstellingsvermogen werden tot het uiterste
beproefd met een advertentie in Neerlands enige kwaliteitskrant. Het aanbod gold een `Middeleeuwse brunch'.
(Toen in Hotel Maastricht het World
Harp Congress plaats vond, konden
belangstellenden zich aan een `HarpBrunch' onderwerpen.) Het enige,

maar dan ook het enige wat `middeleeuws' en `brunch' met elkaar verbindt, is de dichtregel `Sy konden by
malkander niet komen'.
Een zeker zo grote sprong werd
gewaagd door een schoenhersteller te
Aalsmeer. De man, waarschij nlij k
stammend uit een lang geslacht van
eerlijke handwerkslieden maar door
teruglopende omzet gedwongen zijn
zaak een vernis van eigentijdsheid mee
te geven, verliet tij delij k zijn leest en
bedacht de naam `Schoenlapperette'.
Het eerlij ke van leer, het rondborstige
van een ouderwets ambacht, kortom,
de wereld van nieuwe hakken en zolen
en, aan de andere kant, het nerveuze
aan- en uitflikkeren van disco-spotjes,
de oppervlakkigheid van het hit-gebeuren en het voorbijgaande van de
jeans-mode zijn, wat een minister-president ooit noemde, tot elkaar veroordeeld in het woord Schoenlapperette.
Het Min^isterie van Economische Zaken zou een strafmaatregel kunnen_
overwegen tegen het gebruik van zulke
namen.
R.-H. Zuidinga
free lance journalist
Amsterdam

Zgn.
Het `misbruik' van het woord zogenaamd (meestal afgekort tot zgn.) in
bijvoeglijke zin in de media en ook in
de literatuur rijst de pan uit. Ik schrijf
opzettelijk `misbruik', omdat dit woord
mijns inziens in de eerste plaats in
sommige gevallen onjuist of minder
juist gebruikt wordt en in de tweede
plaats veelal overtollig is.
Laten we de bijwoordelijke vorm buiten beschouwing, waarbij zogenaamd
`quasi', `in schijn' betekent (hij kwam
zogenaamd uit belangstelling, maar in
werkelijkheid uit nieuwsgierigheid),
dan kunnen we bij Van Dale te rade
gaan voor de bijvoeglijke betekenis en
zien dan dat deze onderscheid maakt
tussen (a) de genoemde eigenaardige
naam dragend, zo geheten (zogeheten)
en (b) de genoemde naam ten onrechte
dragend.
Nu is in de media, om een recent voorbeeld aan te halen, telkens sprake van
`het zgn. Plan-Reagan'. En daarin zit
de moeilijkheid, want volgens (a) kan
dit plan de genoemde eigenaardige
naam dragen, maar ook wordt het plan
zo geheten of althans genaamd en niet
anders. Daarnaast stelt (b) dat het plan
de naam ten onrechte zou dragen,
maar het lijdt geen twijfel dat er inderdaad sprake is van een plan dat door
Reagan is ontworpen en dus wel degelijk zijn naam draagt. In dit geval vervalt (b).
Edoch, in een uitdrukking als bij voorbeeld `een zogenaamde dokter' kan het
gaan om zowel iemand die zich ten onrechte voor arts uitgeeft en eventueel
het beroep uitoefent (nog strafbaar
ook!) als om een slecht geneesheer, een
,

arts die er met de pet naar gooit. Niemand zal daarbij denken aan een man

`Onze Taal'
verjaardaggeschenk
U kunt het maandblad als verjaardaggeschenk cadeau doen.
Een briefkaartje naar postbus
140 in De Lier is voldoende.

U vermeldt dan:
1 `Onze Taal' verj aardaggeschenk voor 1984;
2 adres van dejarige;
3 datum waarop `Onze Taal' bezorgd moet worden;
4 naam en adres van de gever.
U ontvangt dan de acceptgirokaart en de jarige krijgt tot het
einde van 1984 uw cadeau: `Onze
Taal'.

of vrouw die zo genoemd wordt.
Het element twijfel en zelfs minachting

dat erin ligt opgesloten is echter zo
sterk verankerd in 's mensen geheugen,
dat ik mij in gemoede afvraag of het
niet beter ware dat de toevoeging `zgn.'
bij het Plan-Reagan en dergelijke,
vervangen dient te worden door `zo
geheten' of `zo genoemd' ... of dat
`zgn.' geheel weggelaten kan worden,
zij nde overtollig in dit verband. Ik neig
in alle bescheidenheid naar laatstgenoemd geval teneinde alle twijfel te
vermijden.
D.L. Broeder
auteur
De Bilt
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Er bestaat betekenisverschil tussen Hij
is een hond en Hij heeft een hond. Het
verschil is zo duidelijk dat iedereen het
ziet.
Omdat die twee zinnetjes alleen maar is
tegenover heeft ongelijk hebben, is de
conclusie gerechtvaardigd dat het betekenisverschil berust op is en heeft.
Verder zijn ze gelijk.
Wie het betekenisverschil tussen hebben en zijn wil begrijpen, moet beginnen met eenvoudige gevallen. En niet
met zo iets moeilijks als Hij is het ver-

geten / Hij heeft het vergeten, of Zij is
het verloren / Zij heeft het verloren.
En zeker niet zo dom zijn om, als je zo
gauw niets ziet, te zeggen dat er niets is.
Vanuit mijn raam zie ik een eindje
verder een schoolgebouw, het helejaar
door. Behalve op dagen dat er dichte
mist is, dan zie ik geen schoolgebouw.
Toch neem ik aan dat ook op die dagen
het schoolgebouw er staat. Er is natuurlijk een kans dat ik mij dan vergis,
dat het gebouwjuist met mist een dag
weg is, maar ik acht die kans niet
groot.
Wanneer we voor alle eenvoudige
gevallen een duidelijk betekenisverschil
zien tussen hebben en zijn, en in een
paar gevallen niet, dan is het redelijk
om aan te nemen dat het ook in die
paar gevallen aanwezig is maar door
ons niet waargenomen wordt. Natuurlijk kan men zich daarin vergissen, kan
er uitgerekend in die gevallen een
ander betekenisverschil zijn of helemaal geen, maar ik acht die kans niet
groot. Pas als ik met eigen ogen op
mistige dagen heb geconstateerd dat
mijn school er niet is, wil ik dat geloven. Moet ik in huis blijven dan verkies
ik de waan dat hij er wel is, ook al kan
ik hem niet zien.
Dit is allemaal zo eenvoudig dat het
gemakkelijk over het hoofd wordt
gezien. Minder eenvoudig is het om
precies aan te geven wat dan wel het
betekenisverschil is tussen hebben en
zijn. We kunnen het heel goed eens zijn
over het grote en klaarblij kelij k verschil tussen Hij is een hond en Hij heeft
een hond, en desondanks moeite
hebben met aangeven waarin hebben
en zijn verschillen. Dit komt doordat
we ons een situatie voorstellen waarbij
zo'n zinnetje past. In het ene geval
verwijzen we met hij naar een hond, in
het andere geval naar een hondebezitter. Strikt genomen praten we dan nog
niet over het betekenisverschil tussen

die twee zinnen (dit wil zeggen tussen is
respectievelij k heeft) maar over de twee
ongelijke situaties waarin ze bruikbaar
zijn. Niettemin moet de oorzaak daarvan zijn gelegen in het betekenisverschil tussen hebben en zijn.
Ik denk dat een verschil is: in Hij is een
hond is een bond toegepast op die hij,
in Hij heeft een hond is een hond toegepast op iemand of iets anders dan die
hij. De woorden een hond zijn in beide
zinnen hetzelfde, dus het verschil in
toepassing komt doordat de ene keer
is, de andere keer heeft is gebruikt. A1gemener gezegd: na zijn volgt iets wat
op het onderwerp van de zin slaat, na
hebben volgt iets wat niet op het onderwerp slaat.
Hetzelfde betekenisverschil vinden we
terug in Hij heeft gelezen en Hij is
gearriveerd. Of in duo's als Hij is
,

geslagen / Hij heeft geslagen, Hij is
gewassen / Hij heeft gewassen. Willen
we het voltooid deelwoord op het
onderwerp van de zin toepassen dan
moeten we zijn gebruiken, willen we
het op het lijdend voorwerp toepassen
dan moeten we hebben kiezen.
Bij de meeste werkwoorden is het zo
gesteld dat het gebeuren ofwel het
onderwerp van de zin betreft, ofwel het
lijdend voorwerp: gelezen, gearriveerd,
geslagen, gewassen. Maar bij sommige
werkwoorden is dit minder duidelijk,
bij voorbeeld bij vergeten. Wanneer we
zeggen dat iemand iets vergeten is, of
heeft, dan gaat het om een gebeurtenis
die eigenlijk allebei betreft, onderwerp
zowel als lijdend voorwerp. Het onderwerp is in een bepaalde toestand geraakt en het lijdend voorwerp is (hierdoor) in een bepaalde toestand geraakt. In zulke gevallen zorgt de keuze
tussen zijn of hebben voor een veel
subtieler verschil dan tussen Hij is /
heeft een hond. Vergelijk: Ik ben mijn
Frans vergeten en Ik heb mijn geld
vergeten. Toch kunnen we ook hier
hetzelfde betekenisverschil tussen zijn
en hebben bespeuren. Aileen brengt
het in de laatste twee zinnen niet zo'n
enorm totaalverschil teweeg.
J. M. van der Horst

1 Ik moet toch eens uitvinden wie dat
heeft gedaan.
2 Het eerste doel van de natuurwetenschap is de wetensdrang van de
mens.
3 Het te betalen bedrag beloopt in de
duizenden.
4 De Minister heeft de zaken door
elkaar verward.
5 In veel landen werden Engelse
diplomaten de deur gewezen.
6 Uw schade zal niet worden uitgekeerd.
7 Wij Leven tegenwoordig buiten.
8 Ik stel aan de orde artikel 30,
juncto artikelen 48 en 60.
9 Ik ben het verloren, hoewel ik er op
lette.
10 Het is in uw beider belang dat niet
te doen.
Oplossingen op p. 161.
L.J. M. Rutten

Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan verscheen een bloemlezing uit dit maandblad.

Voor deze bundel heeft de redactie uit vijftigjaargangen artikelen
verzameld die nu nog steeds het
lezen waard zijn. Ze geven een
overzicht van de activiteiten van
ons Genootschap.
U kunt de Taalschat bestellen (prijs
f 17,75) door het verschuldigde bedrag
over te maken op gironummer 4265902
van Onze Taal, De Lier. U krijgt dan het
boek thuisgestuurd.
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Fout kan zo aardig zijn (vervolg)

Taalcuriosa

Malapropismen

Conditionering

In het juninummer (p. 73) stond een
bijdrage over uitdrukkingen als `visuele
cirkel' en de `dief van Bagdad'.
Taalgebruikers die hierover meewarig
lachen en onmiddellijk roepen dat het
toch `vicieuze cirkel' en `Dieffenbachia'
moet zijn, hebben weinig inzicht in het
verschijnsel volksetymologie: herinterpretatie en vervorming van niet-begrepen woorden. Oude voorbeelden zijn
`scheurbuik' en `zondvloed'. De vraag
naar eigentijdse voorbeelden leverde
een stroom van reacties op.
Verscheidene inzenders wezen mij op
een andere naam voor dit verschijnsel:
malaprop van mal -a propos (te onpas
gebruikt) of malapropisme. Webster's
Dictionary verwijst in dit verband naar
de mrs. Malaprop uit de komedie uit
1775 Rivals van de Ierse schrijver R.B.
Sheridan, die een meesteres was in het
herinterpreteren en vervormen van
moeilijke woorden en uitdrukkingen,
bij voorbeeld `illiterate him from your
memory' in plaats van `eliminate him
from your memory'.
Ook de Nederlandse auteur J.M.A.
Biesheuvel laat in De Verpletterende
Werkelijkheid een personage, malapropismen gebruiken (zie de eerste drie
voorbeelden in de lijst hiernaast).

1 De gulden gaat nog verder defileren.
2 Mijn zoon is in de publiciteitsjaren.
3 De condolerend geneesheer is langs
geweest.
4 Als je oud bent, dan ben je niet zo
plausibel meer.
5 Als je 't mij vraagt: ik sta er nogal
antiseptisch tegenover.
6 Ik heb thuis ook een fiscus, maar
die verliest al zijn blaren nu er geverfd is.
7 Ze had erge fijt: het topje van haar
wijsvinger is geadopteerd.
8 Je kunt het geloven of niet, ik
stond gewoon triplex.
9 Het mensbraam werkte niet goed.
10 De beide motoren wilden maar niet
synchroom draaien.
11 Ik zou heftig tegen zo'n zaak prostitueren.
12 Homotrainer.
13 Hij kwam in een furieuze cirkel
terecht.
14 Hij beschikt over een aardige fluks
de bougie.
15 Je moet natuurlijk wel consument
blijven.
16 Ik sta gewoon in duplo.
17 De boer ging over tot kunstmatige
insinuatie.
J. Renkema

REAChES
Autokoeterwaals
Van een nobel streven geeft de heer Kik uit
Eindhoven blijk als hij het `surfkoeterwaals'
wil bestrijden door goede Nederlandse
woorden te bedenken. Maar is het in de
surf-cultuur erger dan in andere kringen?
Denk maar eens aan de auto.
In de mijne zit een dash-board, letterlijk
een spatbord, maar we blijven het in
navolging van de Engelsen gebruiken om
iets heel anders aan de duiden. En als ik
begin te rijden - pardon, start - gebruik ik
de choke, misschien zou `smoring' daar een
passend woord voor zijn. Voor het carter
wisten de Engelsen ook geen beter woord te
bedenken dan de achternaam van de
uitvinder, dat hebben wij dan ook zonder
meer overgenomen.
Aan de voorkant van mijn auto zit een
grille; ik weet niet of dit woord uit Engeland of Frankrijk naar ons toegekomen is,
maar Nederlands is het zeker niet. En nu we
toch aan het Frans toe zijn, er zitten in die
auto ook bougies, letterlijk kaarsen, maar

`ontstekers' zou ook best kunnen. En zouden de koplampen niet uit Duitsland komen? In het Nederlands zouden ze eerder
`hoofdlampen' of `voorlichten' moeten heten. Stellig uit het oosten komt het kogellager: een Kugel is een bol en een Lager is in
dit geval een magazijn dat je bier misschien
ook wel `leger' zou mogen noemen. Toch
boor ik nooit iemand zo'n ding een `bollenmagazij n' noemen, evenmin een `bollenleger'.
En als ik in de donkerte een tegenligger zie
aankomen, zou ik eigenlijk mijn licht moeten dempen, maar dat doe ik niet: wat ik
doe, beet dimmen. En al die tijd blijf ik gas
geven. Ik weet best dat er helemaal geen gas
in die auto zit, maar benzine, in het Engels
gasoline, bij afkorting gas. Desondanks
geeft niemand ooit benzine maar altijd gas,
ook de heer Kik, denk ik.
Maar voor de plankzeiltaal is hij er wellicht
op tijd bij.
M. van Amelsvoort
Veldhoven

Taal conditioneert, en dat op verschillende wijzen. Rijmdwang is een van de
manieren. Laat iemand tien keer achter
elkaar `poppen' zeggen en op de vraag
`voor een groen licht moet je ... ?' zal
hij `stoppen' antwoorden, terwijl ieder
redelijk denkend mens weet dat je dan
juist moet doorrijden. Laat iemand
tien keer `pork' zeggen en hij zal op de
vraag `Soep eet je met een ... ?' `vork'
antwoorden, terwijl het met een lepel
veel gemakkelijker gaat.
Curieuzer is de vraag: 'Jantjes vader
had drie zonen: Kwik, Kwak en ... '
`Kwek' zal het antwoord zijn, precies
zoals Disney het had geprogrammeerd
toen hij zijn eendjes het levenslicht
deed zien. Maar het is wel fout, want
als Jans vader drie zonen heeft, is Jan
natuurlijk de derde zoon.
Dit soort grapjes bestaan er legio en ze
zijn bijna allemaal even flauw omdat
het principe steeds hetzelfde werkt.
Laat `Barneveld' en `Beneveld' achter
elkaar lezen en je zou bijna geloven dat
`Beneveld' een dorp was, terwijl het om
een bijna dronken toestand gaat. Bij
een zin als `De koetsier poetst de postkoets' is het meestal ook lachen geblazen. Daarin gaat het om zeer voorspelbare effecten. Vraag een willekeurige
voorbijganger een kleur, een stuk gereedschap en een dier te noemen en
met een trefkans van meer dan zestig
procent komen `rood', `hamer' en
1
eeu
w o de
d pproppen.
ppen.
Veel curieuzer is de vraag wat de afkorting `H.I.T.L.E.R.' betekent. Daarop
zullen de meesten het antwoord schuldig blijven. De oplossing is: `Het Indische Leger Eet Rijst.' Daarop volgt
steevast een korte stilte, tot een van de
aanwezigen de zaak op een rijtje zet en
vraagt: `En die T dan?' Het antwoord is
even simpel als doeltreffend: `Die drinken ze erbij!'
Vrijwel alle moppen zijn op dit principe gebaseerd: zet de tegenpartij op
het verkeerde been, dan is hij gemakkelijk onderuit te halen. Het is heel simpel, maar je moet het wel weten. Roep
in een echoput: 'Waar zit de Prins van
Oranje?' en hij antwoordt: `Aan je'.
Niet waar, gewoon op Soestdijk!
J. Welling
Best
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Door Taalunie naar taaleenheid
(vervo 1 g)
Door integratie naar taalintegratie
In het eerste deel van dit betoog (`Onze Taal'november 1983) is al duidelijk geworden dat vele taken voor de Taalunie zijn weggelegd. De omstandigheden dienen namelijk te worden geschapen waardoor een doorstroming van Noord naar
Zuid en van Zuid naar Noord mogelijk words, waardoor het hele taalgebied ge'integreerd wordt, zodat een evolutie zich niet meer in een deel van het taalgebied
alleen kan doorzetten.
We denken hier in de eerste plaats aan
het onderwijs. In het Cultureel Verdrag
was al sprake van het uitwisselen van
studerenden en leerkrachten. De tijd
lijkt me aangebroken om een stap
verder te gaan. Een geleidelijke harmonisering van de onderwijssystemen in
Nederland en Vlaanderen kan de
mobiliteit van studerenden en onderwij sgevenden over de rij ksgrens heen
bevorderen. Er kan aan een systeem
worden gedacht waarbij leerkrachten
bij het begin van hun loopbaan een
jaar of twee aan de andere kant van de
staatsgrens gaan onderwijzen.
Ik denk verder aan radio en televisie.
Radio Delta zou vanzelfsprekend een
succesvolle bekroning van de integratiegedachte zijn, maar zal vanwege de
crisis wel niet gemakkelijk zijn te
verwezenlijken. Maar integratie hoeft
niet per se geld te kosten, ze kan zelfs
geld besparen. Bij reportages over grote
internationale gebeurtenissen zoals een
troonsbestijging, de begrafenis van een
staatshoofd, verkiezingen in het buitenland, de Ronde van Frankrijk enz.,
wordt door de beide omroepen een
reporter of een ploeg reporters gestuurd. Als nu bij dergelijke gelegenheden beurtelings door de B.R.T. en door
Hilversum een reporter of een ploeg
werd uitgestuurd, zou dat niet alleen
een grote besparing betekenen maar de
Nederlanders zouden Nederlands van
een Vlaming horen en de Vlamingen
Nederlands van een Nederlander. Dit
zou zeker de doorstroming van het
Nederlands bevorderen en zou Noorden Zuidnederlanders het gevoel kunnen
geven te behoren 'tot een taalgebied.

Taalunie als orgaan voor taalzorg
Wat het spellingsprobleem betreft, zijn
vast alle ogen op de Taalunie gericht.
ledereen verwacht terecht dat eindelijk
een einde wordt gemaakt aan de
spellingchaos en dat in elk geval de
vervelende keuzemogelijkheid van het

groene boekje wordt afgeschaft. Ik
hoop dat de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren de oplossing van het
spellingsprobleem als een van zijn
allereerste taken zal beschouwen. Verder dient ook aan de spelling van de
aardrijkskundige namen te worden
gedacht. En zou Nederland niet het
Vlaamse voorbeeld willen volgen en
zijn plaatsnamen aan de geldende
spellingregels aanpassen?
Op 15 december 1982 heeft de Vlaamse
Raad een resolutie aangenomen waarin wordt gevraagd een lijst op te stellen
van de Nederlandse benaming van
buiten het Nederlandse taalgebied
gelegen plaatsen. Ook over dit probleem zal de Taalunie zich dienen te
buigen.
Op het gebied van de terminologie
heeft de Taalunie al een eerste resultaat
bereikt. Op 7 april laatstleden kwam
het eindverslag Aardrijkskundige ter-

men in Nederland en Vlaanderen
klaar, een project uitgevoerd door het
Informatie- en Documentatiecentrum
voor de Geografie van Nederland en de
Vereniging Leraars Aardrijkskunde in
Belgie, onder auspicien van de Nederlandse Taalunie. Het project dient nog
te worden voortgezet zodat vervolgens
afspraken voor een gemeenschappelijk
woordgebruik kunnen worden gemaakt.
Een veel moeilijker terrein is dat van de
juridische terminologie. Het Taalunieverdrag (art. 4, c) spreekt uitdrukkelijk
van `een gelijke terminologie ten behoeve van wetgeving en officiele publikaties'. Dat de ambtenaar van het
Openbaar Ministerie in Belgie `Procureur der Konings' heet en in Nederland
`Officier van Justitie', is slechts een
eenvoudig voorbeeld van de vele terminologische verschillen in de rechtstaal van Noord en Zuid, die trouwens
meestal met verschillen in het rechtssysteem gepaard gaan.

In Belgie houden zich verschillende
commissies met deze problemen bezig:
de Centrale Commissie voor de Nederlandse Rechtstaal en Bestuurstaal in
Belgie; de Commissie belast met de
voorbereiding van de Nederlandse
tekst van de grondwet, de wetboeken
en de voornaamste wetten en besluiten;
de Terminologische Commissie. Het is
de bedoeling van de Taalunie om afgevaardigden van deze commissies en
Nederlandse deskundigen samen te
brengen.
Een zelfde zorg verdient de technische
termiriologie. Hierbij sluit enigszins het
probleem van de nieuwe begrippen
aan, waarvan gewoonlijk klakkeloos
de vreemde naam, wordt overgenomen.
Is het bij voorbeeld niet jammer dat
een goede woordvondst als `droogzwierder' alleen in Vlaanderen ingang
vond? Is het niet jammer dat woorden
als `schaatsplank', 'plankschaatsen',
`zeilplank' en `plankzeilen' eigenlijk pas
gepropageerd worden als de vreemde
woorden `skateboard' en 'surfen' al
ingeburgerd zijn? Een erg alerte commissie die er telkens vlug bij is, zou
hier prachtig werk kunnen verrichten.

Verbeteringsraad en
taaladviesbureau
In Belgie bestaat een `Verbeteringsraad' - een gekke naam die zelf wel aan
`verbetering' toe is -, een commissie die
er onder meer op toeziet of het taalgebr.uik van de schoolboeken door de
beugel kan. Ook dit zou op initiatief
van de Taalunie een heel-Nederlandse
aangelegenheid kunnen worden.
Hetzelfde kan worden gezegd van de
Raad voor Taaladvies bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur in Brussel. Elke burger kan voor de oplossing
van welk taalprobleem ook bij deze
Raad terecht, telefonisch of schriftelijk. Ik meen dat er ook in Nederland
behoefte is aan een dergelijk taaladviesbureau. Een Nederlandse tegenhanger van de Vlaamse Raad voor
Taaladvies zou bovendien het voordeel
hebben dat de twee bureaus bij elkaar
hun licht kunnen opsteken en op hun
manier de taalintegratie bevorderen.
We hadden nog kunnen spreken over
de Algemene Nederlandse Spraakkunst (A.N.s.), waarvan de voltooiing onder auspicien van de Taalunie - eind
1983 verwacht kan worden. Deze
spraakkunst zal ongetwijfeld een handig werkinstrument worden voor het
hele Nederlandse taalgebied.
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Ik druk de hoop uit dat door de
taalintegrerende initiatieven van de
Taalunie de taalverschillen tussen
Noord en Zuid hoe langer hoe kleiner
zullen worden zodat het uiteindelijke
doel - de taaleenheid - dichterbij zal
komen te liggen.
F. Debrabandere
hoofdmedewerker taaionderwijs bij de
Nederlandse Taalunie i. o.

Ik ga in zijn eentje naar
Jan zijn huffs
1
Tegenwoordig zegt men, schrijft men
zelfs: `We gaan met z n alien'. Ik vraag
dan altijd `Wiens alien?' want lk zeg, en
schrijf, in zulke gevallen:

- ik ga in mijn eentje
jij gaat in je eentje
- hij gaat in zijn eentje
- zij gaat in haar eentje
wij gaan met ons alien
- jullie gaan met je/jullie alien
- zij gaan met hun alien
De gebruikers van `wij met z'n alien'
zijn ook nog inconsequent want ze zeg-

gen en schrijven `hij in z'n eentje', maar
toch `zij in d r eentje', daar dus wet verschil . .
Hoe zit dat allemaal?
2
Als ik leraar Nederlands was, zou ik in
een opstel met fors rood doorhalen
`Jan zijn huis is groot'; en ook `Jan z'n
huis is groot'. Ik zou alleen goedkeuren
`Jans huis is groot'.
Maar waarom accepteer ik dan wel (en
hoe!) de eerste zin, ja alle zinnen, van
Bordewij k zijn Bint?
Quod licet lovi non licet bovi?
L.A. Rang
leraar wiskunde
Driebergen

Van Woord tot Woord
De huwelijkse staat
Kween, vrouw, dame, madam, mevrouw, juffrouw, vrouwmens, mens,
eega, echtgenote, gemalin, vrouwspersoon, vrijster, wijf, maagd, meid,
meisje, griet, deerne. Deze opsomming
herinnert u zich misschien nog uit het
juninummer. Bijna al de hier genoemde benamingen voor vrouwen heb ik in
de afgelopen nummers van `Onze Taal'
wat nader bekeken. Aileen eega, echtgenote, gemalin, vrijster en griet resten.
Over Griet valt niet veel te zeggen. Het
woord is simpelweg een verkorting van
de persoonsnaam Margareta, Margriet. Opvallend is wel dat griet,
evenals wijf een negatieve betekenis
heeft (gekregen). Maar een `leuk
grietje' is toch iets anders dan een `lief
wijfje'. Een grietje is niet getrouwd en
een wijfje meestal wel.
Ook een vrijster is ongehuwd. Zij is
nog vrij. In de betekenis `geliefde',
`beminde' is het woord verouderd; dit
in tegensteliing tot de mannelijke
pendant. Daarentegen is een `oude
vrijster' weer gebruikelijker dan een
`oude vrijer'. Vrijer en vrijster zijn
afleidingen van het werkwoord vrrjen
dat twee betekenissen heeft: 'dingen
naar iemands hand' en `minnekozen'.
Het woord is verwant met vrij en met

vriend.
Terwijl woorden als vrouw, wijf,
mevrouw en juffrouw, afhankelijk van
de tijd en de omstandigheden, soms
wel en soms niet iets onthullen van de

burgelijke staat van de betrokken
persoon, zijn woorden als eega, echtgenote en gemalin ondubbelzinnig: het
betreft gehuwde vrouwen. Etymologisch gezien zijn het afleidingen van
oude woorden die met het wettelijk
gesloten huwelijk te maken hebben.
De echt
Van huwen en trouwen zelf bestaan
dergelijke afleidingen niet, tenzij men
de deelwoordformaties gehuwde en
getrouwde als zodanig wil opvatten. In
het Middelnederlands kwamen er
naast huwen nog wel persoonsbenamingen van dezelfde stam voor: hie
betekende man, echtgenoot en het
mannetje van dieren, en een hie was het
wijfje van dieren.
Een echtgenoot en een echtgenote zijn
door de echt met elkaar verbonden.
Echt `huwelij k' is eigenlijk een substantivering van het bij voeglij k naamwoord echt, dat pas vrij laat
`onvervalst, echt' is gaan betekenen. In
het Middelnederlands had het de
betekenis `wettig in de echt verbonden',
`wettelijk'. Een `onecht kind' is nog
steeds een onwettig kind, een kind dat
niet binnen de echt is geboren. Het
adjectief echt is afgeleid van een
uitgestorven woord ee dat `wet',
`huwelijk' betekende. Eega is gevormd
uit ee en gade. Een gade is een genoot.
Het Middelnederlands kende het werk-

woord gaden `bevallen', 'passen'. Verwante woorden zijn gading, tegader en
vergaderen.
De Middelnederlandse samenstelling
mae/star betekende `gerechtsplaats',
`vergadering'. Het eerste deel van de
samenstelling is bewaard in de plaatsnamen Hermaren en Harmelen. Van
`maal' is in verschillende Germaanse
talen een werkwoord afgeleid dat
`spreken' of `zich verloven' betekende,
en daaruit is het Duitse Gemahl `verloofde', `echtgenoot' ontstaan. De Nederlandse woorden gemaal en gemalin
zijn uit het Duits overgenomen. De ontlening vond plaats in de 16e/ 17e eeuw.
Waren de meeste woorden uit de eerste
alinea specifiek benamingen voor mensen van het vrouwelijk geslacht, de vier
laatst behandelde die duidelijk met de
huwelijkse staat samenhangen, hebben
alle een mannelijke tegenhanger. Zij
hebben ook een volkomen neutrale
gevoelswaarde, waardoor zij niet aan
betekenisverandering onderhevig zijn.
Dat de andere dat wel zijn of waren,
hebt u kunnen lezen in de vorige afleveringen. In ongeemancipeerde kringen wordt wel eens gezegd: niets is zo
veranderlijk als een vrouw. lk zou willen beweren: niets is zo veranderlijk als
de betekenis van benamingen voor
vrouwen. Is de oorzaak diezelfde ongeemancipeerdheid?
Marlies Philippa
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Nieuwe woorden II
Nieuwe woorden uit andere talen
Door de directe (persoonlijke) en
indirecte (schriftelijke) contacten zijn
door de gehele geschiedenis woorden
overgenomen uit andere talen.
Uit het ,Latijn stammen bij voorbeeld
zolder en kelder (solarium en cellarium). Het is verleidelijk om nog meer
voorbeelden uit allerlei talen op te
noemen, maar ik wil me hierbeperken
tot de meer recente buitenlandse
termen, en dit betekent dat ze bij na
uitsluitend van Engelse oorsprong zijn.
Een willekeurige greep:
panel, brainstorming, efficiency, design, trend, manager, know how,
workshop, performance, free lance,
inside information, opinion leader,
point of no return, decisionmaker,
software, hifi, tuner, laser, off shore,
sponsor, lobby, spot, unit, item,
quartz, corn flakes, weekend, baseball, goal, caravan, ticket, hair stylist.
Uit deze voorbeelden is het niet
moeilijk om een aantal gebieden te
vinden waar de invloed blijkbaar groot
is (bedrijfsvoering / organisatie, apparaten / handelsprodukten, techniek /
wetenschap, verkeer / toerisme, sport),
maar het zal niet moeilijk zijn er meer
te vinden.
Motieven voor de opneming van nieuwe termen zijn in het eerste deel al opgenoemd ('Onze Taal' september
1983); ze blijven ook hier geldig, maar
er kunnen nog enkele worden toegevoegd:

Vaak zal een combinatie van oorzaken
werkzaam zijn. Camping is korter dan
Kampeerterrein, maar het geeft ook
een zekere opwaardering van het begrip.

Iets minder mooi is het bij sommige
reclame-uitzendingen. Onvermij deli] k
is hierbij het gebruik van vele eigennamen en namen van apparaten en
dergelijke. Maar sommigen menen hun
boodschap geheel in het Engels te moeten brengen. Bij mij roept dit altijd
weerstand op en ik neem me dan voorhet genoemde artikel beslist niet te
kopen.
Het lijkt dus allemaal erg mee te vallen'
met de invasie.
Toch moet ik nog opmerken dat de
doorgenomen teksten meestal van
algemene aard waren, dit wil zeggen
dagelijkse gebeurtenissen, politiek, populair-wetenschappelij ke zaken enz.
Op speciale gebieden, bij voorbeeld
aerobic dancing stijgt het aantal
Engelse termen ineens met sprongen
(wat wil men? Het is nu eenmaal
overgewaaid).

Hoe groot is de omvang van de
invasie?

Moeten we ons te weer stellen tegen
de invasie?

Uit het bovenstaande kan men de indruk krijgen dat het Nederlands bezig

Onze redacteur heeft in zijn boek
Schrijfwijzer (p. 104) een zestal rede-

- Noodzaak van internationalisatie
(beperking van het aantal talen in
het internationale verkeer).
- Commerciele overwegingen. Welke
Nederlander geeft zijn nieuwe produkt nog een Nederlandse naam?
- Kwantitatieve druk. We worden via
de media dagelijks overstroomd met
Engels.
- Gemakzucht of grootdoenerij (laten
horen dat je zo goed Engels spreekt).

.

is te verengelsen en dat we over 15 jaar
in ons land alleen nog maar Engels zullen spreken. Nu al hoort men spreken
over Nederengels of Brederlands.
Om na te gaan hoe `erg' het momenteel
is, heb ik een willekeurige greep gedaan
uit een aantal bladzijden van een dagblad en een weekblad, en genoteerd
hoe veel Engelse woorden ik tegenkwam. Op een zevental krantenbladzijden (tot 3500 woorden) en vijftien
bladzijden van een weekblad (tot 1200
woorden) noteerde ik per bladzijde
hoogstens een paar Engelse woorden
(soms kwam een bepaald woord, bij
voorbeeld `interview', vaker voor; dit is
dan voor een geteld. Eigennamen zijn
niet meegeteld).
Een verdere controle van de tv- of
radionieuwsdienst bleek nagenoeg `van
smetten vrij'! Een `interview' is daar
altijd een `vraaggesprek'; het `weekend'
is het 'weekeinde'. Toen er eens jets
werd gezegd over `off-shore installaties' (in vakkringen de normale term),
werd dit verklaard met: buitengaatse
installaties voor de winning van olie.
Ik heb daarom de indruk dat de redacties van bladen, tv en radio zorg besteden aan het gebruik van goed Nederlands, en ik wil hier graag mijn waardering voor tot uiting brengen.

nen genoemd om vreemde woorden te
accepteren. Deze redenen komen ongeveer overeen met de `motieven' die in
het eerste en tweede deel van dit artikel
zijn genoemd.
Verrijking van de taal moeten we altijd
toejuichen, dus waarom zouden we ons
te weer moeten stellen? Voor zeker
meer dan 99% van de Nederlanders is
er geen enkel probleem; sommigen
storten zich zelfs met graagte in een
andere cultuur.
Toch blijven er, althans voor mij, enige
bedenkingen:
- Zelfs al is er maar een Engels woord
op 1000 Nederlandse, het valt toch
altijd op, en het is hinderlijk als men
het in een woordenboek moet op=
zoeken.
- De invloed is geheel eenzijdig.
- Engelse woorden laten zich moeilijk
vernederlandsen. Vele klanken komen in het Nederlands niet voor.
Verder is de spelling nog altijd die
van de middeleeuwen, terwijl de
uitspraak wel is geevolueerd. Er is
dus een enorm hiaat tussen uitspraak en spelling. `Kompjoeter' in
plaats van `computer' stuit velen
tegen de borst. Er is zelfs een woord
dat bij het fonetisch schrijven geen
van zijn oorspronkelijke letters zou
overhouden (`choir' - kwajje'). Maar
ook in vele andere gevallen worden
de woorden moeilijk herkenbaar
(`haj-faj' voor `hi-fi'). Er is dus toch
wel reden voor enig weerwerk.

Hoe stellen we ons te weer?
Van overheidswege is er in Nederland
geen taalpolitiek, zoals onlangs prof.
Paardekoper aanvoerde. Waar mogelijk, moeten we dus zelf het goede
voorbeeld geven. Ik zelf zeg bij voorbeeld altijd `weekeinde', wat voor mij
hetzelfde is als `weekend' (`wiekent').
Helaas is er in vele jaren nog maar een
persoon geweest die dit opmerkte. Iets
meer succes had ik met `ontwerp' in
plaats van `concept'.
Van veel belang is zonder twijfel de
houding van redacties van bladen, en
van bij voorbeeld tv-, radionieuws.
Zoals ik al zei, lij kt hier veelal goede
zorg te worden besteed aan de taal.
Van de situatie bij het onderwijs ben ik
niet op de hoogte. Wel zou ik willen
wijzen op het werk van de Normalisatie. In 1980 verscheen de Woordenlijst
voor Bedrijf en Techniek, NEN 5050,
met ca. 900 termen, waaronder ook
termen uit andere talen en verkeerd
gebruikte Nederlandse termen. Wanneer we dit boek weer eens ter hand
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nemen, staan we verbaasd over het vele
wat we nog kunnen verbeteren aan ons
taalgebruik. Het is jammer dat een
dergelijk werk te weinig bekend en
verbreid is.
Ten slotte mag ik nog een eigen bijdrage noemen: NEN 941, Benamingen op verf- en vernisgebied, met ruim
400 termen waaronder verscheidene
Engelse. Waar mogelijk zijn de Nederlandse equivalenten opgegeven, bij
voorbeeld `primer', de Engelse term
voor `grondverf . Van de betreffende
commissie was ik voorzitter en in die
functie ben ik steeds opgekomen voor
gebruik van het Nederlands. Naar ik
meen, heeft dit in de vakpers wel resultaat gehad.
Dit tweede deel van mijn artikel was
nogal verschillend van het eerste, maar
in beginsel kunnen de beschouwingen
over in gebruik komen en buiten
gebruik raken van woorden ook hier
worden toegepast. Het zou echter te
ver voeren om hierop nog verder in te
gaan.
W.J. Nijveld
Amsterdam

Oplossingen (p. 156)
1 ontdekken. Men vindt jets nieuws
uit.
2 De wetensdrang is toch niet het
eerste doe!? Correct:... is bevrediging van de wetensdrang van de
mens.
3 Vervlechting van: loopt in de
duizenden/ beloopt duizenden.
4 Vervlechting van: door elkaar halen/ verwarren.
5 `werden' moet zijn: werd (onderwerp: de deur)
6 Schade keert men niet uit. Correct:
Uw schadevergoeding ...
7 Anglicisme. Correct: Wij woven
tegenwoordig buiten.
8 `juncto' moet zijn: junctis.
9 Vervlechting van: ik ben het kwijt/
ik heb het verloren.
10 `uw' moet zijn: u.
L.J.M. Rutten

Ook in 1984 kunt u anderen attenderen op `Onze Taal'.
De inhoud blijft, alleen de vorm
en de kleur veranderen.

BOEKBESFREKIN G
Praatjes maken
Karl Blum, Praktijkboek overtuigend spreken.
Intermediair, Amsterdam 1982. IX + 113 pgs.

Tilly Dinger, Margreet Smit, Coen Winkelman, Expressiever en gemakkelijker spreken.
Coutinho, Muiderberg 1982. 132 pgs. Lit. opg.

C.B. Tilanus, Een spreekbeurt/ voordracht/ presentatie houden.
Spectrum, Utrecht 1982.79 pgs.
De oude retorica is weer terug, zij het
onder verschillende namen en met de
nadruk op verschillende aspecten.
Taalbeheersing, communicatieleer,
tekstwetenschap, conversatie-analyse
en ga maar door. De traditionele
retorica is gericht op spreken voor een
groep, schrijven. De hedendaagse retorica omvat ook het tweegesprek of het
groepsgesprek.
De traditionele retorica is aan het eind
van de vorige eeuw in Nederland verdwenen van de universiteiten, maar
bleef als een soort van populaire wetenschap voortbestaan. Elders, bij
voorbeeld in de Verenigde Staten, is de
ontwikkeling niet onderbroken.
In ieder geval, de retorica is nu weer
terug, zelfs in haar oude vorm: spreken
in het openbaar. In deze recensie bespreek ik kort drie boeken die hierover
handelen.

Blum: `Een goede overtuigingsrede ...
is het meest doelmatige middel om leiding te geven aan een groep mensen.'
En op p. 93: `Een goede beheersing van
de taal verzekert de enkeling een stuk
heerschappij over dingen en mensen.'
Het oude misverstand dus dat taal
macht zou hebben. Terwijl inmiddels
wel duidelijk is dat macht voor de taal
uitgaat.
Een andere hardnekkige dooddoener
is, ook op p. 93: `Wat een mens is en
hoe hij wordt beoordeeld is voor een
groot deel afhankelij k van zijn taalgebruik.' Wie beoordeelt wie? Welk deel?
En hoe is dat verband tussen persoonlijkh,eid en taalgebruik?

Dit is de achtergrond waartegen dit
boek is geschreven. Verder is het geheel
opgebouwd als een traditionele retorica. Deel A gaat over de voorbereiding
van een spreekbeurt. Hierin komen alOvertuigend spreken
lerlei aspecten van de inventio (de `vinding') aan de orde: voorbereidend
Karl Blum: Rhetorik fur Fuhrungskrafte. denkwerk, organisatorische voorbereiLandsberg am Lech 1981, is in 198-2
ding, bijeenbrengen van het materiaal,
uitgegeven in Nederland onder de titel:
concept, vormgeving. In deel B worden
Praktijkboek overtuigend spreken..
een aantal modellen voor toespraken
Technieken, concepten, modellen.
gegeven. De gebruiker vindt daar
De Duitse titel toont duidelijker dan de schema's voor zakelijke redevoeringen,
Nederlandse de pretenties van het
overtuigingsredevoeringen, gelegenboek: een retorische handleiding voor
heidstoespraken (waaronder: onderleidinggevende functionarissen. De Nescheiding uitreiken, zakendiner, bederlandse titel geeft echter duidelijk te
drijfsexcursie, huiseiijk feestje), gekennen dat het boek thuis hoort bij de
mengde redevoeringen en formules
zogenaamde persuasieve stroming in
voor korte toespraken.
de retorica (dit wil zeggen een stroming
Deel C heet `Retorica', en hieronder
verstaat de auteur blij kbaar slechts
waarin het overtuigen centraal staat).
En zoals wel vaker bij deze stroming,
problemen van formulering en stijl (de
klassieke elocutio), presentatie (de
wordt de beoefenaar macht, eer en
klassieke pronuntiatio en actio) en araanzien beloofd als hij deze vorm van
retorica beheerst. In het voorwoord
gumentatie. Geen woord over de funcstaat: `Het is ... een poging u een aantie van ideologie bij voordrachten. Ach
ja.
tal ideeen aan de hand te doen met behulp waarvan u met meer zelfvertrouwen en succes het woord zult kunnen
Expressiever en gemakkelijker
voeren. Dat dit ook de omgang met uw
spreken
medemensen in het algemcen ten goede
komt, spreekt vanzelf.' Op p. 9 zegt
Geheel op het gebied van de klassieke
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pronuntiatio (het `zeggen') beweegt
zich het boek Expressiever en gemakkelijker spreken door Tilly Dinger,
Margreet Smit en Coen Winkelman.
De actio (het `optreden') komt ook
even ter sprake in het hoofdstuk'
`Zichtbare expressieve factoren', waarin oogcontact, houding en gezichtsexpressie summier behandeld worden.
De auteurs `beogen het bewustwordingsproces van het eigen spreekgedrag te stimuleren en suggesties voor
verbetering aan te reiken' en `dagen de
lezer uit met zijn spreekgedrag te
experimenteren om zijn eigen expressiemogelij kheden te ontdekken en te
verruimen'. Wat expressie dan is,
leggen ze wij selij k niet uit.
Evenals Blum menen ook deze auteurs
iets aan het zelfvertrouwen van de lezer
te moeten en te kunnen doen. Hiernaast bevat het boek zeker, ook een
aantal handige aanwijzingen, zoals
voor het spreken in grote ruimtes met
of zonder microfoon.

pronuntiatio en actio worden aangestipt. Natuurlijk zonder deze veel te
moeilijke woorden.
Veel aandacht besteedt de auteur naar
verhouding aan het gebruik van audiovisuele middelen. Van schoolbord tot
microfoon of videorecorder. Je leert
die dingen niet gebruiken, maar wel
dat ze er zijn en wat ze kunnen doen.
Overbodig lijken me in dit verband de
appendices over het voorzitten van een
bijeenkomst of het organiseren van een
congres. Deze onderwerpen verdienen
het om in een aparte voordracht te
worden behandeld.
Ik blijf twijfelen bij dit soort boeken.
Ik wantrouw ook boeken waaruit je
karate, boksen of schermen zou kunnen leren. Zou je dan wel de `noble art
of rhetoric' kunnen leren uit een boek
van deze beperkte omvang?
Peter van Lint
Instituut voor Neerlandistiek
Groningen

In het openbaar spreken
Het derde boek dat ik wil bespreken,
is: Een spreekbeurt/ voordracht/presentatie houden door C.B. Tilanus. Ik
vind dat veruit het aardigste boek van
de drie. En toch is het deels een gemiste
kans. De auteur zegt in noot 1: `Als u
de hoofdtekst leest, stelt u zich dan
voor dat u niet leest maar luistert.' Die
theatrale fictie wordt consequent volgehouden. `Dames en heren', luidt de
aanhef. `Daarom zou ik nu voor u een
verhaal willen houden over het houden
van verhalen.'
Op zichzelf is dit een leuk idee, en in
1970 zou het zelfs een uitstekend idee
geweest zijn (het is dan ook al eerder
vertoond), maar in het tijdperk van de
cassetterecorder is het een gotspe. De
lezing had op een cassettebandje
moeten staan zodat de lezer zich niet
iets hoeft voor te stellen maar gewoon
kan luisteren. De bij deze vorm van
taalverkeer behorende machteloosheid
van de luisteraar wordt nu nog eens
extra beklemtoond als deze zonder
mogelijkheid tot respons moet lezen:
`Uw kans om metterdaad iets te leren
komt pas tijdens de discussie na afloop
van mijn verhaal. Mocht u tussentijds
vragen hebben onderbreekt u mij dan
alstublieft.' Grapje?
Afgezien hiervan is dit werkelijk een
aardig en praktisch boek.
Na de algemene aspecten behandelt de
auteur de voorbereiding (dus de inventio) en het houden van de voordracht
waarin in het voorbijgaan enkele
problemen van dispositio, elocutio,

Rectificatie
In het novembernummer zijn de laatste
alinea's weggevallen van het artikel
Hoe het zit met `heeft' en `is' ontweken.
Met onze verontschuldiging aan de
beer Koops volgt bier het slot van zijn
artikel.
Hoe het zit met heeft en is ontweken, is
nu ook duidelijk. Een zin waar `heeft
ontweken' in voorkomt, geeft informatie over het proces ontwijken in het
verleden. Een zin waarin `is ontweken'
voorkomt, geeft informatie over de
toestand waartoe het proces ontwijken
leidt.
In dit stukje heb ik gebruik gemaakt
van de inzichten in het Frans van Alan
Huffman; deze zijn te vinden in: Huffman, A. Traditional Grammer vs. The
French Verb. Columbia University
Working Paper in Linguistics 1977, p.
79-126.
A. Koops

Voorwaarden
Je komt het woord regelmatig tegen in
nota's van ministers, wethouders, adviesorganen: randvoorwaarden. Als
voorbeeld een zin uit de Decentralisatienota van minister Rietkerk: `De
voorbereiding van de wettelijke uitwerking van deze voornemens onder
juridische, personele en budgettaire
randvoorwaarden geschiedt onder verantwoordelijkheid van de betrokken
bewindspersonen.'
Wat dat nou wel precies zijn, randvoorwaarden, mag Joost weten. Van
dat `rand' gaat de suggestie uit van
franje, van niet zo erg ter zake doende.
Maar voorwaarden die zowel een
juridische, een personele als een budgettaire achtergrond kunnen hebben,
nee, dat kan toch geen franje zijn.
Laten we dus maar aannemen dat
gewoon voorwaarden worden bedoeld.
In dezelfde soort nota's komen we behalve `randvoorwaarden' ook heel
vaak een voorwaardenscheppend beleid tegen. Wat is dat nou weer, een
voorwaardenscheppend beleid? We
voelen opnieuw een.neiging opkomen
naar die denkbeeldige Joost te gaan.
Anders dan van `randvoorwaarden'
gaat van `voorwaardenscheppend beleid' de suggestie uit dat het heel wat is:
niet zo maar een beleid, nee, een voorwaardenscheppend beleid.
Voor een goede communicatie is een
duidelijk en helder taalgebruik nodig.
Dit is niet een randvoorwaarde en het
is ook niet voorwaardenscheppend,
maar dat is gewoon een voorwaarde.
J.J. van Raalte
Rotterdam

Woordenboekproject
In het woordenboeknummer (april
1983) werd aangekondigd dat nog dit
jaar een verslag zou worden gepubliceerd van een vergelijkend onderzoek
naar de letter j in de meest gebruikelijke
woordenboeken.
De naspeuringen van ruim zestig `Onze
Taal'-lezers hebben al veel interessante
gegevens aan het licht gebracht. Helaas
is in dit laatste nummer onvoldoende
ruimte voor een overzichtelijke presentatie. De uitkomsten van het woordenboekproject zullen - als alles volgens
plan verloopt - worden gepubliceerd in

het februari/ maartnummer van 1984.

Amsterdam
J. Renkema
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\lARIETEITEN VARIETE
De krant kunje niet missen, geen dag.
Al was het alleen maar om niet de
gelegenheid te verliezen een welwillende studie van het taalgebruik van de
beroepsschrijvers te maken. Want dat
is leerzaam en er valt heel wat over te
zeggen. En de invloed van deze courantiers op het taalgebruik van het niet
journalistieke deel van de bevolking is
niet gering. Zij zelf hebben bepaalde
woorden en uitdrukkingen gemeen met
parlementariers, bewindslieden en leiders van vakbonden en acties. Het is
niet altijd ge makkelij k na te gaan of ze
voorgaan of volgen, maar meestal zal
het laatste het geval zijn. Met heikele
vraagstukken zijn ze al begonnen en de
voorliggende stukken zullen wel volgen. Zeker is dat ze van enige woorden
en zegswijzen een eigen opvatting hebben waarmee men het niet hoeft eens te
zijn.
Wat is bij voorbeeld een steenworp?
De afstand die je met het werpen van
een steen kunt overbruggen, zouje
zeggen. Maar in de krant kan dat wel
een kilometer of meer zijn. In een
artikel over de komende Olympische
winterspelen in Serajevo lezen we: `De
voornaamste sportaccommodaties liggen op een steenworp afstand van het
Olympische dorp.' Voor zo'n steenworp moet je wel een Briinhilde of een
Siegfried zijn. In ditzelfde artikel
worden de Joegoslavische organisatoren aan het woord gelaten, die het
gehele complex voor minder dan een
half miljard gulden hebben aangelegd.
`Welk land deed ons dat vroeger na?'
laat het blad ze zeggen. Dat vind ik een
wat ingewikkelde en onlogische methode om tot uiting te brengen: `Welk land
deed dat ons voor?' of: `Welk land
heeft dat voor ons gedaan?' En ook
nog dit: `Het verkeerde voorbeeld lag
voor het oprapen.' Dit is iets minder
onlogisch, ofschoonje daarvoor wel op
de goede plaats moet kijken. lets dat in
menigte verspreid en dus overal te
vinden is, ligt echt voor het oprapen,
hier dus: de verkeerde voorbeelden.
Dat er dan ook nog `het zei zo',
`categorien' en `schaats(t)er' staat, zal
wel aan ongelukjes te wijten zijn.
Wel krijgen onze journalisten het in
toenemende mate moeilijk met de
werkwoorden. Hoe vervoegje die?
Welke zijn overgankelij k en welke niet?
Welke zijn scheidbaar en welke onscheidbaar? Ze zijn er niet altijd zeker

van, en andere aspecten bezorgen ze
ook hoofdbrekens.
Een kleine bloemlezing: `McEnroe
scheldde tegen de toeschouwers dat ze
hun kop moesten houden.' `Als de
kwade sappen maar eerst zijn uitgezweten.' `De hoofdredacteur had iedereen de kans gegeven zijn specialisme te
botvieren.' `Na zijn krachttoer werd
voor Europees kampioen Rudy Koopmans de champagne aangerukt.' `Twee
Nederlanders zijn in Italie vedronken
in meer dan vier meter water, dat door
een camping stuwde tijdens zwaar
weer.' `Het ontbeerde Juventus wel aan
geloof in de victorie.' `Johan Cruyff
werd door landskampioen Ajax geloodst alsof het een oude stofdoek
betrof.'
Mijn opvattingen verschillen weer in
een ander opzicht van die van de
verslaggever die (dat was alweer in
mei!) over de Engelse Cup Final
schreef dat die 'zijn hoogtepunt kreeg
20 minuten voor het begin van de
wedstrijd. Zo'n 100.000 toeschouwers
zongen toen uit volle borst het
traditionele hymne van de Cup Final,
Abide with me. Eery prachtig moment
voor iedereen met een beetje gevoel
voor stijl en traditie.'
Over traditie wil ik het hier niet hebben, maar men kan blij kbaar zeer uiteenlopende opvattingen over gevoel
voor stijl hebben. `Abide with me' is
namelijk een geestelijk lied (in de Nederlandse vertaling heet het `Blijf bij
mij, Heer') en er is moed voor nodig
om hem, die het massaal zingen van
`dat' religieuze hymne voor de aanvang
van een voetbalwedstrijd geen prachtig
moment vindt, zelfs het kleinste beetje
stijlgevoel te ontzeggen. Kennelijk valt
ook over stijlen niet te twisten.
En dat neemt allemaal niet weg dat er
ook heel wat j ournalisten zijn die
eenvoudig, duidelijk, kernachtig en in
verzorgde taal meedelen wat ze te
zeggen hebben. Met andere woorden,
die hun vak uitoefenen volgens de
regels van de kunst, die niet vergeten
zijn dat goed Nederlands ook een zijde
van hun beroep is.
M. C. Godschalk

Een E-tekst
Lekker eens een keertje met de S
gereden! De terecht bekende, levende
verkeerslegende, weet je wel.
Ben er net gezeten, spreekt er een vent
- een beetje scheel, gerekte nek (net een
eend) en verder een met vetervlecht
veredelde, verlepte pet. De stem - het
leek wel een gesneden wezel: deels
smekend, deels gemeen - zegt tegen een
belendende heer:
`He, zeg eens, edel medemens! Je zet
me telkens even wreef en enkel en twee
tenen klem. Je hebt me wel begrepen,
he, meneer? Sleep je been eens snel een
meter verder, he!' En geeft hem zelfs
een zetje.
We vreesden meer gescheld en ergere
ellende. De sfeer werd er gesneden.
Telkens weer. De mensen zwegen en
geen begreep de klem en reden, het
snerpende steen-en-been, het enerverende ge-emmer en het jennende gedrens.
De heer, zeg je? De heer - beheerst,
beleefd leek het zelfs wel - de heer heeft
enkel `Chet' gezegd en de hele weg
slechts ver gekeken en gezwegen. Echt!
Even verder bezette de lefhebber, de
schelm, de rekel, snel een net-lege zetel
en leek tevreden. Hellewerk, zeg zelf,
en de hemel werd weer eens verpletterend getergd.
`Gek', zeg je terecht. Je leeft wel lekker
mee! - Het gekke evenwel werd gekker
zelfs.
Heden - tegen tweeen - wegens de regen weer met de S.
Leek het me eerst te verbeelden. Heb
echter scherp gekeken en weet het wel
heel zeker. - Breed gezeten tegen `Het
Hemels Welgelegen', bewesten het
Henk-Evert Breeveld Perk, verrek:..
de deegpet, de vette veter, de stengelnek! Echt dezelfde eervergeten, enge
pestvent ... en wel met een Bezel!
De vreemde kerel, erg vet en het leek
me wel een kenner, redeneerde tegen
hem en wees zekere plekken met een
regenscherm. Vetervlechts gestreepte
vest scheen hem te breed te wezen. Te
breed en te gerekt en met een gesp
bleek het te verhelpen ...
De les? Je merkt het telkens, weet j e:
mensen met een heldere geest hebben
steeds weer veel te beleven.
Wel een sterk vertelsel, he?
W. Dierick
Nijmegen
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n Mijne lezer(es)s(en), tot ons leedwezen moeten wij constateren datnog
steeds de aanhef Mijne heren in zwang
is, ook wanneer de van een dergelijke
introductie voorziene brief is gericht
aan een gezelschap dat ook, vooral of
zelfs geheel uit vrouwen bestaat. Dit
staat te lezen achter op het kwartaalnieuws van de Emancipatieraad van
jongstleden september. • Droevig
maar waar. n En dat terwijl al zovele
emancipatorische vierkantjes soortgelij ke gebruiken aan de kaak gesteld
hebben.
• Conclusie:
men
(m/v)
leert
dat aantrekkelijk
is door
zijn
ligging,
het (onz.) nooit. • E.S.H. van Stappershoef ziet wel jets in un taalreevooluutsie of lievur guzecht un raadikaalu
spelingweizuging. • Turecht stelt duzeluvu dat ur op die maanier geensins
spraaku is van taalvuraruming eerdur
van taalvereiking want naa ontslaagun
tu zein van du lastugu plicht om bei
eluk woort naa tu dengkun hoe ju ut
moet schreivun kunun wu einduluk onzu taalenurzjie in du esensjeelu taalaspektun stopun. • Daarbei: uu zach
ampassang muteen dad ik eenurzjie
zech, en niet eenurchie en dad atuu andurs ook noojt geweetun. • Dus, Van
Stapurzoef (m/ v), mocht uu noch suugesties hebun ovur hoe ut zou moetun,
ik hou mu gaarnu aambuvoolun. Ik
kan mu alleen niet aan du indruk ontrekun dat bovungenoemdu arguumentaatsie al is eerdur, in reevoluutsjoneerdur teidun dan du huidugu wert
vurkonducht. Aakuluch maar
aar waar.
• Gaan wij dus over tot de orde'van de

Onze Taal
Mnandblad 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 14.000) wil
op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde
wijze inzicht geven in alle oaken 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. Renkems

maand. Het novembert al weer aardig
op het tijdstip dat ik dit schrijf. Afhankelijk van de situatie bij de posterijen is
het de vraag of het bij u al is begonnen
to januarien? • Wat betekent vandaag
de dag riant? • Riant betekent van
origine natuurlijk gewoon lachend(la
vache qui rit, u weet wel, die Franse
smeerkaas, kan in het Nederlands dan
ook het beste aangeduid worden als de
riante koe), maar is langzamerhand in
het Nederlands een eigen leven gaan
leiden. • Met een riante villa werd
dat
aantrekkelijkbedoeld
is dooreen
zijnlandhuis
ligging,
oorspronkelijk
dat aantrekkelijk is door zijn ligging,
en omdat dergelijke woningen meestal
tevens ruim zijn opgezet, heeft de
spraakmakende menigte kennelijk de
conclusie getrokken dat een riante woning een gebouw van redelijk grootschalige afmetingen is. • -Nu wordt
riant ook weer gebruikt in een betekenis die niets meer met woningen van
doen heeft, maar uitsluitend ruim betekent. • Dit mogen we afleiden uit een
artikel in de NRC van de hand van
J.M. Bik over Lubbers' raadselachtig
taalgebruik. • Eerlijk gezegd was mij
bij het lezen het taalgebruik van Bik
zelf nog wel zo mysterieus. ' • Hij
schrijft bij,voorbeeld in het slot van die
beschouwing dat ook raadselachtigheden hun grenzen hebben bij politiek
levensgevaar. • Dit lijkt me een voorbeeld van een grenzeloos raadsel.
• Maar om nu terug to komen op riant:
r heeft
Bik
i schrijft Lu
e.f m
Lubbers
et zi
zijn
J

de oppositie geopend. (Tegen de bedoeling van de premier in, wel te verstaan). Brede perspectieven, zou ik zeggen. Maar toch: we zien dat riant een
verdwaald taaldiertje is, een verloren
taalzoon, of welke kerstmetafoor u
ook maar wilt dat ik gebruik: uiteindelijk zal de oppositie wel lachen, en
keert het verdoolde schaap terug in de
stal. • Dus kunnen we er in het
nieuwe jaar straks weer riant tegen
aan. n In het juninummer maakte ik
gewag van de herkomst van de tennisterm deuce uit het Oudfranse telwoord
voor twee. Dit op gezag van een lezer
wiens redenering mij zeer plausibel
leek (zo is ook de aas in het kaartspel
terug te voeren tot het Oudfrans ace,
dat een zou betekenen). Hoe dan ook,
mw. H.J. de Jong uit Rotterdam (excuses voor eventuele verkeerde spelling
van voorletters, titels of sekse-aanduiding) schrijft dat ze gehoord heeft dat
de oorsprong zou zijn Que Dieu le
juge. Gezien de stand, schrijft zij, en de
noodzaak van een beslissing, lijkt dit
mij altijd heel plausibel. Ik vrees dat ik
het daarmee niet eens kan zijn. De interpretatie komt mij verdacht voor,
lijkt te veel op de hardnekkige fabel dat
het SOS-sein een afkorting zou zijn
van Save Our Souls of dat Dom in betekenis van kathedraal een afkorting
zou zijn van Deus Omnium Magister.
Dit zijn allemaal herinterpretaties van
symbolen waarvan de oorspronkelijke,
veel trivialere, betekenis onbekend
werd.
PCUdB
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