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januari 1989
58ste jaargang

Onz e Ta
In dit nummer:

2 Nieuwe media, zoals relatietelefoon en
directe brieven, vereisen een nieuw
taalgebruik. Geschreven spreektaal als
vorm van moderne communicatie.
3 Reacties: waarom is u hebt zich vergist
four?; consequente spelling.
5 Vraag en antwoord: de wetenschappelijke benadering voor het probleem
van de tussen-s: beheer(s)overeenkomst, korting(s)kaart, etc.
Taalcuriosa: klinkerloze woorden.
7 De andere naam voor de flitstrein: 81
suggesties en een winnaar.

8 Spelling van buitenlandse namen:
8
9
9
10
12
13

waarom de ANP-lijst totaal geen gezag
kreeg van een woordenboekmaker.
Fiapje als hypercorrectie a la kofje.
Compromis voor de ANP-spelling.
Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen ingesteld.
Engelse infiltratie in opmars: wat nu
begint in reclameteksten, heeft zich al
voltrokken in filmtitels.
Begrijpen wij Engelse filmtitels?
Het Lyrisch Lab: van klemtoon naar
rijm bij Romanen en Germanen.

14 Uffda, koyaanisqatsie, Weltschrnerz,
koro: er bestaat wel degelijk een woord
voor. Over onvertaalbare woorden en
ontlening die alleen maar goed is.
15 Apartheid: leenwoord of Nederlands?
16 Wertalen wat er staat' klinkt eenvoudiger dan het is. Wat is een taaleigen
en hoe vertaal je iemands stiji?
18 Van woord tot woord: pruim, abrikoos, amandel en perzik.
18 Oefening voor taalgevoeligen:
haplologie als taalspel.
19 De toren van Babel: hoe vordert ons
grootste woordenboek, het WNT?
20 Reagan-regering, Wieringers en alcomobilisten in achterklap.
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Geschreven spreektaal
Naar een compromis in moderne communicatie?
F. Jansen

(1)'Misschien is het zo'n leuke Fiat Panda ... of wie weet is het wellicht wel de
Superbonusprijs van 100.000 gulden kontant. E-E-N-H-O-N-D-E-R D-D-U-I-Z-E-N-D
G-U-L-D-E-N!
Dat is een groot bedrag, daar zou u heel wat mee kunnen doen. En denk nu niet, dat
win ik toch nooit, mevrouw Gerritsen! Alle winnaars van de f 100.000,— dachten
dit ... en reeds 5 gelukkigen gingen u voor. Ieder van hen had het nooit voor
mogelijk gehouden, dat juist zij die ton zouden winnen. Ze wilden ons in eerste
instantie niet geloven ... pas met het geld in handen werd het ze echt duidelijk.
U hebt gewonnen, dat staat vast ... maar welke prijs ... dat weet niemand.
Spannend nietwaar?'
Dit is een fragment uit een direct-mail-brief van het type dat u vast ook wel eens in de
bus hebt gehad. De stijl van zulke brieven varieert. Het volgende is ook mogelijk:
(2)`Geachte mevrouw Gerritsen,
Heeft u het al gezien? Op de officiele Kado-codelijst staat achter uw naam de kadocode S 372. Dat betekent dat uw bestelling wordt beloond met een GRATIS KADO!
Wat dat kado is, kunt u op de achterkant van deze brief ontdekken. Kijkt u maar
snel even, mevrouw Gerritsen!
En, heeft u het sierlijke hangertje ontdekt? Of het prachtige boek? Of behoort u,
mevrouw Gerritsen, tot diegenen die de schitterende X bij hun bestelling
ontvangen?! Wat het ook is, het is in ieder geval een goede reden om uw Y katalogus
nog eens door te nemen. Want daarin vindt u gegarandeerd iets van uw gading,
mevrouw Gerritsen!
Maar laat ik u niet langer van uw bestelling afhouden. Per slot van rekening geeft
alleen een bestelling binnen drie weken recht op een kado. Profiteer dus snel,
mevrouw Gerritsen!'
Deze teksten komen binnen in een envelop en gaan vergezeld van aanhef en
ondertekening. Maar wat er geschreven wordt, is geen schrijftaal. De
woordkeus is soms opmerkelijk, met
pleonasmen als wie weet is het wellicht
en gratis kado, en rariteiten als wellicht
wel. De zinsbouw springs nog meer in
het oog, vooral doordat de schrijver
bijzinnen vermijdt. Zo verwacht je in
een geschreven tekst `Dat is een groot
bedrag waarmee u veel zou kunnen
doen' in plaats van `Dat is een groot
bedrag, daar zou u veel mee kunnen
doen'.
Interessanter nog zijn enkele andere
stijlmiddelen. De onbekende briefschrijver dringt zich op aan zijn lezers.
Hij schroomt in andere brieven zelfs
niet een verwijtende Loon aan te slaan.
In (1) en (2) stelt hij de lezer om de haverklap vragen en geeft hij bevelen,
waarbij hij de lezer bij de naam
noemt. Daarvoor kan de schrijver
maar een excuus aanvoeren: hij is opgewonden en blij omdat de geadresseerde (bl)*na) een prijs heeft gewonnen. Hij biedt in die beveelzinnen
eigenlijk de lezer zijn hulp aan voor
het verkrijgen van de prijs. De opwin-

ding blijkt ook uit de uitbundige typografie: uitroeptekens, !? combinaties,
Wilde hoofdletters, onderstrepingen en
spatieringen en ... stippeltjes. Een
fraaie stijltruc vinden we in de middelste alinea van (2), waar de brieftekst
synchroon loopt met het gewenste
handelingsverloop van de lezer. Daardoor wordt de samenwerking nog
dwingender aan de lezer opgelegd.
Typische schrijftaal
Hoezeer de stijl van dit soort brieven
afwijkt van andere soorten schrijftaal,
blijkt pas als we er de eerste twee zinnen van een wetenschappelijke publikatie tegenover zetten:

(3) `In augustus 1985 ontvingen we een
brief van de Algemeen Secretaris van X
waarin om onze medewerking werd verzocht bij de beantwoording van een aantal vragen over de interpretatie en implicatie van verdragsartikelen intake Y. Dit
rapport, afgesloten op 15 augustus 1986,
werd in onderling overleg opgesteld en
behandelt de 10 vragen ons door de
Algemeen Secretaris voorgelegd:
We zien in deze passage de volgende
kenmerken van typische schrijftaal

terug:
— voorzetselgroepen, in augustus
1985, het liefst voorkomend in groepjes als bij de beantwoording van een
aantal vragen over de interpretatie en
implicatie van verdragsartikelen inzakeY,
— bijzinnen, vooral beknopte bijzinnen: afgesloten (...) 1986, ons (...)
voorgelegd;
— woorden op -atie en -in& die naar
een handeling verwijzen. Zulke
zelfstandige naamwoorden lijken een
beetje op beknopte bijzinnen, omdat
ze ook als afkortingen van volledige
zinnen beschouwd kunnen worden.
Bij interpretatie, implicatie, medewerking en beantwoording moet de lezer
zelf even nagaan wie er wat interpreteert, impliceert e.d.
— samentrekkingen, die ik hierachter
tussen haakjes aangevuld heb: interpretatie (van verdragsartikelen) en implicatie van verdragsartikelen; Dit rapport,
afgesloten (...) opgesteld en (dit rapport, afgesloten (...)1986 behandelt.
Deze kenmerken zorgen ervoor dat de
tekst `ingedikt' wordt. Daardoor kan
de geoefende lezer uit (3) snel- veel informatie destilleren. Mindergeoefenden kunnen door de vele voorzetselgroepen snel het overzicht verliezen. Het fragment wordt pas echt
lastig door de drie andere eigenschappen. Beknopte bijzinnen, handelingswoorden en samentrekkingen hebben
met elkaar gemeen dat de lezer voor
een volledig begrip van hun betekenis
enkele grammaticaregels moet toepassen. Pas dan weet hij op Welke personen en taken deze constructies betrekking hebben.
Ten slotte maakt fragment (3) duidelijk hoe afstandelijk deze schrijfstijl is.
We kunnen er bijvoorbeeld niet uit afleiden of de schrijvers blij waren met
de opdracht en wat ze er vooral belangrijk in achtten.
Echte spreektaal?
Er is nauwelijks een grotere tegenstelling mogelijk dan die tussen de fragmenten (1) en (3). Is de nieuwe
briefstijl dan spreektaal? Ook dat is
niet het geval. Dat blijkt uit (4), een
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enigszins gestileerd weergegeven bijdrage aan een vergadering:

(4) 'Nou eh, mag ik al wat zeggen? Ik
vind mmmh we moeten een officiele
protestbrief schrijven vind ik als uitgebreid dagelijks bestuur of zo met al onze
gr klachten dat vind ik echt:
Enkele eigenschappen van (4) komen
overeen met de brieffragmenten waarmee we begonnen: het gebruik van
modieuze woorden en elliptische zinnen, de afkeer van bijzinnen, en
vooral de grote nadruk op de eigen
houding ten opzichte van het besprokene. Maar de verschillen springen
meer in het oog:
— Een spreker moet meestal nog op
gang komen (nou eh), eenmaal begonnen aarzelt hij nogal eens. Die aarzelingen worden bij voorkeur opgevuld
met geluid (mmmh).
— De spreker schiet ook niet altijd
meteen raak. Is hij bij nader inzien ontevreden over zijn woordkeus, dan laat
hij zijn oude plan zonder pardon vallen: vergelijk de vervanging van gr(ieven) door klachten. Vindt hij dat hij
zich wat al te zeer vastlegt, bijvoorbeeld door het uitgebreide dagelijks
bestuur met een karweitje op te zadelen, dan voegt hij de modieuze vervager of zo toe.
— Een spreker plakt alles wat hem
verder te binnen schiet zonder consideratie aan het voorafgaande vast. Zo
krijgt met al onze klachten een wat
vreemd plaatsje in de staart van de zin.
— Het lijkt alsof een spreker zich het
voorafgaande niet meer herinnert:
zinsneden als vind ik worden vaak
herhaald.
Spreektaal bestaat uit flarden. Dat valt
pas op als je een fragment opschrijft.
Wie spreektaal hoort, krijgt genoeg
steun van de intonatie om de flarden
als een geheel te verwerken.

Schrijftaal op de helling
We kunnen (1) en (2) het best beschouwen als een bastaardstijl, die trouwens
ook in sommige weekbladen te vinden
is: sprijftaal, met kenmerken van de
spreektaal en kenmerken van de
schrijftaal. Anders gezegd, de kloof die
aan het begin van deze eeuw nog tussen spreektaal en schrijftaal gaapte,
wordt kleiner en minder diep.
Ik denk dat deze ontwikkeling zich
onder invloed van de techniek versneld zal voortzetten. In de eerste helft
van deze eeuw bereikte de Neder-

landse samenleving het toppunt van
verschriftelijking. Burgers konden en
mochten van elkaar verwachten dat ze
de schrijftaal beheersten. In veel omstandigheden icon men immers niet
anders dan schrijven. Om veel mensen
te bereiken bestond er niets anders dan
de krant. Voor de overbrugging van
meer dan veertig meter alleen de brief.
Schrijven en schrijftaal werden zo vanzelfsprekend dat die in de metaforiek
van het spreken doordrongen: de uitdrukkingen tussen twee haakjes en dit
wil ik onderstrepen zijn conversationele pasmunt geworden, en wie kent
niet de vergaderaars die 'ergens vraagtekens bij plaatsen' (of zelfs kans zien
`vraagtekens te stellen')?

rijdt eerder naar het ziekenhuis dan
dat hij zich door de telefonische netwerken en verwijsinstanties worstelt.
Een mooie illustratie van deze degeneratie van de telefoon is de `chatlijn;
een speciale telefoonlijn om met enkele wildvreemden tegelijk te kwebbelen. De degradatie van de telefoon valt
ook of te Leiden uit de bijgevoegde advertentie. Een brief wordt als doeltreffender beschouwd.
...

"BEN JE DAAR NOG? OKEE
DAN NEEM JE
TWEE EETLEPELS TARWEBLOEM
HEB JE
DAT? ...NEE, EERST DE ABRIKOZEN, DAN DE
BLOEM
TWEE... NEE, GEEN THEELEPELS,
EETLEPELS
HEB JE DAT?
DE SUIKER .. .
DE ABRIKOZEN
BLOEM
OKEE... DAN
NEEM JE NU EEN MIDDELGROOT
SCHAALTJE
WAT ZEG JE? 0, DE VOORDEUR
JA, IK WACHT WEL EVEN

...

...

...

In de loop van deze eeuw keerde het
tij ten gunste van de spreektaal doordat de oude beperkingen daarvan —
spreker en hoorder moeten tegelijkertijd in dezelfde ruimte vertoeven — geleidelijk opgeheven worden. Het eerst
gebeurde dat voor de massacommunicatiemiddelen: radio en televisie
namen taken van de krant en de klassieke redevoering over. Als gevolg
daarvan moesten de politici een heel
ander type voordracht leren. Retorische foefjes, die het goed doen om een
betoog kracht bij te zetten tot ver achter de laatste rijen van een zaaltje, vielen opeens plat. De gesprekstechnieken van een huiselijk praatje kwamen
daarvoor in de plaats. Het grote voorbeeld daarvan is natuurlijk Reagan,
met zijn soepele, bedaarde, aangename
spreekstijl. Deze officiele spreektaal
werd het richtsnoer voor andere formele genres, ook in geschreven taal.
De spreektaal drong ook door in de
schrijftaal via de interviews, nog niet
zo lang geleden een genre waarvoor de
echte courantier zich schaamde.

Gedegradeerde telefoon
Hoe belangrijk deze communicatiemiddelen voor de uitbreiding van de
spreektaal ook zijn geweest, ze vallen
in het niet bij de impulsen die de telefoon heeft gegeven. Een kort historisch overzicht maakt dat duidelijk.
De telefoon was eerst zo deftig dat de
bazen briefjes opstelden voor hun
huisknecht, als die aan de kruidenier
een bestelling moest doorgeven. Wat
later werd de telefoon voornamelijk
voor noodgevallen gebruikt. De huisarts nam altijd op. Tegenwoordig is
het meer een medium voor trivia. Wie
echt met spoed de dokter nodig heeft,

...

...

...
...

...

..."

OM EEN LANG VERHAAL KORT TE MAKEN.

Toch lijkt de zegetocht van de telefoon
nog niet ten einde. We zien het apparaat voor onze ogen taken overnemen
die vroeger aan schriftelijke stukken
voorbehouden waren. Bijvoorbeeld
studievoorlichting. De faculteit sociale
wetenschappen van een universiteit adverteerde met de studietelefoon. Het
meest krasse voorbeeld is de 'Sinterklaastelefoon': kinderen hoeven geen
verlanglijstje meer te schrijven en
schoensgewijs naar de Goedheiligman
te verzenden; nee, de bisschop wacht
(in de centrale van een groot warenhuis) op hun telefoontjes.

studietelefoon
Met een boekje kun je niet praten. Het kan niks voor je
uitzoeken. Geeft geen antwoord op die ene aanvullende vraag die nou net voor jou zo belangrijk is.
Daarom deze studietelefoon. Vier weken lang zitten
zes studenten voor je klaar. Mensen uit de praktijk van
de studie. Misschien toekomstige kollega's.
Vragen, twijfels, moeite met de keuze? Wil je meer
weten over Utrecht, de zwaarte van de studie, de
mogelijkheden, de kosten?
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een telefonische voorziening waarmee
De telefoon wordt natuurlijk zeer geeen bandje voor vele opgebelden tegeholpen door de bandrecorder. Het
antwoordapparaat hief de beperking
van gelijktijdigheid op. Een zegen
voor de opgebelde, die daarvoor de
slaaf van de opbeller was. Nu zijn de
rechten nog wat verder verschoven ten
gunste van de opgebelde. De meeste
PERSOONLIJK
antwoordapparaten hebben een knop
Daarna kunt u uw eigen persoonlijke boodwaarmee je de' beller tegelijk met het
schr^tV inspreken. U heeft ± 30 seconden
opnemen ook door het huis kunt lalang de tijd om een korte beschrijving van
ten schallen. De opgebelde kan evenuzelf to geven. «Vat a het meeste
tueel direct reageren, dat is makkelijk.
bezighoudt, uw life-style of uw hobbies.
Hij kan zich ook vermaken met de geluiden van de insprekende opbeller,
DISCREET
die denkt dat hij niet gehoord wordt
Uw boodschap wordt de volgende dag op
of het tegen een apparaat heeft.
de nieuwe Contact- en Relatielijn gezeL
Een nummer waar vele geinteresseerden
Nieuwe eisen
24 uur per dag naar kunnen luisteren.
Schriftelijke reacties op uw peisoonlijke
In de jaren tachtig zien we de beperboodschap kunnen alleetl via de
king tot een opgebelde verdwijnen:
nieuwe
Contact- en Relatieliin bij u worded
denk maar aan de `nul-x-seks'thuisbezorgd. U ziet het, discretie
nummers en de scheldtelefoon, die
verzekerd.
geen toelichting behoeven, en aan de
relatietelefoon: een organisatie biedt
PERSOONLIJK
een telefoonnummer met een antAan de stem herkent men de ineiis.
woordapparaat aan waarop trouw
Vandaar dat alle annonces zijn ingesproken
lustigen een wervende tekst kunnen
door de 2iJensen zelf. U kunt this zelf het
inspreken, en een nummer waarop je
steingeluid van degene die de boodschap
al die berichten achter elkaar kunt
heeft ingesproken beoordelen. Op deze
aanhoren. Nog nieuwer is `voice mail', nianier kunt u veel beter uw keuze inaken.

lijk kan worden afgespeeld. In Amerika vervangt voice mail memo's en
bedrijfsbladen.

Reacties

Spelling: van chaos

Contact- en
relatielijn

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Hebt u u vergist?
P. R. Blom — Haarlem

Op uw artikel `U heeft of u hebt' in
de rubriek 'Vraag en antwoord , op
biz. 168 van het novembernummer,
geef ik graag een reactie.
In het Nederlands zijn er heden zes
werkwoorden waarbij de derde persoon afwijkt van de tweede persoon.
Deze werkwoorden zijn: zijn, hebben,
kunnen, mogen, willen, zullen. Deze
zes werkwoorden leveren de volgende

dubbelvormen bij u op: u is/bent, u
heeft/hebt, u kan/kunt, u mag/
moogt, u zal/zult, u wil/wilt. De
vorm u moogt is in onbruik geraakt.
De vorm u is wordt kennelijk ook als
minder juist gezien.
Het bovenstaande heeft een interessante consequentie. Als een en ander

juist is, is het heel leuk naar het reflexieve gebruik van deze werkwoorden te kijken. Goed is dan u heeft zich
vergist en ook u hebt u vergist. Wendingen als u heeft u vergist en ook u
hebt zich vergist zijn dan feitelijk fout.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is
dat aan het spreken en de spreektaal
nieuwe eisen worden gesteld. Formele
spreektaal moet precies de juiste lengte

hebben, want je hebt bijvoorbeeld
voor je relatie-advertentie precies 54
seconden. De inhoud moet voor iedereen duidelijk zijn, want je hebt geen
tweede kans om het nog even uit te
leggen. Bovendien weet je niet wie die
iedereen is. Dat betekent dat de tekst
eerst geschreven zal worden. Maar niet
in de oude schrijftaal. De tekst moet
immers een beetje `bekken', en ook op
het eerste gehoor begrepen kunnen
worden.
Hoe meer er gebruik wordt gemaakt
van deze nieuwe ontwikkelingen, des
te algemener en noodzakelijker wordt
de sprijftaal, bastaard van (of liever
compromis tussen?) de spreektaal en
de schrijftaal. De spreektaal heeft de
eenvoud, moderniteit en vooral de indruk van wederzijdse betrokkenheid
ingebracht; de schrijftaal de flardenloosheid, precisie en nadruk op volledigheid.

Haar eenheid?
R. J. N. M. Sistermans — chef Correspondentie, Rozendaal

De heer P. Bierman beklimt op
blz. 165 van het novembernummer
wat oude stokpaardjes van de Vereniging voor Wetenschappelijke (?) Spelling. Hoewel ik geen tegenstander ben
van aanpassingen in de spelling van de
Nederlandse taal, zou ik kanttekeningen willen maken bij enkele uitgangspunten die de VWS hanteert.
Haar spellingtheorie is volledig gericht op de schrijver. Maar schrijven
doe je toch meestal voor een lezer, dus
zo dat je lees/gespreks-partner je vlot
begrijpt? Schotel hem dan niet allerlei,
voor hem misschien ongebruikelijke
spellingvarianten voor, want dat bevordert bepaald niet zijn concentratie
(dus: vlot begrip). Van de schrijftaal is
dan een gebrekkig communicatiemiddel gemaakt.
Het schrijfverkeer zou zo veel eenvou-
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diger kunnen. Zeker niet volgens het
`alles-mag-principe , maar volgens duidelijke afspraken, net als in het weg- of
vliegverkeer. Dat is naar mijn overtuiging de enige en snelste manier om de
spellingchaos te lijf te gaan. Niks voorkeurspelling, maar een consequent onderwezen spelling! Als basis kan de
Woordenlijst van 1954 (Groene
Boekje) dienen, en dan zonder de toevoegingen `ook' en `zie ook'. Schrijf je
niet volgens de woordenlijst, dan is
dat jouw zaak, maar het is dan wel
fout. En ben je de juiste spelwijze van
een woord even kwijt, dan zoek je die
gewoon op; heel simpel, en net als in
de landen om ons heen.
Een spelling zoals de VWS die propageert, zie ik als een fijn middel voor
mensen met `vlinders in hun buik of
hoofd'. Plezierig om af en toe te zien;
gun hun vooral die vrijheid. Maar ga
die vlinders niet aan elke landgenoot
opdringen; de aardigheid gaat er dan
immers ook van af.

Wil schrijftaal nog enigszins als communicatiemiddel functioneren, dan
zijn ook voor de VWS-spelling natuurlijk afspraken nodig. Ik vrees dat
die veel ingewikkelder zullen zijn dan
de huidige. Erger nog, ze zullen nog
weer andere regels uitlokken, namelijk
over de juiste uitspraak! Hoe zeggen
we bijvoorbeeld milieu, politie, ik
word) niet goed, architect? En wat te
doen met die afschuwelijke randstad-r?
Schrijft minister Smit-Kroes voortaan
drieendejtig vooj, vejkeej? Extra regels
dus (waar de VWS juist zo tegen gekant is).
Zelf pleit ik dus vurig voor een spelling. Maken we ook geen afspraken
over een uniforme schrijfwijze van
buitenlandse aardrijkskundige namen
en sloven we ons niet uit om andere
talen correct te schrijven? Ja, maar intussen rommelen we met ons eigen
Nederlands maar wat aan; en de overheid doet daar nog naar hartelust aan

mee ook (neem o.a. de Postbus-51mededelingen op tv). Vindt u het met
mij geen waanzin dat je op een advertentiepagina van je dagblad allerlei
schrijfwijzen voor een woord aantreft?
De VWS is bezig met een uiterst riskante zaak die generaties lang een
uiterst vervelende nasleep kan hebben,
in de vorm van een nog veel grotere
spellingchaos. Daar lijkt me niemand
mee gebaat.
Tot slot een verwijt. Evenals in het
septembernummer insinueert de heer
Bierman van de VWS bij herhaling dat
alle tegenstanders van de VWS-spelling
gedreven zijn door starheid en watervrees. Hij verwijst dan naar voorbeelden uit het verleden: tegenstanders van
vrouwenpantalons, de trein, lang haar
bij mannen. Ik denk dat hij daarmee
een gevoelige plek probeert te raken,
als andere argumenten niet overtuigen.

Vraag en antwoord
Same nste I I i ngmsmprobleme n
Redactie Onze Taal

Vraag: In welke gevallen krijgen samenstellingen een `tussen-s' tussen de
samenstellende delen?
Antwoord: Renkema stelt in `Het vergeelde boekje' (zie Onze Taal 1984,
114-116) als eenvoudige regel voor:
schrijf de tussenklank -s- alleen als
deze wordt gehoord.
Deze regel geeft helaas geen oplossing
als je een en dezelfde samenstelling nu
eens met en dan weer zonder tussen-s
hoort uitspreken. Zo meenden wij tot
vandaag alleen uitvalsbasis gehoord te
hebben, totdat vandaag een huisschilder tot tweemaal toe van uitvalbasis
repte.
Een eenvoudige oplossing zou zijn:
dan maar beide vormen ook in geschreven taal toelaten. Die oplossing
doet echter geen recht aan een belangrijk verschil tussen spreken en schrijven. In een vergadering mag iedereen
opgewekt vormen met en zonder s gebruiken, maar de secretaris die de
notulen maakt, moet kiezen. Schriftelijke stukken hebben immers de pretentie een eenheid te vormen.

Wie of wat beslist?
Laten we de s-vormen in onze schrijftaal zegevieren? Of juist de s-loze? Dat
kunnen we beslissen door te tellen
hoeveel s-sprekers er zijn ten opzichte
van de s-loze sprekers, en de meerderheid te laten winnen. Zo'n democratische oplossing is niet alleen bewerkelijk door het vele telwerk, maar ook
misleidend. Taalgebruikers willen zich
immers richten naar het taalgebruik
van medetaalgebruikers dat ze voorbeeldig achten. Tegen het taalgebruik
van anderen zetten ze zich juist af. De
elitaire oplossing dan maar? Dat wil
zeggen, kijken hoe een groepje voorbeeldige taalgebruikers de tussenklank
behandelt? Die methode is weer iets
minder bewerkelijk dan de vorige.
Bovendien is het nog maar de vraag of
er uit dat taalgebruik handige regels
gedestilleerd kunnen worden. Dat
komt onder meer doordat ook dit
taalverschijnsel blootstaat aan hypercorrecties. Zoveel sprekers voegen in
zoveel woorden een s toe, dat die s
voor anderen verdacht is geworden.
Een voorbeeld is de s voor het achter-

voegsel -loos: inhoud(s)loos, regering(s)loos, geluid(s)loos. Wie de s wel zegt
maar niet schrijft, wordt onzeker en
gaat ook de s weglaten als die er wel
hoort, zoals in arbeidsloos.

Onderzoek naar regelmaat
Er is nog een derde weg mogelijk, de
wetenschappelijke. Daarvoor is de
bestudering van grote hoeveelheden
bestaande en net gemaakte samenstellingen nodig, om te zien welke eigenschappen van de samenstellende delen
invloed hebben op de keuze van de
tussenklank. Professor M. C. van den
Toorn heeft een paar jaar geleden deze
weg bewandeld in een reeks artikelen
in De nieuwe taalgids''. Zijn oogmerk
was aan te tonen dat het opduiken van
de tussenklank niet chaotisch is, maar
dat er regels en tendensen in te ontdekken zijn. We zullen bij de behandeling van enkele gevallen zoveel mogelijk van zijn bevindingen gebruik
maken.

Beheersovereenkomst of
beheerovereenkomst?
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Op het Ministerie van Landbouw
wordt het woord beheersovereenkomst
gebruikt om er het contract mee aan
te duiden dat agrarische organisaties
met de overheid hebben afgesloten om
het milieu te beheren (en dus niet te beheersen). Moet daarom die s in de
samenstelling niet weg?
Er zijn argumenten om de s te laten
staan. Ten eerste zijn er vergelijkbare
samenstellingen die ook een s hebben:
beheersinstituut, beheersvorm. Ten
tweede verzet overeenkomst zich niet
tegen een s: arbeidsovereenkomst, vervoersovereenkomst, al is die s absoluut
niet verplicht: huurovereenkomst.
Daar staat een argument tegen de
tussen-s tegenover: in samenstellingen
met beheer wordt het onduidelijk of
we met beheren dan wel met beheersen
te maken hebben. Niemand zou toch
koer- en koersgeluiden op een hoop
willen gooien, of antimormaatregelen
en antimorsmaatregelen. We moeten
elke kans aangrijpen om misverstanden te vermijden, vooral als dat tamelijk makkelijk kan door een s te
schrappen.
De verleiding tot taaltherapie moet
wegens wetenschappelijke argumenten
weerstaan worden. Niet zozeer omdat
de kans op verwarring ons vrij klein
lijkt, gezien het probleemloze bestaan
van beheersinstituten. Wel wegens een
van de tendensen die Van den Toorn
noemt: er komt een s na een abstract

zelfstandig naamwoord dat van een
werkwoord is afgeleid dat voorzienis
van een voorvoegsel. Neem bijvoorbeeld het werkwoord besturen. Dat
bestaat uit het voorvoegsel be- en sturen. Daarvan is bestuur afgeleid, en we
zien dat alle samenstellingen met
bestuur een s krijgen: bestuurscollege,
bestuursdaden en dergelijke. Uiteraard
zit in beheren eveneens het voorvoegsel be-. Op grond daarvan is de tussenklank volkomen regelmatig. Beheersovereenkomst is dus volgens regelmatige regels gevormd.

Belastingplichtige of
belasti ngspl ichtige?
Hoort er achter belasting en andere
woorden op -ing een s of niet? Volgens
Van den Toorn moeten we onderscheid maken tussen telbare ingwoorden en niet-telbare. De niettelbare krijgen een s, de telbare niet.
Zo betekent belading in beladingsproces `het beladen'. Dat is niet telbaar en
er verschijnt een s. Maar het is mogelijk meer kernladingen te plaatsen in
een kernladingraket, en de s is afwezig.
Nu de belastingpli.chtige: het eerste deel
daarvan kent een meervoud. Daarom
ook geen tussen-s.

Kortingkaart of
kortingskaart?
Sommige medeleden hebben kritiek
op kortingkaart. Dat zou kortingskaart
moeten zijn, vinden zij. Dat probleem

wordt er niet eenvoudiger op doordat
de twee Van Dales niet een lijn trekken. De driedelige Grote Van Dale
kiest voor kortingskaart en de Hedendaagse Van Dale voor kortingkaart.
Dit verschil kan aan de hand van Van
den Toorns genoemde tendensen verklaard worden met een beroep op de
betekenis. De Grote zou dan het
abstracte begrip `het korten' hebben
bedoeld, de Hedendaagse de telbare
`reducties'. Helaas zijn de betekenisomschrijvingen hiermee in tegenspraak. De Grote geeft immers als omschrijving 'kaart die recht geeft op een
korting' (cursivering OT). De Hedendaagse geeft een beperktere omschrijving: 'NS-kaart op vertoon waarvan
men tegen gereduceerde prijzen (cursivering OT) kan reizen'. We zien bij
beide korting in zijn telbare gedaante,
waardoor kortingkaart het meest voor
de hand ligt.
* M. C. van den Toorn, `De tussenklank
in samenstellingen waarvan het eerste lid
een afleiding is'. De nieuwe taalgids 74,
1981, 197-205;
M. C. van den Toorn, `De tussenklank in
samenstellingen waarvan het eerste lid
systematisch uitheems is'. De nieuwe taalgids 74, 1981, 547-552;
M. C. van den Toorn, 'Tendenzen bij de
beregeling van de verbindingsklank in
nominale samenstellingen'. De nieuwe taalgids 75, 1982, 24-33; 153-160.

Taalcuriosa
Hm
Jules Welling — Best

In 1978 kwam de Bezige Bij met de zoveelste `Rommel-bundel' van Marten
Toonder; die kreeg de titel `Hm'. Bij
mijn beste weten was dat toen de enige
boektitel zonder klinkers, althans in
het Nederlands.
Klinkerloze woorden zijn in onze taal
zeldzaam, maar ze bestaan wel. Zelfs
de dikke Van Dale geeft er enkele, zoals St of sst, pf en het reeds genoemde
hm, maar het zijn echte curiosa in het
woordenboek.
Zoals het woord zelf al aangeeft, heeft
het Nederlands klinkers nodig om de
medeklinkers te laten klinken.

Bij Van Dale kom ik in deze categorie
niet verder dan drie letters (sst), maar
als ook de afkortingen toegelaten worden, valt het aantal nog wel op te voeren. Het woordenboek geeft voorbeelden van vier letters (s.s. u.: salvis titulis
= zonder vermelding van verdere titels), vijf letters (h.b.b.h.h.: haar bezigheden buitenshuis hebbend) en zelfs
van zes letters (HHKKHH:
Hunne/Hare Koninklijke/Keizerlijke
Hoogheden), maar daarmee is de koek
op.
In de meeste andere talen is het niet
anders, maar vanzelfsprekend zijn ook
daar uitzonderingen op (anders had ik

het onderwerp niet aangesneden).
De taal waarin klinkerloze woorden
het meest voorkomen, is het Tsjechisch. De Vlaamse dichter en vertaler
Carlos de Vriese deed me de volgende
uiterst curieuze zin aan de hand: `Strc
prst skrz krk. Dat is geen klinkerloos
woord, maar een klinkerloze zin! Hij
verzekerde dat de zin grammaticaal
volledig juist is.
Vanzelfsprekend ben ik u de betekenis
schuldig. Die luidt: 'Steek je vingers in
je keel'. Wij hebben voor de vertaling
twee medeklinkers minder nodig,
maar wel negen klinkers..
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Toch een supertrein?
A. Boer — secretaris In- en Externe Betrekkingen NS

Een groot aantal reacties op de vraag
`Wie geeft die trein een naam?' in het
aprilnummer van Onze Taal 1988.
Opvallend is dat die reacties blijven
binnenkomen. `Een intrigerend en inspirerend taalvraagstuk , schreef
iemand. Zover zouden wij niet durven
gaan. Opmerkelijk ook inzenders die
meteen auteursrechten claimen en anderen die daar nadrukkelijk van afzien. De 'tevreden reiziger' ontbrak
gelukkig niet, evenmin als de verontruste met zijn vraag of de derde klas
nou ook weer terugkomt. Allemaal
zeer de moeite waard om te lezen deze
reacties: geestig, politiek, speels, bloedserieus, intelligent, bezopen, gevoelloos, een aantal bij voorbaat volstrekt
onbruikbaar. Indrukwekkend soms
ook de argumenten die de keuze als
toonbeelden van logica begeleidden.
Toch hebben vele inzenders goed begrepen dat het gevraagde een bepaalde
gevoelswaarde of beter nog een
associatieve waarde moet hebben die
nog gemakkelijk op de tong moet liggen ook, bijvoorbeeld in de vorm van
een alliteratie.

ook voor in het onlangs gesloten regeerakkoord en in de pas uitgesproken
regeringsverklaring Martens VIII. Terwille van de taaleenheid in Noord en
Zuid, die wij onder meer in onze Vereniging Algemeen Nederlands nastreven, durft de redactie dan ook bij u
aandringen om die naam aan te bevelen en misschien te propageren in Nederland', schrijft Jan Demol, ondervoorzitter van de VAN.

De volgende suggesties kwamen binnen:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

In de media wordt de laatste tijd vrijwel uitsluitend gesproken over hogesnelheidstrein en ook nog wel over
flitstrein. Als er een 'winnaar' aangewezen zou moeten worden, was dat
supersnelle trein, die vijfmaal werd ingezonden. De redactie van het Belgische Nederlands van Nu pleit nadrukkelijk ook voor deze naam, afgekort
als SST. `Die naam wordt in onze media vrijwel algemeen gebruikt en komt

Een `meerderheid' van stemmen, een
pleidooi uit Belgie, wat zou ons nu
nog ervan kunnen weerhouden een supersnelle trein op de rails te zetten?
Weinig, hoogstens de smalle basis van
deze `stem des yolks' en de nog onbeantwoorde vraag of de NS-autoriteit
het voorbeeld zou moeten geven. Wij
horen de marketingdenker al, die liever een supertrein heeft omdat die
meer biedt dan supersnelheid alleen.
De teerling is geworpen..

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

abc-expres
apb-expres
blikskaters
boemerang
de 2000
estafette
Eurocity Expres
europijl
Euroquick
Eurosprinter
flitstrein
haas(t)trein
harde lijn (hardliner)
hardloper
hardrijder
hazewindtrein
hetebliksem
hinde
holleurop
ijltempotrein
ijltrein
innotimer
intercitykomeet
interkomeet
interkometerra
intermaritiem
jager

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

koerier
komeet
koppesneller
kusttram
laagvlieger
lightspeedtrain
limiet
marathonloper
meteoor
nieuwe schicht
onderkruiper
pacemaker
pijl
poldervaart
railracer
railrunner
railster
railvlieger
railvogel
railzwaluw
scheurtrein
schichttrein
sliepuit
Smit-Kroes-expres
snelle jongen
sneller(trein)
snelloper

-- sneltram
snoltrein
speerpunt
speerspoor
spoorflits
spoorhaas
-- spoorracer
spoorslags
stertrein
-- straaltrein
stuiftrein
superexpres
supersnelle trein (SST)
superspoor
supersprinter
teletrein
tempo-300-trein
tempotrein
topsneller
trein met grote vaart
turbotrein
tyfoon
woesj
zeeslang
zeester
zevenmijler
zoef(trein).

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

--

Met dank aan: E. L. Annegarn-van Wijngaarden, Den Haag; B. Datema, Beverwijk;
J. Demol, Brussel; W. Evekink, Den Haag;
R. Held, Jaravia, Spanje; E. Hendriks,
Ommen; J. J. Hoenderkamp-Schreuder,
Barendrecht; A. W. Koen, Ridderkerk;
Th. B. Kraft, Doorwerth; H. van der
Kroon, Amsterdam; J. B. Manger, Almelo;
L. Nieman-Sonneveldt, Den Haag;
W. Nieuwstraten, Amsterdam; A. Olij,
Zaandijk; A. van Ooijen, Zeist; J. P. Roemer Visscher, Lunteren; S. Rustenhoven,
Auckland, Nieuw-Zeeland; R. G. Vastenhouw, Almere; A. van der Veen, Vlaardingen; L. Verheggen, Venlo; J. Vissers,
Amsterdam.
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Buitenlandse namen
P. S. Vermeer — redacteur Kramers Woordenboeken, Amsterdam

In het septembernummer van Onze Taal 1988 verklaart de Actiegroep Buitenlandse
Namen zich verheugd met het installeren door de Nederlandse Taalunie van een
werkgroep die de buitenlandse aardrijkskundige namen moet uniformiseren op basis
van de CBAN -lijst uit 1980. Deze vreugde kan ik slechts tot op zekere hoogte delen.
Ik juich het toe dat de Taalunie iets gaat doen aan de door het ANP veroorzaakte
chaos op dit gebied, maar de keuze van de CBAN -lijst als basis vind ik twijfelachtig.
Waarom in 1989 een lijst maken aan de hand van een lijst die al sinds 1980 wordt
genegeerd? Het lijkt me logischer een geheel nieuwe lijst te gaan maken. Er
mankeert ook genoeg aan de CBAN -lijst om dit negeren gerechtvaardigd te achten.
De namen van de landen en hun afleidingen in deze lijst weken zo ver af
van wat gebruikelijk was in de Nederlandse spellingtraditie, dat de voorstellen daarin eenvoudig niet aanvaard
konden worden. In mijn ogen waren
het vooral vijf voorstellen die mij
ronduit onaanvaardbaar leken voor de
gewone taalgebruiker. Ook vroeg ik
me af waarom de samenstellers van de
lijst zo met de spellingtraditie hebben
willen breken.
1) Etiopie. Dit woord komt van het
Griekse `Aithiops'. De th in dit woord
komt van de Griekse letter theta, die
altijd als th wordt getranslitereerd. Dat
dit nog steeds geldt, blijkt uit blz. LI
van het Groene Boekje. De spelling
`Ethiopie' is bovendien de enige ingeburgerde.
2) Afganistan. De enige ingeburgerde
spelling is met gh. De lokale naam (endoniem) is Afghanistan of Afghanestan, afhankelijk van de transliteratie. Die gh is de letter ghain, die in verreweg de meeste transliteratiesystemen
als gh wordt geschreven.
3) Filipijnen. Die tweede i wordt gedekt uitgesproken, wat volgens de regel van de juiste uitspraak dwingt tot
verdubbeling van de p. In de ingeburgerde spelling staat die letter ook al
dubbel. Dat is bovendien correct volgens de etymologie van die naam, namelijk naar de Spaanse koning Filips
II of Philippus, zoals zijn naam `klassiek'. luidde. In alle ons omringende
talen wordt die naam ook met twee p's
geschreven, behalve in het Spaans, omdat volgens de Spaanse orthografie de
p nooit verdubbeld kan worden. Zo
ook in het Tagalog (de Filippijnse
taal), dat de Spaanse spellingprincipes
volgt. Het lijkt me onverstandig in het
Nedhrlands de beslissing over de ver-

dubbeling van een medeklinker te laten afhangen van een taal die de mogelijkheid tot verdubbelen totaal niet
kent!
4) Nieuwzeeland, Zuidafrika en dergelijke. Volgens blz. LXIV van het
Groene Boekje moet dit Nieuw
Zeeland, Zuid-Afrika, enz. zijn. Deze
regels zijn ondubbelzinnig, helder en
gemakkelijk te leren. Hiervan afwijken lijkt me een nodeloze breuk met
de spellingtraditie en ronduit lastig
voor makers van naslagwerken, leerboeken en dergelijke. Men moet spelling alleen wijzigen als er kennelijke,
grote behoefte aan bestaat.
5) duits, duitser, frans, fransman en
dergelijke. Dit is tegen de voorschrif-

ten van het Groene Boekje op blz.
LXIX, waar het hoofdlettergebruik
wordt geregeld.
Afgezien van deze vijf bezwaren betreur ik het dat, als de CBAN de keus
had tussen twee gangbare spellingen,
zij vaak koos voor de minst fonologische, de moeilijkst leerbare. Waarom
Uganda in plaats van Oeganda en
Sudan in plaats van Soedan? Deze
beslissingen zijn nog enigszins verdedigbaar, daar de gekozen spellingen in
de landen zelf gangbaar zijn. Ikzelf
hecht meer aan de spelling met `oe
omdat die meer overeenkomt met de
correcte uitspraak.
Daar de CBAN-lijst — gezien de vijf
genoemde bezwaren — op mij zo'n
ondoordachte, zo niet klungelige indruk maakte, kon ze bij mij geen enkel gezag krijgen. Daarom besloot ik
maar mijn eigen spelling te blijven volgen.
Ik vind het jammer dat de Taalunie
die lijst weer uit het stof heeft opgediept. Gezag komt niet uit de lucht
vallen.

Flopje
Arthur Kooyman — Edinburgh

Er zijn woorden die een `nette' vorm
en een `niet-nette' vorm kennen. Zo is
`een kwade man' netter dan `een
kwaaie man, is `een kopje koffie' netter
dan `een koppie koffie'. Iemand die
nette taal wil spreken, zal zo veel mogelijk `kwade' en `kopje' gebruiken. In
sommige gevallen kan hij/zij echter te
net willen spreken en bijvoorbeeld
van te veel -ie's een -je maken. Zo kan
iemand tot de uitspraak komen `Geeft
u mij maar een kopje kofje.' Dit verschijnsel heet hypercorrectie.
Sinds de opkomst van de computer
kent het Nederlands van computergebruikers een overvloed aan ontleningen uit het Engels. Enkele voorbeel-

den: saven ( het opslaan van gegevens),
deleten (het vernietigen van gegevens)
en f loppy (een kleine enkelvoudige
magneetschijf waarop gegevens kunnen worden opgeslagen). Dit woord
klinkt in het Nederlands vrij `onnet',
even `onnet' als het woord koppie.
Taalgebruikers willen het netter
maken en zoals zij kopje prefereren boven koppie, zo ontstaat ook opeens het
woord flopje. Een Nederlandse hypercorrectie in een Engels woord. Immers: het Nederlands kent wel het
woord flop (fiasco); een klein fiasco
zou een flopje genoemd kunnen worden. In die zin kent het Nederlands
het woord f lop, niet als een computerattribuut.
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Compromis voor het ANP?
Ing. J. Dorrestijn — Scherpenzeel

De schrijfwijze van landennamen van
het ANP is ontwikkeld om een grotere gelijkvormigheid te verkrijgen, gelijkvormigheid met de in de benoemde landen gehanteerde schrijfwijze wel te verstaan. Duidelijkheid is
natuurlijk uitstekend, maar het is niet
goed de altijd al bestaande Nederlandse schrijfwijze zomaar opzij te
schuiven. Het effect van de ANPschrijfwijze is het tegendeel van het
beoogde resultaat, namelijk verwarring, doordat nu verschillende schrijfwijzen gehanteerd worden.
Bij de 50e druk van de Grote Bosatlas
heeft men de ANP-schrijfwijze terecht
afgewezen, maar daar gebruikt men
een anderszins niet toe te juichen
schrijfwijze: de CBAN-lijst. Men vervangt te vaak een oe door een u (bijv.:
Soedan-Sudan). Andere vreemde
zaken zijn bijvoorbeeld Somalia in
plaats van Somalie, zoals men het ook
uitspreekt, en Kenya (Engelse uitspraak is Kienje) in plaats van Kenia,
zoals men het in ons land ook uitspreekt en zoals het van 'oudsher'
bekend is.

Wat het ANP en de Bosatlas doen, is
geen spell ingvereenvoudiging, integendeel.
Ik hoop dat de Werkgroep Buitenlandse Namen van de Nederlandse
Taalunie van de volgende principes zal
uitgaan.
1) Aardrijkskundige namen die een
duidelijk afwijkende Nederlandse
vorm hebben, moeten zo geschreven
blijven: Paris - Parijs, Suomi - Finland,
Lille - Rijsel.
2) Namen geschreven in een Latijns
schrift, zoals ze in die landen altijd al
gebruikt zijn, blijven die vorm houden: Guatemala wordt geen Koeatemala, Sydney geen Sidnie.
3) Namen geschreven in een ander
schrift, waarvoor geen officiele transcriptie is of waarbij de letters eenvoudig kunnen worden vervangen door
Latijnse letters, krijgen de goed op het
Nederlands aansluitende vorm: B-A-K
OE (Bakoe).
4) Namen in landen met een Engels
of Frans koloniaal verleden hebben
vaak een omzetting in het Latijnse

schrift, die gebaseerd is op die taal.
Toch is Marrakesj niet slechter dan
Marrakech, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld Soeva ten opzichte van Suva
(Fidji).
Het beste is volgens mij dat landennamen en de belangrijkste steden zoveel
mogelijk volgens 1) en eventueel 2)
worden geschreven. Verder moet men
trachten de schrijfwijze zo dicht mogelijk bij het Nederlands te houden, dus
geen Dubayy maar Doebai. De Fransen
en de Duitsers doen toch ook geen afstand van hun eigen spelling?
Als een compromis echt nodig is, is
het dan geen goede oplossing om twee
lijsten met landennamen aan te leggen:
een Nederlandse en een internationale? De internationale lijst zou dan
gebruikt kunnen worden om de
schrijfwijze in de verschillende talen
aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld:
Frans
Londres
Koweit

Nederlands internationaal
Londen
Koeweit

London
Kuwayt

Persbericht Nederlandse Taalunie
Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen ingesteld door de
Nederlandse Taalunie
Op 28 november 1988 heeft de Algemeen Secretaris van de Nederlandse
Taalunie de Werkgroep Buitenlandse
Aardrijkskundige Namen ingesteld.
In deze Werkgroep zitten Belgische en
Nederlandse deskundigen op naamkundig, cartografisch, taalkundig,
journalistiek en diplomatiek gebied.
De Werkgroep zal een lijst opstellen
van de namen van landen, de inwoners, de hoofdsteden en de bijvoeglijke
naamwoorden die daarvan worden afgeleid. Deze lijst wordt ter erkenning
aangeboden aan het Samenwerkings-

verband Nederlandstalige Terminologie (SaNT), waarin de normalisatieinstituten van Belgie en Nederland
met de Taalunie samenwerken.
De Werkgroep zal verder voorstellen
doen voor een lijst met andere buitenlandse aardrijkskundige namen, zoals
van rivieren, bergen en dergelijke.
De Werkgroep zal zich houden aan
het Belgische Spellingbesluit 1946, de
Nederlandse Spellingwet 1947 en de
regels van de Woordenlijst van de
Nederlandse Taal 1954.
De Werkgroep bestaat uit:
prof. dr. D. P. Blok, voorzitter
de heer C. G. M. Braspenning (Nederlandse Taalunie), secretaris
dr. R. Rentenaar (P. J. Meertens-insti-

tuut, Amsterdam)
prof. dr. F. J. Ormeling (Geografisch
Instituut, Utrecht)
prof. dr. K. Roelandts (emeritus hoogleraar KU, Leuven)
de heer J. P. van Groesen (Algemeen
Nederlands Persbureau,
's-Gravenhage)
de heer B. van de Voorde (Agentschap
Belga, Brussel)
mr. J. J. Jonker Roelants (Ministerie
van Buitenlandse Zaken,
's-Gravenhage)
de heer F. Hintjes (Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen, Brussel) en
de heer P. van Puffelen (Afdeling
Nederlandse Vertalingen van de Europese Commissie, Brussel).
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Engelse infiltratie: van Eenzaam zijn de
ontembaren tot Bright
Rene Appel

—

Big City

Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Er ligt een weekblad op tafel, de achterkant boven. `Let's go for Johnnie Walker' lees
ik, en ik zie een foto van twee mensen die in schemerlicht roeiend op weg zijn naar
een verlicht huis op een eilandje. Een nogal omslachtige manier om behoefte aan
drank te bevredigen, maar daar gaat het hier niet om. Onder aan de advertentie, die
de hele bladzijde beslaat, lees ik: Johnnie Walker Red Label. Recognised for good
throughout the world. Een katern van een Engelse zondagskrant of een
Amerik ans blad? Nee, de kleurenbijlage van Vrij Nederland. Ik heb weliswaar geen
vergelijkend warenonderzoek gedaan, maar durf toch te beweren dat er een toename
Engelstalige
elsta ga advertentieteksten: Go where the flavour leads you
is van volledig En
(inderdaad, Lucky Strike); Get it right, get Sprite; Catch the wave, share the taste
(alweer goed: Pall Mall). Het is mij ook opgevallen dat artikelen in kranten en
weekbladen tegenwoordig steeds meer niet vertaalde stukken Engelse tekst bevatten,
vooral in het geval van recensies van Engelse boeken. De lezer die het Engels niet of
matig beheerst, wordt bijna uitgesloten van kennisname van zo'n bespreking.
De meeste mensen die geinteresseerd
zijn in de infiltratie van het Engels in
Nederland, richten zich op het gebruik van Engelse leenwoorden. In
vrijwel elke aflevering van Onze Taal
staat wel een artikel of ingezonden
brief waarin deze kwestie aan de orde
wordt gesteld, en meestal in afkeurende zin. Vreemd genoeg laat men
een ander, minstens zo interessant verschijnsel onbesproken, namelijk dat
het Engels in Nederland steeds minder
een vreemde taal is en steeds meer een
tweede taal naast het Nederlands. Het
lijkt erop dat het Engels het Nederlands in bepaalde domeinen zou kunnen gaan vervangen. De eerste signalen zijn al zichtbaar in advertentieteksten.
Grote verschuiving
Een ander (toegegeven: zeer beperkt)
domein waarin het Engels de overhand lijkt te krijgen is dat van filmtitels. Het viel mij een tijdje geleden op
dat vrijwel alle filmtitels in het wekelijks bioscoopoverzicht van Amsterdam (de zogeheten filmladder) Engelstalig waren. Als voorbeeld neem ik
hier de filmladder van 6 oktober
jongstleden. Van de 31 oorspronkelijk
Engelstalige films heeft er slechts een
een Nederlandse titel gekregen: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. De
reden daarvoor zal duidelijk zijn. Het
boek van Kundera, waarnaar de film is
gemaakt, is vooral bekend onder zijn
Nederlandse titel. Verder zijn de oorspronkelijke Engelse titels gehandhaafd.
In mijn herinnering was het Engels

vroeger niet zo dominant in de filmladder. Het overzicht voor de week
beginnende met 6 december 1962 lijkt
mijn vermoeden te bevestigen. Van de
26 oorspronkelijk Engelstalige films
derma
ar er
liefst
21 een Ne
hebben
a
gekregen:
mopldil ekre
en: Verrader
landse
titel
dracht; Vroeg rijp; Op kamers bzj die
vrouw; enz.
Zo'n vergelijking van twee filmladders
waar ruim 25 jaar tussen zit, geeft al
een aardig idee van de verschuiving
naar het Engels, maar het kan natuurlijk zijn dat het toeval hierbij parten
heeft gespeeld, en dat ik er net twee
weinig representatieve overzichten uit
heb gelicht. Bovendien, als er sprake is
van een verschuiving, is het aardig om
eens te bezien hoe het verloop daarvan
in de tied precies is. Daartoe heb ik
filmladders over een periode van 25
jaar met elkaar vergeleken met tussenperiodes van 5 jaar: 1962, 1967, 1972,
1977, 1982 en 1987.
Categorieen
Uit elk onderzoeksjaar nam ik vier
ladders verspreid over het jaar. Iedere
oorspronkelijk Engelstalige film
scoorde ik in een van de volgende categorieen Nederlandse titel; Nederlandse titel met de oorspronkelijke
Engelse titel als ondertitel (Lijfwacht
voor gangsters (The George Raft Story));
Engelse titel, en Engelse titel met Nederlandse ondertitel (Deadly pursuit
(Met de dood op de hielen)). Elke film
werd slechts eenmaal gescoord. Films
met een naam als titel bleven buiten
beschouwing (Rambo, Amadeus, etc.),
evenals films met een wat taal betreft
ambigue titel zoals Cabaret, en films
met een tweetalige titel waarin het Nederlands niet een van de twee talen
was, bijvoorbeeld Romance a la Carte
(That touch of mink). Er waren ook
nogal wat films waarvan de herkomst
zonder verder bronnenonderzoek niet
viel vast te stellen. Dit waren vooral
sexfilms, vechtfilms en de meer obscure cowboyfilms. Deze rolprenten,
hoewel vermoedelijk vaak oorspron
kelijk wel Engelstalig, zijn ook niet in
dit onderzoek betrokken.
:

:
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Tabel 1 Percentages oorspronkelijk Engelse films met een Nederlandse titel (NED), een
Nederlandse titel met een Engelse ondertitel (NED(Eng)), een Engelse titel (ENG), en een
Engelse titel met een Nederlandse ondertitel (ENG(Ned)).
Met de n is het aantal beoordeelde films aangegeven.

Duidelijke resultaten
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erop dat de verengelsing een beetje
`verzacht' moet worden. Als de volledig Engelse titel eenmaal ingeburgerd
is, kan de Nederlandse ondertitel weer
verdwijnen: zie de afname van het percentage voor ENG(Ned) in 1987.

De kwantatieve bevindingen van het
onderzoek zijn vervat in tabel 1. Het
globale resultaat zal duidelijk zijn: er
is sprake van een voortdurende toename van het gebruik van Engels voor
bioscooptitels, en het Nederlands
wordt verdrongen. Het Nederlandse
aandeel is in 25 jaar teruggelopen van
ruim 75 tot minder dan 10%. In 1962
was het Engels ver in de minderheid.
Als een Engelstalige film in de jaren
zestig alleen een Engelse titel kreeg,
was het meestal een zeer populaire
film, zoals West Side Story of The
sound of music.
Nauwkeuriger inspectie van de tabel
levert ook nog andere aardige gezichtspunten. Zo is er een opvallende
toename te constateren van films met
een Nederlandse titel en een Engelse
ondertitel in 1967, terwijl de stijging
bij de films met alleen de oorspronkelijk Engelse titel nog betrekkelijk gering is. Je zou dus kunnen zeggen dat
NED(Eng) een stapje is in de richting
van anglisering. Als die tendens toeneemt (tussen 1967 en 1972 een stijging van ruim 20 %), neemt het aantal
films met een NED(Eng)-titel weer af.

Vanuit sociolinguistisch perspectief
kan het verder interessant zijn verschillende filmgenres te onderscheiden. Een cowboyfilm trekt immers
publiek uit andere sociale categorieen
dan de nieuwe Godard of een andere
zogeheten `kunstfilm. Ik heb me beperkt tot de kunstfilms, waarbij ik
`kunstfilm' eenvoudig heb gedefinieerd naar de bioscoop waar de film
draaide: Leidsepleintheater, Uitkijk,
Cinetol, Kriterion, Studio K, Cinecenter, The Movies. Ik ben me ervan bewust dat zo'n operationalisering discutabel is, maar het lijkt me niet mogelijk de artistieke inhoud van alle films
op hun waarde te schatten.
Dutchdamned?
De tweede tabel bevat de gegevens van
dit deelonderzoekje, waarbij ik met
nadruk moet wijzen op het relatief geringe aantal films dat daarin betrokken is. Uit deze tabel komt in ieder geval duidelijk naar voren dat de kunstfilm, dat wil zeggen de film voor de
culturele elite (of wat daarvoor moet
gelden), vooroploopt als het gaat om
de verengelsing van filmtitels. Zowel
in 1982 als in 1987 krijgt in 100% van

Hoewel minder scherp en in een latere
periode, lijkt ongeveer hetzelfde te gebeuren met films met een Engelse titel
en een Nederlandse ondertitel. Parallel
met de toename van ENG is er een
toename van ENG(Ned). Het lijkt

1962
(n=5)
NED

0

1967
(n=6)
0

1972
(n=15)

1977
(n=8)

1982
(n=12)

1987
(n=12)

0

0

0

0

60,0

16,7

0

25,0

0

0

ENG 20,0

66,7

86,7

62,5

100,0

100,0

ENG (Ned)

16,7

13,3

12,5

0

0

NED (Eng)

20,0

Tabel2 Percentages oorspronkelijk Engelse `kunstfilms' in de vier onderscheiden
categorieen (zie tabel 1).
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de gevallen een oorspronkelijk Engelse
film alleen de Engelse titel in het
bioscoopoverzicht. Het Nederlands
lijkt voor deze categorie films te hebben afgedaan.
De conclusie zal duidelijk zijn. Filmtitels is een domein waarin het Engels
niet alleen dominant geworden is, nee,
het is ondertussen bijna alleenheerser
geworden ten koste van het Nederlands. Hoe anders was dat in het begin
van de jaren zestig. Toen werden zelfs

zeer dicht tegen het Nederlands aanliggende filmtitels nog vertaald, getuige de volgende titels, waarin ook
nog trouwhartig het origineel als
ondertitel werd gegeven: de Engelse
film Tobroek (Tobruk) en de Franse Maciste contra Maciste (Maciste contre Maciste). In 1988 draait er al een Nederlandse film met een Engelse titel:
Amsterdamned. Denkt men in het
bioscoopbedrijf misschien ook Dutchdamned?

Frantic
F. Jansen

`Wat betekent Frantic eigenlijk?, vroeg
mijn vriendin Coen we de bioscoop
verlieten. Ik wist het niet. De mensen
die ik het de volgende dag zelf vroeg,
wisten het ook niet. Hoeveel onvertaalde Engelse titels kunnen we op
eigen kracht begrijpen?
Om die vraag een beetje te kunnen
beantwoorden heb ik zeven Engelstalige titels voorgelegd aan 28 studenten
van de Leidse Universiteit, allen derdeof ouderejaars, en Nederlands of een
andere taal studerend. De vraag was:
kun je een vertaling geven van de volgende titels? De resultaten deelde ik in
drie categorieen in: goed; in de buurt;
weet niet/slaat nergens op. Het resultaat was een duidelijke driedeling.
Hoewel het hier om een piepklein peilinkje gaat, zijn de resultaten hoogst
suggestief: oudere studenten, die Engels in hun vooropleiding hebben gehad en ook tijdens hun studie geregeld
iets Engels moeten bestuderen, kunnen een groot deel van de — onvertaald aangeboden — filmtitels niet vertalen. Dat ligt niet zozeer aan hun ge-

goed

The Presidio
Frantic
Distant voices, still lives
Drowning by numbers
Deadly pursuit
Orphans
Red Heat

0
2
4
7
11
20
18

brekkige talenkennis, maar eerder aan
het feit dat de filmtitels zo moeilijk
zijn. Hoeveel titels kon u moeiteloos
vertalen? De filmtitels zijn moeilijk
doordat er ongebruikelijke woorden
gebruikt worden (frantic), of door de
literaire constructies die erin voorkomen (Distant voices, still lives). Het
is al helemaal onmogelijk om iets van
de bijbetekenissen te bevatten. Zo wist
maar een proefpersoon dat de laatste
titel (ook) 'Russische smeris' betekenen kon. (`The heat is on me' = ik
word gezocht / in de gaten gehouden.)
Misschien is het Nederlands filmbedrijf zo noodlijdend dat er geen woordenboek meer of kan; misschien wenst
de bedrijfstak dat het publiek de filmtitels meer ziet als namen: aanduidingen zonder beschrijvende betekenis,
die alleen bedoeld zijn om iets of iemand te identificeren. Misschien overschatten de Nederlanders hun kennis
van het Engels. In het laatste geval is
ten minste een vertaling tussen haakjes
wenselijk.

in de buurt

0
1
2
6
3
0
2

weet niet/
slaat nergens
op
28
25
22
15
14
8
8
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Het Lyrisch Lab
Arme Romanen!
Pieter Nieuwint

Nu Jaap Bakker over het Engels als
door liedjesschrijvers met graagte gebezigde taal begonnen is, ligt het,
zeker gezien mijn tirade tegen het onhebbelijke rijmgedrag van leenwoorden in het Nederlands (november
1988), voor de hand eens te kijken hoe
groot de kans op 'verborgen rime
riche' is in het Engels, dat immers een
aanzienlijk deel van zijn woordenschat
bijeen heeft geleend. Op grond van de
enorme hoeveelheid woorden op
-ation die de Engelsen bezitten (als we
bij wijze van steekproef de rijmwoordenboeken van Bakker en Stillman erbij nemen en kijken naar de aantallen
zeslettergrepige woorden op -atie resp.
-ation, dan zien we dat de uitslag
Nederland—Engeland 16-97 is: duidelijke taal, lijkt me), zou je kunnen denken dat de situatie in Hun Taal nog
veel erger is dan in het Nederlands.
Maar dat blijkt bij nadere beschouwing mee te vallen. Het Engels heeft
namelijk, veel vaker dan het Nederlands, zijn leenwoorden vergermaniseerd, wat in dit geval zeggen wil: hun
hoofdklemtonen naar voren verplaatst.
Laten we ter illustratie hiervan wat
woordparen bekijken die zowel door
het Nederlands als door het Engels
aan het Frans ontleend zijn, en die in
het Nederlands (en in het Frans natuurlijk) `rijmen, dat wil zeggen het
door mij verfoeide morfeemrijm vertonen. De woorden solide en timide
kregen in het Engels de klemtoon op
de eerste lettergreep, waardoor ze ophielden rijmwoorden te zijn: solid en
timid; en hetzelfde geldt voor klassiek
en rustiek (classic en rustic); natuur en
figuur (nature en figure); amoureus en
serieus (amourous en serious); permanent en evident (idem). De vele Nederlandse woorden op -ant leveren ook
mooie voorbeelden op: niet alleen saillant (salient), briljant (brilliant), en sergeant (idem), maar ook, met nog verder gaande aanpassingen, riskant
(risky), charmant (charming) en diamant (diamond).
Nu zult u wel denken dat ik de Engelsen benijd om de wijze waarop ze het

de liedjesschrijver onmogelijk hebben
gemaakt zich in dit soort gevallen nog
aan morfeemrijm te bezondigen. Tot
op zekere hoogte doe ik dat ook, maar
er zit aan hun germaniseringsdrift, zoals aan zoveel in dit leven, ook wel degelijk een negatieve kant. Want wat
zien we als we de Engelse woorden
hierboven nog eens onder de loep
nemen? Op enkele ervan (bijv. solid,
figure en charming) zijn nog wel wat
rijmwoorden te bedenken, maar op
andere (bijv. nature, permanent,
salient, sergeant en diamond) rijmt
helemaal niets. Tel uit je winst! Als ik
ooit een kind met het badwater weg
heb zien gooien, dan is het wel bier.
Nee, de Nederlandse situatie is zo
kwaad nog niet, zolang we een woord
als sergeant tenminste maar laten rijmen op hogerhand en niet op luitenant
(dat uberhaupt al geen goed rijmwoord is omdat het qua betekenis in
dezelfde hoek zit).
Het wordt langzamerhand de hoogste
tijd dat ik voor de iets minder goede
verstaander uitleg wat dit alles te
maken heeft met de ondertitel boven
dit stukje. De goede verstaander heeft
het natuurlijk al begrepen: omdat in
de Romaanse talen de klemtoon vrijwel altijd op de laatste of voorlaatste
lettergreep van een woord valt, is het
in die talen bijna ondoenlijk morfeemrijm te vermijden. De enige woorden
waarbij zich geen problemen voordoen, zijn de eenlettergrepige. Als langere woorden op elkaar rijmen, is de
kans levensgroot aanwezig dat de rijmende lettergrepen identieke morfemen bevatten, zodat ze (= de langere
woorden) even onbevredigend op elkaar rijmen als al die Nederlandse
woorden op -atie. (De ironie van het
lot wil overigens dat de met die woorden corresponderende Romaanse — en
trouwens ook Duitse — woorden vanwege het accent op -tion of -zion(e)
juist weer niet op elkaar rijmen, behalve dan via open-en-bloot rime riche!)
Denk maar eens aan al die Franse enkelvouden op -al en meervouden op
-(e)aux, al die Italiaanse en Spaanse
woorden op -ivo of -ico, en aan al die
Franse, Italiaanse en Spaanse op resp.

-on, -one en -on. Anders gezegd: wat
het Nederlands heeft bij inflatie en
sensatie, hebben de Romaanse talen bij
hele ritsen woorden, en het zou me
niet verbazen als het bij de meerlettergrepige woorden eerder regel dan uitzondering zou zijn. En op al die woorden rijmen evenveel (nou ja, een beetje
overdrijven mag toch wel?) woorden
als in het Nederlands op -atie, en die
woorden zijn dus eigenlijk allemaal
even onbruikbaar als rijmwoord.
Kortom: het is schijnrijkdom.
Geen wonder dat de Fransen van een
rij m als f lacon — ballon niet onder de
indruk zijn; geen wonder ook dat ze
meer waardering hebben voor een
rijm als bon ton — menton, want dat
mag dan wel, oppervlakkig gezien,
rijk rijm zijn, het is dat, bij een nadere
etymologische beschouwing van de
samenstellende delen, juist niet. Zo gezien hebben de Fransen groot gelijk
dat ze dit soort rijm `riche' noemen
— `verborgen volrijm' zou ook een
aardige benaming zijn.
Hoe dan ook, dichters die zich bedienen van Germaanse talen, verkeren in
de riante positie dat ze noch aan verborgen rime riche, noch aan verborgen volrijm hun handen hoeven te
branden. Leve het Germaans!

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
Iidmaatschap) kan telefonisch via
070 - 24 24 23.
Schriftelijke aanmelding kan portvrij geschieden in een open envelop gericht aan:
Genootschap Onze Taal
Antwoordnummer 93285

2509 WB Den Haag
Na ontvangst van de aanmelding
schrijven wij u als lid in per de
eerste van de daarop volgende
maand. Nadat u het eerste nummer hebt ontvangen, krijgt u later
de acceptgiro voor de betaling van
de contributie tot het einde van het
lopende kalenderjaar.
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Er is een woord voor: koro
Robert-Henk Zuidinga

De legende wil dat ons begrip 'gezellig' maar lastig te vertalen is. De sfeer van een
huisgezin uit de jaren vijftig, dat genoeglijk en in z'n geheel — kinderen gingen toen
voor hun dertigste zelden het huis uit — rond de kolenhaard liedjes tong terwijl
vader in zijn fauteuil tevreden aan zijn pijp trok (tabak merk `Sailor') en moeder
voor warme chocolademelk met speculaasbrokken zorgde, is blijkbaar zo sterk aan
onze belevingswereld gebonden, dat de rest van de wereld er niet in geslaagd lijkt die
zelfde sfeer in een woord te vangen.
Het Nederlands is niet de enige taal met woorden die onvertaalbaar zijn (of lijken).
Integendeel, ze komen in vrijwel elke ons bekende taal voor, en meer nog in ons
onbekende talen. De titel van het boek Koro (Chinees; zlfst. nw.) De hysterische
overtuiging dat je penis steeds kleiner wordt geeft daar meteen al een goed voorbeeld
van. Andere woorden waarvan je, na de `vertaling' gelezen te hebben, meteen
begrijpt wat ermee bedoeld wordt, maar waarbij je je ook onmiddellijk realiseert dat
wij daar niet een evenwaardig woord voor hebben, zijn Radfahrer — iemand die naar
boven likt en naar onderen trapt — en understatement — aanduiding waarmee iets
veel zwakker wordt uitgedrukt dan het in werkelijkheid bedoeld wordt.
In Koro zijn door de Amerikaanse auteur Howard Rheingold een groot aantal begrippen bijeengebracht die
slechts in een taal kernachtig uitgedrukt worden en het in elke andere
taal met een omschrijving moeten
doen. De oorspronkelijke titel van het
boek was dan ook They have a word
for it (Daar hebben ze er een woord
voor).
kalpa 186
kekau 131
kolleh 84
koro 59
koyaanisqatsi 175
kula 94
Kulikov 162
kut 107
kyoikumama 30
lagniappe 99
land nam 145
lao 29
lingam 67
majie 47
mamihlapinatapei 62
mantra 52
masa bodoa 161
maya 112
mbuki-mvuki 27
mettere in piazza 61
mokita 41
mu 118

qualunquisino 160
Radfahrer 95
rame 36
rasa 79
razbliuto 62
reve A deux 132
rojong 28
Sabi 75
sabsung 106
salogok 189
sanza 46
saper vivere 26
sbottonarsi 51
Schlimmbesserung 176
sentak bangun 131
shibui 76
shin 77
Shima 174
sitike 25.
stam 188
suilk 28

ocurrencia 187
Ohrwurm 185
ondinnonk 151
orenda 49
ostranenie 81

to 108
talanoa 53
talkin 147
tao 140
tartle 34
tashinamu 164
tea 26
tikkun olam 163
Lingo 21
tirare la carretta 98
tjotjog 33
Torschliisspanik 58
Treppenwitz 48
tsuris 35

palatyi 111
Papierkrieg 158
ponte 97

uffda 189
underdog 30
uspolecnic 166

nadi 116
nakhes 35
narachastra prayoga 66
nemawashi 98
ngaobera 22
ngarong 133
Njepi 56

Niet een Nederlands woord
Rheingold heeft zijn vondsten geordend naar een aantal thema's, uiteenlopend van 'Serieuze zaken (Woorden
over werk en geld)' en `Het leven is
slechts een droom (Het jargon van de
technologen van de geest)' tot `Wat je
zegt ben je zelf (Krachttermen)',
`Godsdienstige wegwijzers (De kaart,
het land en het mysterie)' en `Merkwaardige memen (Taalvirussen)'.
In dat laatste hoofdstuk staan onder
meer Ohrwurm (Duits): een deun of
melodie waar een bevolking snel door
wordt aangestoken, en ocurrencia
(Spaans): plotseling, helder idee of
geestige opmerking. En inderdaad,
probeer daar maar eens een Nederlands woord voor in de plaats te
krijgen.
Misschien nog wel illustratiever is
Uffda (tweeds): een woord van medeleven, te gebruiken wanneer iemand
pijn heeft. Als je ziet dat een ander
zich krachtig op de duim slaat, wil je
zelf ook wel eens even de adem inhouden of een solidair `Au' uitbrengen,
maar Zweden roepen dan welgemeend
`Uffda!' Dat houdt volgens de auteur
een combinatie in van `au voor jou'
en `het spit me dat je je bezeerd
hebt'.
Om tot een zo breed mogelijke verzameling te komen, heeft Rheingold
zich door gebruikers van de meest uiteenlopende talen laten adviseren, en
het resultaat is dat er woorden uit alle
uithoeken van de wereld vertegenwoordigd zijn: uit het Javaans en Bantoe, het Sanskriet en Jiddisch, het

Sioux en het Paaseilands, het Vuurlands en het Kiriwina (op Nieuw
Guinea); uit alle denkbare talen dus,
behalve het Nederlands.
Uit het Navajo (de taal van een Indianenstam in Noord-Amerika) komt bijvoorbeeld hdzh'q: de schoonheid van
het leven, zoals gezien en gecreeerd
door een mens, en uit het Hopi (eveneens de taal van een Indianenvolk)
stamt koyaanisqatsie: natuur uit Naar
evenwicht, een woord dat over de hele
wereld bekend werd als titel van een
film. Ho oponopono uit het Hawaiians
betekent: het oplossen van een probleem door erover te praten, en land
nam (Oud-IJslands) is de naam voor
het inwijden van nieuw land door het
te mythologiseren.

Medelijden op niveau
Vrees niet dat het een saai boek geworden is, vol dorre opsommingen. Om
te beginnen staan er tal van woorden
in die wij ook kennen en (onvertaald)
gebruiken, zoals Weltschmerz, contrecoeur of esprit de l escalier, dat wil zeggen het scherpe antwoord op iemands
beledigende opmerking dat je
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niet te binnen schiet op het moment
dat je het nodig hebt, maar pas als je al
op de trap loopt om het pand te verlaten.
Op de tweede plaats volstaat Rheingold niet met een omschrijvende vertaling, maar geeft hij er een uitgebreide
toelichting bij: de herkomst van het
woord, situaties waarin het gebruikt
wordt, illustratieve passages uit de literatuur van de desbetreffende taal: je
zou wensen dat elk woordenboek zijn
informatie zo lezenswaardig bracht.
En op de derde plaats is het een uitbreiding van onze woordenschat. De
auteur roept zijn lezers voortdurend
op de genoemde termen zelf ook door
de conversatie heen te strooien. Bij
Uffda schrijft hij: `Gebruik het eens,

de eerstvolgende keer dat de mogelijkheid zich voordoet, en kijk eens wat er
gebeurt. In het ergste geval zal men je
verwonderd aankijken. In het
gunstigste geval breng je het medelijden in de wereld op een hoger niveau.'
Koro is niet een woordenboek in de
zin dat je er gericht lets in kunt naslaan (al heeft het een register op alle
trefwoorden). Het is vooral een leeswoordenboek, zoals Opperlandse taalen letterkunde en het Bargoens Woordenboek dat zijn. En het voldoet volledig aan de enige eis die aan zo'n boek
gesteld kan worden: dat je het pakt Qm
lets op te zoeken, getroffen wordt
door een lemma, begint te bladeren,
blijft bladeren en het pas een paar uur
later kunt wegleggen, zonder ooit toegekomen te zijn aan wat je nou eigenlijk zocht.

Apartheid
C. A. Zaalberg

Namen als Hitler en Thatcher spreekt
een Fransman onbekommerd op zijn
eigen manier uit. Wij doen dat met
Zuidafrikaanse namen. Als Sane Marais ons het liedje hoorde zingen dat
aan Naar gewijd is, zou ze niet weten
waar we het over hadden. En Paul
Kruger, in zijn bescheidenheid, heeft
misschien wel gevonden, toen hij tijdens de Boerenoorlog ons land bezocht, dat zijn familienaam hier `beter' uitgesproken werd dan in Transvaal, waar men `Kruur' zei. Van de
plaatsnamen Potchefstroom en Pietermaritzburg is hier te lande de beklemtoning niet bekend.
Sinds een halve eeuw is het Afrikaans
een woord apartheid rijk, dat min of
meer klinkt als 'apartheit'. Onlangs
heeft dr. K. Roskam in NRC Handelsblad de geschiedenis van het woord
verhaald. Oorspronkelijk anders bedoeld, wordt het gebruikt voor een
stelsel van wetten dat onderling verschillende rechten en plichten kent
voor bevolkingsgroepen van kennelijk
verschillende afkomst.
Dat woord heeft `de wereldpers gehaald' en is ook in Nederland bekend
geworden, waar het wordt uitgesproken volgens de schrijfwijze, dus rijmend op zwartheid en verwardheid.

Is het daarmee een Nederlands woord
geworden? Ja, als je ombudsman en sowieso en computer als Nederlandse
woorden beschouwt.
Maar de zaak wordt ingewikkeld
doordat er al een Nederlands woord
apartheid bestond. Het WNT geeft
een aanhaling uit de roman Karakter
van F. Bordewijk (1938): `Het gelaat
dat hem zoo ontzaglijk bekoord had
in zijn apartheid: Je kunt spreken van
de apartheid van een ontwerp, bijvoorbeeld van een servies of meubelstuk.
Een purist zal misschien nog willen
nagaan of het ene woord een Engelse
achtergrond heeft, het andere een
Duitse. Dat doet nu niet veel ter zake.
Waar het op aankomt, is dat we te
maken hebben met twee woorden; een
lexicograaf zou zeggen: twee `ingangen' of `lemmata, die hij in twee `artikelen' van zijn woordenboek zal moeten behandelen.
Naschrift redactie
Dat men in Zuid-Afrika voor het begrip rassenscheiding geen nieuw
woord bedacht heeft, blijkt uit de beschrijving van apartheid in het Woordeboek van die Afrikaanse taal (deel I,
Pretoria, 1970), die we hiernaast weergeven.

Overigens valt het met die onvertaalbaarheid van `gezellig' wel mee, te oordelen naar de vertaalwoordenboeken
van Van Dale. Het Groot woordenboek
Nederlands-Engels bijvoorbeeld geeft
onder meer snug cosy en comfy (de
knusse vorm van comfortable) en biedt
voor een gezellig hoekje een snuggery.
Het Frans blijft daar wat bij achter
met het wel erg algemene agreable en
une atmosphere familiale, maar het
Duits biedt weer volop keuze: gemutlich, behaglich en zelfs gesellig met als
voorbeeldzinnen ein heimeliges Zimmer en der Ofen knisterte anbeimelnd.
je ruikt de speculaas.
Howard Rheingold, Koro (Chinees; zlfst. nw.) De
hysterzsche overtuaging dat je penis steeds kleiner
wordt. Lexicon van onvertaalbare woorden in
45 talen. Uitgeverij Kosmos — Utrecht/Antwerpen, 1988, 200 blz_., paperback, f 24,90.
ISBN 90 215 1373 0

apartheid. 1. Die toestand van afgeskeie of
afgesonder te wees : Die apartheid 'v/d
tivee geboue. 2. Die toestand van verskillend te wees v/d res : Op die kunstentoon.stellin,? het handearbeid uit Basoeto/and deur sy apartheid groot belangstelIn.' vverwek. 3. Iets wat op sigself of
afsonderlik staan as aparte eenheid:
Die /ri.storikus lien die volke as aparthede.
4. 'n Staatkundige beleidsrigting in S.A.,
gegrond op die bred beginsels van
(a) differensiasie, ooreenkomstig verskille van ras en/of kleur en/of beskawingspeil; in teenst. met assimilasie;
(b) die handhawing en bestendiging v/d
elesoortigheid (identiteit) v/d verskillende
kleurgroepe wat die bevolking uitmaak
en die aparte ontwikkeling van hierdie
groepe volgens eie card, tradisie en
aanleg; in teenst. met integrasie. In
sy praktiese toepassing sluit die beleid
reelings en pogings in wat o.a. omvat
maatreels om 'n mate van bloot plaaslike
skeiding te bewerkstellig, bv. ten opsigte
van woonbuurte, openbare geriewe, vervoer, vermaaklikheid, ens. ; maatreels
i.v.m. politieke regte, bv. aparte kieserslyste, aparte verteenwoordiging i/d Parlement en Provinsiale Rade; vender terri:toriale segregasie, bv. die opsysetting van
betreklike groot gebiede vir die uitsluitende gebruik van een bevolkingsgroep, bv. die naturellegebiede: Gedeeltelike apartheid, apartheid slegs t.o.v.
sekere terreine, bv. op politieke, maatskaplike en kerklike gebied. Algehele
apartheid, die volledige, aparte ontwikkeling op al die verskillende terreine,
bv. v/d verskillende Bantoegroepe. Die
regering pas 'n beleid van apartheid toe
t.o. v. blankes, Klcurlinge, Asiate en
naturelle. Die oorweldigende meerderheid
v/d blanke bet'olkinc begeer apartheid
(Eiselen). Apartheid beteken eenvoudfc
dat elke mens sy eie plek moet he (H. F.
Verwoerd).
apartheidsbeleid.
apartjie, vkw. Aparte onderhoud, afsonderlike gesprek onder vier oe : Ek
wil graag met jou 'n apartjie he.
apartrose, apartrosis. 1. (gnat.) Gewrig
beweegbaar in alle rigtings; koeelgewrig; vrygewrig; diartrose. 2. (chir.)
Gewrigsafsetting.
apartstaande, b.n. 1. Wat afgesonder,
eenkant, weg of afgeskei v/d res staan:
in Apartstaande gebou, boom. 2. Wat
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Vertalen wat er staat
A. Langeveld — vertaler, Amsterdam

De opvatting dat iemand die twee talen kent ook automatisch uit de ene in de
andere taal kan vertalen, is bijna onuitroeibaar. Een goede kennis van twee talen is
inderdaad een eerste voorwaarde voor een succesrijke vertalersloopbaan, maar lang
niet de enige. Een tweede voorwaarde is dat de vertaler de te vertalen tekst goed
begrijpt. Deze eis lijkt vanzelfsprekend, maar wordt desondanks maar al te vaak
vergeten. Hij is vooral van belang voor vertalers van technische, wetenschappelijke
en ambtelijke stukken. Een verhandeling over geologie vertalen zonder een redelijke
kennis van het onderwerp is een zeer riskante onderneming. Een derde belangrijke
voorwaarde voor succesvol vertalen is enig inzicht in het vertaalproces, of, zo men
wil, in het wezen van het vertalen. Wat doet een vertaler al vertalende eigenlijk?
Hoever kan hij afwijken van het origineel? Hoe kan hij tegelijkertijd dicht bij het
origineel blijven en toch een acceptabele tekst produceren? Aan deze vragen is mijn
boek vertalen wat er staat gewijd.
Vertalen is een probleem omdat talen
van elkaar verschillen. Wanneer alle
woorden in alle talen precies dezelfde
betekenis zouden hebben en op dezelfde manier gebruikt zouden worden, dan hoefde de vertaler alleen
maar een woord uit de brontaal (de
taal waaruit vertaald wordt) door een
woord van de doeltaal (de taal waarin
vertaald wordt) te vervangen, hier en
daar de woordvolgorde aan te passen,
en klaar is Kees. De vertaler zou dan
allang door de computer zijn vervangen. Maar zo simpel is het niet. De
verschillen tussen talen zijn te groot
om door een computerprogramma
overbrugd te worden. Alle pogingen
tot automatisch vertalen hebben tot
nu toe zeer weinig opgeleverd. En dat
zal voorlopig wel zo blijven, ondanks
vele geleerde projecten.

Grammatica en woordenschat
Talen verschillen in grammatica,
woordenschat en cultuur. De grammaticale verschillen springen het meest in
het oog. Sommige talen hebben geen
lidwoord, andere wel; sommige talen
hebben een verleden tijd, andere drie
of meer; sommige talen hebben naamvallen, andere niet. Grammaticale verschillen zorgen er al voor dat de vertaler voortdurend niet-automatische
keuzen moet maken. Bij elke Russische verleden tijd moet de Nederlandse vertaler kiezen tussen onvoltooid verleden, voltooid verleden of
voltooid tegenwoordige tijd; bij elk
Russisch zelfstandig naamwoord moet
de Nederlandse vertaler kiezen tussen
bepaald, onbepaald of geen lidwoord.
En dit zijn keuzen die meestal alleen
op grond van de context gemaakt kun-

nen worden en dus moeilijk te automatiseren zijn.
Moeilijker nog is het met de woordenschat gesteld. Zelfs tussen nauw verwante talen als Nederlands en Duits of
Engels is hier sprake van een zeer
grote mate van incongruentie. Het Nederlandse woord 'kaal' moet in het
Engels anders vertaald worden al naar
gelang het betrekking heeft op een
hoofd, een boom, een rots, een tapijt
of de inrichting van een mooning. En
deze opsomming is bij lange na niet
volledig. Het Nederlandse `missen'
heeft in het Duits vele mogelijke equivalenten, afhankelijk van de context
waarin het wordt gebruikt: `ik mis
nog honderd gulden; ik heb je gisteravond op de bijeenkomst gemist; hij
heeft twee colleges gemist; we missen
je erg; de fles miste hem op een Naar
na'; voor elk van deze gevallen vereist
het Duits een andere vertaling van het
werkwoord, en alweer: deze opsomming is niet volledig. Ook hier is elke
poging tot automatisering — zolang er
althans geen computers zijn die het
menselijk denken evenaren — gedoemd schipbreuk te lijden.

Verschillen overbruggen
De derde bron van vertaalproblemen
zijn culturele verschillen die hun
weerslag ook in de taal vinden. Zelfs
bij nauw verwante culturen zijn er
heel veel woorden voor etenswaren,
gerechten, gebruiksvoorwerpen en instellingen waarvoor in een andere cultuur geen equivalent bestaat. Vergelijk
maar eens de inhoud van een Nederlandse en een Franse bakkerswinkel.
Al deze verschillen moet een vertaler

overbruggen, en wel zo, dat er in de
doeltaal een tekst ontstaat die voldoet
aan de normen van taalgebruik en stijl
van die taal. Deze laatste eis is niet geheel onomstreden; er zijn wel vertalers
en theoretici geweest die meenden dat
in de doeltaal juist zoveel mogelijk de
eigenaardigheden van de brontaal
moeten worden weergegeven, maar
deze stroming heeft momenteel nog
maar weinig invloed. Het Nederlandse lezende publiek verwacht van
een vertaalde roman dat deze leest als
een in het Nederlands geschreven literair werk waarbij de Nederlandse normen van taal en stijl worden gehanteerd.
Elke vertaler heeft natuurlijk zijn
eigen oplossingen voor deze vertaalproblemen. Het is echter opvallend
dat, wanneer men een grote hoeveelheid vertalingen onderzoekt, zich
steeds terugkerende patronen aandienen. Aan de beschrijving van deze patronen, die ik `transformaties' noem,
is een groot deel van Vertalen wat er
staat gewijd. Pionierswerk op dit gebied is verricht door een aantal vertaaltheoretici uit de Sovjet-Unie, van
wie V. Komissarov en S. Barchudarov
de belangrijkste zijn. Hun werk vormt
de basis van mijn onderzoek.

Vertalen op niveau
Tussen vertaling en origineel kunnen
op verschillende niveaus overeenkomsten worden vastgesteld. Nu eens
is er sprake van een (bijna) woordelijke
overeenkomst (`he bought a blue
sweater — hij kocht een blauwe trui'),
dan weer ontbreekt elke woordelijke
gelijkenis en kan de overeenkomst
slechts langs een omweg vastgesteld
worden (`Have a heart, Madge — Toe
nou, Madge'). Tussen deze beide extremen ligt een breed scala aan mogelijkheden.
Laten we bij de laatste variant, de minimale overeenkomst, beginnen. Doel
van de taaluiting `have a heart, Madge'
is het sussend toespreken van een woedende Madge. Voor dit doel gebruiken
het Engels en het Nederlands geheel
verschillende taalmiddelen. De vertaler kijkt hier echter niet naar de
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woorden, maar naar het doel dat met
die woorden moet worden nagestreefd.
Dit niveau van equivalentie wordt het
niveau van `het doel van de communicatie' genoemd. In dit voorbeeld is het
doel van de communicatie het sussen
van een bepaalde emotie bij de
gespreksgenoot. Het doel kan hier
echter ook het overbrengen van
woordspelingen, alliteratie, sarcasme
of ironie zijn.
Bij het volgende niveau ligt de overeenkomst tussen origineel en vertaling
in de situatie die wordt beschreven.
Een voorbeeld is `He answered the telephone — hij nam de hoorn op'. Een
letterlijke vertaling (`hij antwoordde
de telefoon') is niet correct in het Nederlands. Dergelijke gevallen zijn tamelijk talrijk. Het blijkt dat er in elke
taal heel veel kant-en-klare manieren
zijn om bepaalde situaties onder
woorden te brengen, en dat elke taal
zijn eigen voorkeuren voor bepaalde
formuleringen heeft. De vertaler stelt
zich in dit geval voor, welke situatie in
de werkelijkheid in het origineel beschreven wordt, en vervolgens geeft hij
die situatie in de doeltaal weer met andere taalmiddelen.
Bij het derde niveau van equivalentie
kan men wel een zekere gelijkenis op
woordniveau onderscheiden, hoewel
ook hier geen sprake van woordenboekgelijkenis is. Vertalers maken veel
gebruik van bekende semantische relaties als generalisatie of concretisering
en antoniemen. Ook hier geldt dat de
keuze aan de vertaler wordt gedicteerd
door de normen van de brontaal. De
zin `Scobie always remembered how
she was carried into his life' kan eventueel vertaald worden met `Scobie herinnerde zich altijd hoe ze zijn Leven
werd binnengedragen , maar dit is geen
mooi Nederlands. `Remembered' kan
beter door zijn antoniem plus een ontkenning vertaald worden: `Scobie zou
nooit vergeten hoe ze zijn Leven werd
binnengedragen'.
Stilistische eisen
Boven de hier geschetste problemen
komt nog het probleem van de stijl.
Het gaat, zeker bij een literaire tekst,
niet alleen om de betekenis, maar ook
om hoe het gezegd wordt, om de
vorm. Een mededeling die in het onigineel in vijf woorden op een enigszins laconieke manier wordt gedaan,
vertalen in twee regels plus een voetnoot, zal door niemand erg bevredi-

gend gevonden worden: het esthetisch
effect is volkomen verloren gegaan; alles wat aan het origineel aardig kon
zijn, is verdwenen.
Het grote probleem van een vertaler is
meestal niet hoe de betekenis van het
origineel over te brengen, maar hoe de
vorm te behouden op zo'n manier dat
de vertaling op de lezer ervan ongeveer hetzelfde effect heeft als het origineel. Vertalen is vooral een stilistisch
probleem. En dit stilistische probleem
is uiteraard groter naarmate de vorm
in de te vertalen tekst een grotere rol
speelt. Bij een technische vertaling is
het het kleinst, bij poezie, waar ook
klank, ritme, metrum en rijm van belang zijn, is het vaak bijna onoplosbaar. Soms is het niet zo erg als de vertaling een paar woorden meer nodig
heeft, maar soms gaat door die paar
woorden meer juist het hele effect van
het origineel verloren.
In een literaire vertaling moeten de stilistische kenmerken van het origineel
zo veel mogelijk overgebracht worden,
luidt de eis. Dat klinkt eenvoudig,
maar is het niet.
Ten eerste: een schrijver werkt zijn
hele leven aan een stijl. Zijn stijl is een
onvervreemdbaar deel van hemzelf —
hij kan niet anders. Hij maakt daarbij
gebruik van de mogelijkheden van zijn
eigen taal, en dikwijls probeert hij de
dingen net even anders te zeggen dan
men gewoon is. De vertaler vertaalt nu
eens een boek van schrijver X, dan
weer een boek van schrijver Y, die een
totaal andere stijl heeft. Hij heeft vaak
te weinig tijd om zich helemaal in de
stijl van het te vertalen werk in te leven en bovendien heeft hij, net als
iedereen, zijn eigen stijl. Een vertaler
moet een kameleon zijn, maar slechts
weinigen zijn zo kameleontisch dat ze
zichzelf, hun eigen stijl, geheel kunnen wegcijferen.
Ten tweede: hoe geef je iemands stijl
weer? `Door zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke tekst te blijven, zal
het antwoord van velen luiden, `dan
komt die stijl vanzelf wel over'. Dit is
zeker een gezond uitgangspunt. Maar
het is niet een recept dat blindelings
toegepast moet en kan worden. Een
eenvoudig voorbeeld: in een literaire
tekst staat in een alinea vijfmaal het
woord `kaal . Hier is sprake van
woordherhaling, een bewust gebruikt
stilistisch effect. De vertaler die deze
tekst in het Engels vertaalt, wil dit effect handhaven, maar hij kan het niet:

de ene keer moet hij 'kaal' met `bald'
vertalen, de andere keer met `bare', enzovoort. Weg stilistisch effect!
Taaleigen
Worts is het vaak moeilijk te bepalen
waar de `stijl van de taal' ophoudt en
de stijl van de schrijver begint. `De
stijl van de taal' noem ik de verzameling stilistische conventies, vaste zinswendingen, veelgebruikte zinstypen,
stoplappen, enzovoort, die een groot
percentage van elke tekst uitmaken,
het `zo zeggen ze dat nou eenmaal in
het ...' De `stijl van een taal' wordt bepaald door de frequentie waarmee bepaalde zinsconstructies worden gebruikt. In een taal waarin passieve zinnen zeer vaak voorkomen, heeft het
passief een andere stilistische betekenis
dan in een taal die weliswaar een passief heeft, maar waarin dit zelden gebruikt wordt. De frequentie van bepaalde zinstypen kan van taal tot taal
heel verschillend zijn. Er zijn talen die
een grote voorkeur hebben voor nevenschikkende zinnen (en toen ... en
toen ... ), terwijl in andere talen een
teveel aan dit soort zinnen lelijk wordt
gevonden.
Een vertaler kan dus niet klakkeloos
een bepaalde zinsconstructie in taal A
vertalen door een overeenkomstige
constructie in taal B. Hij moet zich
steeds afvragen of die zogenaamde
overeenkomstige constructies wel dezelfde stilistische functie hebben in
beide talen. Doet hij dit niet, dan kan
het gebeuren dat hij een tekst krijgt
die niet ongrammaticaal is, maar toch
niet lekker loopt, een typisch vertaalde tekst.
Hoe dit vermeden moet worden, daarvoor zijn geen regels te geven. Het is
onmogelijk om in een handboek voor
vertalers regels te geven van het soort
`als er in het Engels dit staat, dan moet
je in het Nederlands dat vertalen'. Altijd zal blijken dat zo'n regel reeds de
derde keer niet opgaat. De vertaler zal
altijd zelf van geval tot geval moeten
uitmaken welke van de hem bekende
technieken hij zal willen gebruiken.
Vertalen wat er staat pretendeert ook
niet meer dan dat te zijn: een inventarisatie van de technieken die moderne
vertalers gebruiken en van de problemen waar zij zelf een oplossing voor
moeten vinden.
Vertalen wat er staat van A. Langeveld is verschenen in de Synthesereeks bij de Arbeidspers,
en kost f 36,50.
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Van woord tot woord
Vreemde pruimen
Marlies Philippa

Pruimachtigen vormen een groot en wijdverspreid geslacht. Er zijn zo'n
driehonderd soorten, waarvan de meeste voorkomen in Oost-Azie. In Nederland en
Belgie zijn er maar drie tot vier inheems. De soorten met eetbare vruchten hebben
wij in het zuiden leren kennen. Vandaar dat het woord pruim niet oorspronkelijk
Nederlands is. De vrucht werd in de Romeinse tijd in het noordwesten van Europa
bekend. Het Latijnse woord voor pruim was prunum. De meervoudsvorm daarvan,
pruna, heeft zich in het Frans tot prune ontwikkeld. Naast pruna is er mogelijk een
vorm pruma met een -m- geweest, waaruit pruim kon ontstaan. Maar we kunnen de
pruim ook rechtstreeks van het Griekse woord proumnon hebben. In dat geval
zouden de vrucht(boom) en de naam ervan via de Donau uit het oosten zijn
gekomen. In het Engels en het Duits is de -r- in een -1- veranderd. Zo'n verandering
is goed verklaarbaar, omdat de -r- en de -1- nauwverwante klanken zijn.
Perzische appel
Vreemdere pruimachtigen dan de
pruim zelf zijn de amandel, de perzik,
en de abrikoos. De amandel is afkomstig uit West-Azie. Het woord
amandel hebben wij ontleend aan het
Volkslatijnse amandula. Dit was een
verbastering van het oudere Latijnse
amygdala, het meervoud van amygdalum. Dit laatste komt via het Griekse
amugdalon van het Hebreeuwse megbed el `vrucht van god'.
De perzik en de amandel zijn nauw
verwant. Voordat ze vrucht hebben,
zijn ze soms moeilijk van elkaar te
onderscheiden. China is het stamland
van de perzik, maar al in de tijd van
Alexander de Grote werd ze naar het
mediterrane gebied overgebracht.
Die weg ging via Perzie, en aan dat
land heeft de perzik (Prunus persica)
haar naam ontleend. In het Latijn betekende malum `appel' en werd de per-

zik malum persicum genoemd, `Perzische appel' dus. De Romeinen brachten de perzik naar Nederland en Belgie. In de middeleeuwen werd ze bij
ons veel gekweekt tegen muren, vooral
in kloostertuinen.
Waarom geen abrikoot?
Ook de abrikoos is afkomstig uit
China. Via Armenie en Perzie kwam
ze naar het Middellandse-Zeegebied.
Het 'doorreisland' Armenie is nog te
herkennen in haar botanische naam:
Prunus armeniaca. Maar de naam
waaronder deze vrucht algemeen bekend is, is veel interessanter. Veel van
onze vruchtbenamingen stammen via
het Latijn en het Grieks uit een
oosterse taal. Zo niet abrikoos. Dit
woord heeft een heel bijzondere ontwikkeling meegemaakt.
Abrikoos is van Latijnse oorsprong en
is langs de weg van het Grieks in het

Haplologie
Lingua Ludens

Er zijn mensen die veel te veel woorden gebruiken. Dat belemmert het begrip. Er zijn ook mensen die te weinig
woorden gebruiken. Maar dan blijft
het volmaakt duidelijk. Wat valt u op
aan de volgende zinnen? Allemaal
echt gevonden.

1.Dit besluit werd vrijdag in een uur
durende vergadering van de ministerraad vastgesteld.
2. Deze politicus nam het CDA kwalijk,

dat de kwestie niet bespreekbaar bleek.
3. Iets wat met veel moeite is opgebouwd, laat je niet zomaar uit handen
nemen.
Ziet u het? Nee? Lees dan de volgende
zinnen, en ga na of iets u stoort.
4. Hij zei dat dat in orde was.
5. Hebt u u niet vergist?
6. Ik weet niet of het luiheid of of het
onwil is.
7. Hij is als politicus bekender als als
schrijver.

Arabisch terechtgekomen. Daarna
nam het Spaans het, inclusief lidwoord, van het Arabisch over. Het
Frans ontleende het aan het Spaans,
het Nederlands aan het Frans en het
Duits aan het Nederlands.
Hierboven heb ik al opgemerkt dat
malum persicum in het Latijn `perzik'
betekende; een malum persicum praecoquum was een vroegrijpe perzik,
waarmee een abrikoos werd bedoeld.
Het bijvoeglijk naamwoord praecox/praecoqua/praecoquum werd gebruikt voor abrikoos. Het Grieks nam
dit over als praikokia, waarvan het
Arabisch barkoeka/birkoeka/albirkoek maakte. Dit Arabische woord
betekende vroeger `abrikoos' en nu
`pruim'. Een abrikoos heet in het huidige Arabisch misj-misj, een woord dat
u misschien kent uit het boek van Bertus Aafjes Morgen bloeien de abrikozen.
De Moorse Arabieren begonnen de
vrucht in de middeleeuwen in Andalusie te cultiveren. Daar kreeg ze de
naam albaricoque.
Het Nederlands heeft het woord in de
meervoudsvorm abricots aan het Frans
ontleend. Vandaar dat wij abrikoos
zeggen en niet abrikoot! Hetzelfde is
gebeurd met het Nederlandse matroos,
dat afkomstig is van het Franse meervoud matelots. Het Duits, de Scandinavische talen en het Russisch hebben
hun woorden voor abrikoos, inclusief
de -s, van het Nederlands overgenomen.
Zo kan het soms gaan in de geschiedenis van de woorden.

Tweemaal `dat' in zin 4, dat kan nog
heel goed. Maar met `u u, `of of' en
`als als' begint het te stotteren. Nu gaat
het erom om duidelijk te maken wat
er in de eerste zinnen aan de hand is.
In zin 1 moet eigenlijk staan `een een
uur durende vergadering'. Kijk maar
naar: `een vergadering die een uur
duurt'. In zin 2 moet `het het' staan,
en in zin 3 `je je'.
Waarom doet men dit niet? Antwoord: uit angst voor twee dezelfde
woorden achter elkaar. De glottagoog
(taalvormingswerker) Zaalberg
noemde dit verschijnsel haplologie.
Van twee gelijke op elkaar volgende
lettergrepen of woorden laat men er
een weg. Het verschijnsel wordt al be-
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hande1d in een Franse grammatica van
ruim drie eeuwen ge1eden, getuige een
artikel in De nieuwe taalgids van 1978
(op blz. 152).
Hap ook eens een woordje of woorddee1 weg. U bent dan een haploloog,
of beter nog een haploog. Maak dan
een uitzondering voo r een (een) beetje
grappige trits in: Had je je je huwe1ijk
ook zo voo rgeste1d? Of vul voor de
verandering de uitgenomen hap: Komt
u morgenavond, morgenmiddag of
morgen morgen? Immers morgenmorgen is later dan morgenvroeg.
U mag erop studeren. We1k 'er' verdwijnt er in de vragende vorm van: 'Er

zijn er twee'? 'Zijn er twee?' U kunt
ze ook gewoon verzame1en in de
krant. U leest dan om een beetje
vreemde reden. Maar u zult zien dat
het Nederlands, haplogisch gezien,
voor de wind gaat.
Let wel op op valstrikken. Ik leg u tot
slot een voorbee1d met betekenisverschil voor het geval u werke1ijk gaat
verzame1en. Al s verzame1aar is het
beste kalm aan te doen, want door taal
word je je he1e leven beinvloed, Het
woordje 'her' in de vorige zin kunt u
verdubbe1en, maar 'je je' mag u aIleen
verenke1en als u achter 'word' een 'r '
zet.

De toren van Babel
De voltooide V
H. Heestermans

Op 29 november jongstleden vierde
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) feest: de letter V werd
voItooid. Nu aIleen nog maar de W,
X, Y en de Z en dan is het karwei geklaard, zal men gedacht hebben. Dan
is er aIle reden voor een herdenking.
Eerst wat feitelijke gegevens.
In 1851 begon Matthias de Vries met
het WNT, 137 jaar ge1eden. Er zijn nu
in totaal 571 afleveringen verschenen.
Aan het V-dee1 is 46 jaar gewerkt, en
de V omvat 135 afleveringen; bijna een
vierde van het totaal dus.
Er zijn berekeningen gemaakt over de
bewerkingstijd uitgedrukt in manjaren. Men schat dat een persoon negentig jaar aan de letter V zou hebben gewerkt als hij het in zijn eentje had
moeten doen. Een ontroerende gedachte: niemand zou gehee1 aIleen
deze letter hebben kunnen bewerken.
Hoeveel woorden bevat de V? Waarschijnlijk tussen de 40 en de 50.000 ,
staat in het feestbundeItje dat ter ge1egenheid van de voItooiing is verschenen. Ik denk dar het er eerder 80.000

zlJn.

Tussen ua en vuuster
Elke nieuwe letter van het WNT begint met een beschrijving van die letter. Zo ook hier. In ruim een kolom
wordt verteld dat de V behoort tot de
labiodentalen (medeklinkers die met
de onderlip en de bo ventanden wor-

den gevormd), en dat 'in vroegere eeuwen ( . .. ) de letters v en u als aanduiding van denzelfden klank werden gebezigd, soms zelfs w'.
Het eerste woord na de letter V is va:
'bij kinderen: vleinaam voor
vader(tje),. Dan volgen er zes verschillende woorden vaag. De meeste daarvan kent u niet. Vtlag (5) bijvoorbee1d
betekent zovee1 als 'leeg, onbeheerd'.
Het komt van het Latijnse woord
vagus. 'Op vagen (= onbezaaide)
grond worden geen vruchten gewonnen.' Het laatste woord onder de V is
vuuster, een vormvariant van vuister
'stookplaats.
Tussen va en vuuster liggen 46 jaar
leesgenot. Het is jammer dat het
WNT zo duur is. (AIle de1en bij e1kaar kosten u nieuw f 10.000,-; op een
veiling lukt het u wel eens voor
f 4.000,-.) Eig enlijk zou e1ke taalliefhebber het moeten bezitten. De met
het WNT verge1ijkbare Oxford English
Dictionary (OED) is in compacte
vorm (d.w.z. sterk verkleind, vier
pagina's op een bladzijde; een loep
wordt bijge1everd) verkrijgbaar voor
f 300,- . Dat is het voordeel van een
land waarvan de taal overal gesproken
wordt.

Verloedering in perspectief
Bij vuur vindt u zestien kolommen
met spreekwoorden, zegswijzen en
uitdrukkingen. Vroegvuur, vroeg as:

OPBERGEN VAN
ONZETAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

Het genootschap heeft cassettes laten
maken met de opdruk Onze Taal,
waarin minstens zes jaargangen van
Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer van Onze Taal
gelezen te hebben, kunt u de aflevering los in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als uf 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02 van her Genootschap Onze Taal in Den Haag, dan
levert het secretariaat de cassette via de
post zonder verdere kosten bij u thuis
af.

De volgende Onze Taal (nr 2/3 1989)
verschijnt omstreeks 1 maart.

wat te vroeg begint (bijv. de liefde), is
zo verdwenen. Gedeeld uuur brandt
niet lang: tweedracht breekt kracht of
macht, Het uuur met de asdekken: de
zaak wat minder streng of krachtig
aanpakken. Ik kan daar uren van genieten.
Iemand die rege1matig in het WNT
leest, zal ook niet zo gauw spreken
van ' taalverl oeder ing'. Hij ziet dat er
in de loop van de ruim vier eeuwen
taal die het WNT beschrijft (van 1500
tot 1921) vee1 veranderd is. Dat opent
zijn ogen, en het maakt hem relativerender en toleranter tegenover wijziglOgen.
Vrijpostig is voor ons negatief. Her betekent: 'al te vrij, de grenzen van het
betame1i jke overschrijdend'. Vroeger
duidde het woord ook een positieve
eigenschap aan: 'onverschrokken, onbevreesd'; 'ongedwongen, los ' (in tegensteIling tot 'statig, ernstig').
Een woord als vroom heeft een heel
scala van ontwikkelingsmogelijkheden
doorlopen. Het betekent: 'sterk,
krachtig, gespierd'; 'he1dhaftig, onverschrokken' ('dat ick doch vroom mach
blijven U dienaer taller stondt']; 'godsdienstig', maar ook 'schijn heilig'
Er zijn, als ik het wel heb, maar 800
abonnees op het WNT, voorname1ijk
bibliotheken en een enkele ge1eerde
die het voor zijn of haar beroep nodig
heeft. Die andere twintig miljoen
Nederlandssprekenden missen veel.
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PCUdB

• Maak van het nieuwe jaar wat ervan
te maken valt. • De Reagan-regering
is, als u dit leest, inmiddels vervangen
door een Bush-beleid , in goed Nederland s heet dat dus van de regen in de
boesj-boesj.• Nu u dit toch leest,
vindt u dit nu echt mooi, de Reaganregering? Hou me ten goede, ik vraag
geen esthetisch, ethisch, of watdanokisch oordeel achteraf over het regime
als zodanig, noch vel ik er een; maar
waarom (daar gaat het mij om) hoort
men dit onmiskenbare anglicisme
tegenwoordig zelfs op het radiojournaal? En waarom (want ik wil na
een oppervlakkig dzjookje meteen de
diepte in, natuurlijk) zou je eigenlijk
wel over Douwe Egberts koffie maar
niet over Bush-beleid mogen spreken,
afgezien van het feit dat op het radiojournaal DouweEgberts koffie zonder
meer onbespreekbaar is? Omdat Arnerikaanse presidenten geen merknaam
vertegenwoordigen? Kom nu, u weet
weI beter.• Leest u nog steeds? U
moet weI wanhopig worden, want als
u al enige lijn gevonden hebt in het tot
dusverre gehouden betoog, dan zal u
opgevallen zijn dat ik eerst de overtreders van een op zichzelf al onduidelijke regel aanval en dat ik vervolgen s
dezelfde overtreders in bescherming
neem tegen de droogstoppels (voorouders van Douwe Egberts dus) die zich
aanvankelijk geestdriftig aan mijn
zijde geschaard hadden.• Typis ch een
PCUdB-redenering, zult u voor uzelf
mompelen, en u gaat over tot de orde
van het dagdeel dat u prefereert om
deze obscure overpeinzingen te lezen.
• En tach, de regering-Reagan kon
misschien, dat is uw politieke keuze,
maar de Reagan-regering kan echt
niet, laat dat voor aIle lezers als een
paal boven water staan. Maak van het
nieuwe jaar wat ervan te maken yah,
als je maar niet doet wat je niet kunt
maken.• Peccavi. Wieringers en Wieringerpoldernaren zijn niet , zoals ik in
het novembernummer heb gesuggereerd , dezelfden . Het spijt mij dar ik in
een ogenblik van onnadenkendheid
voedsel heb gegeven aan dit schijnbaar
onuitroeibaar misverstand. Alhoewel,
onuitroeibaar? Het misverstand kan
nooit ouder dan de Wieringerpolder
zelve zijn, te weten een vijftigtal jaren.

Dus roei ik het bij dezen uit. Binnen
nu en nog eens pakweg vijf jaar moet
het iedereen duidelijk zijn dar de bevolking van het voormalige eiland
Wieringen niets uitstaande heeft met
de populatie van Friezen, Groningers,
Noordhollanders en andere inwijkelingen die de aanpalende polder bewonen .• Het een en ander schrijf ik op
dringend verzoek, om niet te zeggen
bevel, van Jo Daan, haar bij dezen dankend voor de gelegenheid die zij mij
gaf de gemaakte fout alsnog te herstellen.. Er is meer aan de hand met de
Wieringermeerders. Niet aIleen dat zij
ten onrechte doorgaan voor Wieringers (waarschijnlijk kunnen zij dat
niet helpen), maar ook plegen ze nog
roofbouw op het taaleigen van hun
voorouders.• 20 lijkt het althans,
want het woord alcomobilist, waarvan
ik de primeur aan de Wieringermeerbode had gegeven, blijkt al vele jaren
in zwang te zijn in het (Groningse)
Nieuwsblad van het Noorden. Aldu s
P.J. Veen en J. Posthumus, respectievelijk uit het Groningse Haren en
Roden. • Pieter Born van Veilig Verkeer Nederland bewijst met een kopie
dat alcomobilist zelfs al in Van Dale is
opgenomen (hoewel de nietalfabetische plaats van dit woord in
Van Dale het terugvinden bijna onmogelijk maakt).• Een idee van R. van
Broekhoven uit Maastricht: maak
woorden met de letters qwertasdJgzxcvb (linkerhandwoorden) en
met de letters yuiophjklnm (rechterhandwoorden) en wissel ze consequent met elkaar af in een zin. Lhwoorden en rh-woorden zijn zo genoemd naar de plaats van de letters op
het toetsenbord van een standaardschrijfmachine.• Helemaal eerlijk is
de verdeling niet, lijkt me: vijftien
links tegen elf rechts. Maar wie weet,
valt er iets van te maken. Het langste
lh-woord van Van Broekhoven zelf is
tevergeefs. • Een iets langer (maar dan
ook wel een heel klein beet je langer)
woord van het lh-type is wasdagvrede
(u weet wel, moderne pendant van
zondagsrust) .• Hoe dan ook lezers,
maak er maar weer iets van.
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Apocalyptische ruiters van het hartinfarct
Over goede en slechte beeldspraak
E. J. van der Spek

Beeldspraak is een krachtig stijlmiddel in de handen van een goede schrijver, maar
slechte schrijvers en sprekers kunnen zich er beter verre van houden. In de onbeholpenheid of sleetsheid van de beelden toont zich de middelmatigheid van een schrijver. De gretigheid waarmee men beeldspraak gebruikt, is echter omgekeerd evenredig met de vaardigheid erin. Er kan geen congres of publieke vergadering geopend
worden, of de voorzitter of inleider laat schepen te water, geeft voorzetten en draagt
steentjes bij.
Eenmaal gelanceerde beelden worden tot vervelens toe doorgegeven van spreker tot
spreker, als betrof het een besmettelijke ziekte. Op een congres kan een banale trouvaille als een soort `running gag' door een lezingenreeks lopen. Als de voorzitter een
schip te water laat, komt de eerste spreker al gauw met gevaren van averij, piraten of
kapers, de tweede zal ongetwijfeld ballast uitwerpen of reddingswerkzaamheden ter
sprake brengen, de derde wil maar een kapitein op het schip hebben en de laatste zal
het schip veilig de haven in loodsen.

Deprimerende bouwsels
Politici zijn ware meesters zowel in gebruik van versleten beelden als in het
aaneenrijgen ervan tot deprimerende
kettingen. Hoe slechter de spreker,
hoe langer de ketting. Bert de Vries:
`De vorige CDA-bijeenkomst was
twee jaar geleden vlak na de Elfstedentocht. Dit jaar hebben we geen ijs gehad. Toch zullen we bij het debat van
volgende week in de Tweede Kamer op
dun ijs schaatsen. Het is dan een
kwestie van zwemmen of verzuipen.
De CDA fractie zal proberen het kabinet boven water te houden.' (NRC 22-31988) Nog langer is de volgende ketting: 'Te veel romans, vooral in Frankrijk, zijn kleine wiegelende bootjes die
niet bestand zijn tegen voile zee, golven, overvloed; en die een kalme veerdienst onderhouden tussen twee dicht
bij elkaar gelegen oevers — die van de
zelf bespiegeling en die van de deuxpieces-cuisine: (NRC 19-4-1988)
Het is eigenlijk een wonder dat mensen elkaar i berhaupt nog begrijpen als
ze dit soort taalbouwsels fabriceren;
toch lijkt het ze weinig moeite te
kosten. Een subsidie-aanvrager vertelt:
`(bij Economische Zaken) hoorde ik:
"Ik kan geen geld uit mijn zak toveren, maar ik kan wel het vet geven om
de raderen te laten draaien. " Ik zei
toen: "Kunt u mij dan een heel vat van
dat vet geven?" Maar daarna heb ik
nooit meer wat van die man gehoord.'
(NRC 7-4-1988) Nee, geen wonder!

Vergankelijke waar
Beelden zijn even sterk aan bederf onderhevig als vis; ze moeten voortdurend ververst en vervangen worden.

Maar ook frisse beelden voldoen niet
altijd. 'Grootste diplomatieke supermarkt onder vuur' staat boven een
stuk over de Verenigde Naties. Twee
beelden ineen: `onder vuur' is een tamelijk toegankelijke verbeelding van
kritiek en aanvallen, `diplomatieke supermarkt' is een extensie van een veel
gebruikt beeld waarin de politiek met
`de markt' wordt vergeleken. In dit geval blijkt `diplomatieke supermarkt'
echter als positieve kwalificatie bedoeld te zijn, wat de meeste lezers pas
door zullen hebben als ze de tekst in
zijn geheel gelezen hebben. De bijbetekenissen van supermarkt (ultverkoop, prijzenslag) maken dit woord
ongeschikt om positieve associaties
over een politieke organisatie te wekken. Misschien werken vergelijkingen
tussen politiek en handel altijd wel in
het nadeel van de politiek: denk in dit
verband aan termen als gesjoemel,
koehandel of koppelverkoop.

Tussen onbegrip en saaiheid
Aan welke eisen moet een metafoor of
vergelijking voldoen? Voor een deel is
dat wel duidelijk, hoewel de waardering per persoon kan verschillen. We
geven de voorkeur aan nieuwe boven
versleten beelden (hoewel we veel
vaker versleten uitdrukkingen produceren) en aan goed lopende formuleringen boven hortende; sommige mensen willen bovendien het beeld graag
voor zich zien. Voor metaforen zijn
enkele eigenschappen nader onderzocht, vooral de begrijpelijkheid en de
mate van overeenkomst tussen de twee
onderdelen die met elkaar vergeleken
worden. Begrijpelijke metaforen blij-

ken, weinig verrassend, geprefereerd te
worden boven onbegrijpelijke. Hier
lijkt begrijpelijkheid eerder een voorwaarde voor waardering te zijn dan
een van de variabele eigenschappen. Je
moet begrijpen welke onderwerpen
met elkaar vergeleken worden en wat
het gesuggereerde verband is, voor je
aan waardering toekomt. Bij de mate
van overeenkomst zijn de resultaten
minder duidelijk; weinig overeenkomst maakt metaforen onbegrijpelijk, maar veel overeenkomst maakt ze
saai.
Om deze tegenstelling op te heffen
hebben Tourangeau en Sternberg, twee
Amerikaanse onderzoekers, geprobeerd de factor mate van overeenkomst
in twee componenten te verdelen. Ten
eerste moet er volgens hen gekeken
worden naar de domeinen, de betekenisvelden waaruit de onderdelen van
de metafoor afkomstig zijn. In de metafoor `Julian Schnabel (een hedendaagse Newyorkse schilder) is de Sylvester Stallone van de kunstwereld'
(HP 21-5-1988) liggen de domeinen
dicht bij elkaar; het gaat in beide
gevallen om mensen. In `Maria van
Veen, deze ongeslepen diamant van de
vakbeweging' (HP 21-5-1988) liggen ze
verder uiteen; mensen worden hier
vergeleken met edelstenen. De tweede
component is de overeenkomst in eigenschappen tussen de beide onderdelen van de metafoor. In het voorbeeld van Julian Schnabel zijn de relevante eigenschappen (althans door de
ingewijde lezer) samen te vatten als
`succes, rijkdom en machismo'.

Onderzoek
Volgens Tourangeau en Sternberg bepaalt de afstand tussen de domeinen
de frisheid, de originaliteit van een
metafoor: hoe verder deze uit elkaar
liggen, hoe origineler het beeld op ons
overkomt. Om deze afstand als het
ware te compenseren, moeten de beide
onderdelen van de metafoor overeenstemmen in (relevante) eigenschappen. Deze hypothesen onderzochten
ze door met behulp van proefpersonen 64 metaforen op de genoemde
twee punten te rangschikken. Op die

Onze Taal 58ste jaargang nummer 2/3 – februari/maart 1989 23

manier verkregen ze verschillende
combinaties van overeenkomst in domein en overeenkomst in eigenschappen. Voorbeelden:
1. `De havik is de haai van de vogels'
(grote overeenkomst tussen de domeinen vissen en vogels, en grote
overeenkomst tussen de eigenschappen: groot, jagend);
2. `De condor is de goudvis van het
luchtruim' (opnieuw grote overeenkomst tussen de domeinen, maar weiKranteknipsels maken duidelijk hoe
ver metaforen zijn doorgedrongen
in ons dagelijks taalgebruik. De
knipsels zijn ingezonden door Harry
Cohen te Brussel, en afkomstig uit
NRC Handelsblad.

bij staat. Heller weet dan ook op
een briljante manier de tijd van
het geschiedenisboekje zo dot te
draaien dat je er lachend afstand
van doet en je mee laat nemen
door een tijdsruimte van een paar
duizend jaar, die getransformeerd
is in een filosofische zandbak,
waarin Heller opgewekt aan het
spelen is.
Fransen. De Franse kroonprins Karel zat in de tang van een EngelsBourgondische coalitie en durfde
Been vin meer te verroeren. Totdat
zelde mij bij het zien. En over al
deze stijlen ligt als de mantel der
liefde de ironic gespreid. Arme
richters van de vereniging. He
comite haalde even diep adem
gooide de handschoen in de ring
en... weigerde. Toen werd de aanden moeten kijken. Je kunt moeilijk alle vliegtuigen aan de grond
houden om ze helemaal na te lopen. Je moat wel met beide benen
op de grond blijven staan."
`methode'. Eerst dwingt hij de
medespelers en vooral zijn knecht
Hans (trefzekere en verfijnde rot
van Rene Eljon) zijn egoisme te
aanvaarden, waarna hij als de
t bladzijde van een bock omslaat en
een smartelijk man uitbeeldt. Hij
Op Arafats reisschema valt
doorgaans geen pijl te trekken.
een vredige nacht gehad." Het
was roeien met de riemen die
hem restten. Dunne, schamele

nig of geen relevante gemeenschappelijke eigenschappen);
3 • `George Washington is het vlaggeschip van de Amerikaanse politici'
(weinig overeenkomst tussen de domeinen, maar – volgens de auteurs –
veel gemeenschappelijke eigenschappen);
4. `Idi Amin is de nachtegaal van de
staatshoofden' (weinig of geen overeenkomst op beide fronten).
Een tweede groep proefpersonen
ver jegens de lezer is. Meestal word
ik door zo'n onderzoek overvallen als
ik in m'n eentje zit te eten terwijl ik
ook mijn oren en ogen de kost geef.

moest aangeven welke metaforen ze
goed vonden. De hypothesen van de
onderzoekers werden in grote lijnen
bevestigd: de proefpersonen gaven de
voorkeur aan metaforen waarvan de
domeinen ver uiteen liggen en waarvan de onderdelen veel gemeenschappelijks hebben (de GeorgeWashington-variant).
Met deze resultaten kan een aantal verschijnselen verklaard worden, maar
niet alle. Uit de resultaten zou afgeleid

.aangenomen. Het ruikt naar PoJen, in Joegoslavie. Aileen: Joego-

Maar om niet onder te doen voor
de communisten negeerde Craxi
zijn ministers en school hij eon
van de socialistische stokpaardje&,
terugdringin van het tekort, a+el
ter het g
or i b . Het
Jleek b oven-

Ze erkent dat de buitenwacht
hen wel eens wat over het paard
tilt. `Je moet ook wel heel eigenoverwinning. In die paar minuten
was duidelijk geworden dat de
Nederlanders met boter aan de
vingers speelden. De eerc +P uitbleven. Terwijl de gewone burger steeds meer dinars in zijn
loonzakje vond waarmee hij
steeds minder kon beginnen en de
nood zo hoog steeg dat in de grote steden kinderen bedelen en bejaarden in de vuilnisbakken woeten schaafden de aan hun pluche
stoelen gelijmde bureaucraten —
dezelfden die de zaak in het honderd hebben laten lopen — aan
ingewikkelde scenario's vol lucht.
OOSTBURG, 23 jan. — In
Oostburg doet de voorgenomen
sloop van tien Duitse bunkers uit
de Tweede Wereldoorlog maar
weinig stof opwaaien. Van collec-

Economeq strooien soms. roet in
het eten. Wanneer ze eenmaal het
fileermes in de financiele verantwoording van de programma's
hebben gezet, vallen er flinke ga
ten. Gelukkig krijgen hun publiVorontsov wedt echter ook oI
andere paarden, bijvoorbeeld op
de voormalige Afghaanse koning
Zahir Shah, die hij voor kerstmis
in Rome bezocht. Nieuw is dit
dienstbaarheid. Er ontstaat een
apartheid, die haken en ogen kan
onroenen.

v J

gingen. Hierna werd de veel
kleinere WUH-zaak door justitie beschouwd als een pijnlijke
kwestie, waar zo geruisloos
mogelijk een mouw aan gepast
diende te worden.
ken dichtgegooid. Maar Madrid
kan verwachten dat onmiddellijk
elders nieuwe loopgraven zullen
opduiken. Woordvoerders van
voor de mond te nemen. Naast de vul-kaan Xis maakte Bitov de indruk van een
rotsblok, zij het een rotsblok waaraan elke zwaarwichtigheid vreemd is en dat
De Optiebeurs in Amsterdam heeft haar beursvloer aangeboden als vluchthaven voor
de Zweden. De Zweedse belegMaar daarvoor had het onderzoek in Sousse eerst nog de aandacht getrokken van de hoteldirectie, die lucht had gekregen van
het feit dat er enkele tientallen
Hollanders, op het oog gewone
toeristen, voortdurend maar met
hun ontlasting in de weer waren.

Bernard Arnault bleek echter
het paard van Troje en iedereen
te slim af. Hij heeft een indrukpamfletten zijn verspreid". Omdat de overheid alles afschuift
naar de gemeenten en de gemeenten zich onmachtiog tonen, is er
volgens SMT een situatie ontstaan waarbij buitenlandse jongeren terechtkomen „in de goot tussen de rijksweg en het gemeentelijk trottoir. En als ze proberen op

Rem Pronk en Alex Bottse sprongen in het gat is . de watermarkt en verkopen of verhuren coolers voor
bronwater. (Foto NRC Handelsblad/Chris de Jongh)
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kunnen worden dat een metafoor beter wordt naarmate de domeinen verder uiteen liggen. Het volgende voorbeeld zou dan tot de absolute top moeten behoren: `Het roken van sigaretten, het bezit van een verhoogde
bloeddruk, een te hoog plasmacholesterol- of bloedsuikergehalte vormen
te zamen de vier ruiters van de apocalypse van het hartinf arct . Hier lij kt
echter een bovengrens overschreden te
zijn: de beide domeinen liggen zo ver
uiteen, dat de metafoor een gezochte
indruk maakt.

Gevoelswaarde uitgebuit
Bovendien speelt er mijns inziens een
subtieler verschijnsel een rol bij onze
waardering van beeldspraak. Het gaat
daarbij vaak om de minder voor de
hand liggende punten van vergelijking.
Neem nogmaals het voorbeeld `Julian

Schnabel is de Sylvester Stallone van
de kunstwereld'. De rijkdom en beroemdheid van beiden is het opvallendst, maar deze eigenschappen
maken de metafoor niet interessant;
dan had er net zo goed kunnen staan
`Julian Schnabel is de Michael Jackson
van de kunstwereld'. Het gemeenschappelijke machismo geeft de metafoor zijn extra lading.
Dit verschijnsel speelt vooral een rol
bij metaforen met een diverterende
functie; bij educatieve metaforen (`de
hersenen zijn een soort computer')
staat de duidelijkheid voorop. De
grenzen zijn overigens niet altijd
scherp te trekken. Wanneer een politicus zegt `Heroinegebruik is de kanker
van onze grote steden' wil hij misschien de oncontroleerbare groei van
het verschijnsel aanduiden, maar hij
profiteert ook van de kwaadaardige ge-

voelswaarde (connotaties) die een
ziekte als kanker nu eenmaal aankleeft.
Een metafoor geeft een spreker of
schrijver de mogelijkheid in weinig
woorden heel veel te zeggen en nog
meer te suggereren. Wat betekent het
bijvoorbeeld om `de Sonja Barend van
de Newyorkse galeristen' te zijn (HP
over Gracie Mansion, een beroemde
galeriehoudster)? Ben je dan populair,
kom je vaak op tv, presenteer je een
show, draag je elke week een andere
jurk? Het is de mogelijkheid om deze
rijkheid aan connotaties over te brengen, waaraan de metafoor haar kracht
ontleent.
R. Tourangeau, `Metaphor and cognitive structure, in: D. S. Miall (ed), Metaphor: Problems
and Perspectives, Sussex 1982.

Analogiegebruik: de keuze van een voertuig
Egbert Woudstra — universitair docent Toegepaste Taalkunde, Technische Universiteit Twente

`[ ... ] Door de embryoloog wordt ieder eitje, ongeveer net zoals de Duyvis-pinda's
uit de reclame, onder de microscoop op kwaliteit beoordeeld en daarna doorgegeven
aan de collega achter de volgende microscoop, die de micro-injecties uitvoert. [ .. ]'
(Marion de Boo in NRC Handelsblad).
In een analogie gaat het erom kennis over te dragen door een min of meer onbekend
begrip te vergelijken met een bekend begrip uit een ander kennisdomein, zoals in
het voorbeeld hierboven. Die verschillende kennisdomeinen onderscheiden de analogie van `gewone' vergelijking waarbij het steeds gaat om een vergelijking binnen
hetzelfde kennisdomein, bijvoorbeeld `Carel is spraakzamer dan Michael , `de toren
van het stadhuis in Hengelo lijkt op die van het Palazzo Vecchio in Florence.
`Een bekend begrip' dient hier ruim
opgevat te worden, in die zin dat het
kan gaan zowel om een vakterm als
om (een deel van) een proces. In de
Engelstalige literatuur noemt men het
bekende begrip we! vehicle. Het bekende begrip is dus het voertuig voor
het onbekende begrip. Afhankelijk
van het doel kan de schrijver kiezen
tussen een uitgebreide en een beperkte
analogie. We zullen eerst ingaan op de
uitgebreide en daarna op de beperkte
vorm.

Uitgewerkte analogieen
In didactische teksten wordt het voertuig vaak zo gekozen dat de overeenkomsten en soms zelfs ook de verschillen sterk benadrukt kunnen worden.
Een bekend voorbeeld waarbij het

vooral om de overeenkomsten gaat, is
de analogie tussen de celstructuur en
een fabriek:
cel
ceiwanden
celmembraan
cytoplasma
chioroplasten
lysosomen
mitochondria
enz.

fabriek
fabrieksmuren
veiligheidsagenten
werkvloer
cafetaria
schoonmaakploeg
energiecentrale

Een ander voorbeeld, iets minder uitgebreid in zijn overeenkomsten, komt
uit de wetenschapsbijlage van NRC
Handelsblad, waarbij de auteur (Beekman) over de continentverschuiving
meldt:

] Ook tijdens het opbreken van het supercontinent Pangea, 180 miljoen jaar geleden,
en het daarna wegdrijven van het Noordamerikaanse continent, is het als een `wortel' aan dit
continent blijven vastzitten. Misschien is die
sterkte ontstaan nadat het gesteente 2,5 miljard jaar geleden in oostelijke richting is vervormd. Dit is namelijk de richting van de zich
in het gesteente bevindende olivijnkristallen,
en van deze kristallen is bekend dat zij zich bij
de vervorming van gesteente in de bewegingsrichting orienteren. [ ... ] De onderzoekers
denken dat dit proces te vergelijken is met het
koudwalsen van staal. Bij deze techniek van
vervormingsharding worden alle structuren in
het staal in de walsrichting gestrekt. Er ontstaat daardoor een soort vezelstructuur, waardoor het materiaal in die richting harder, brosser en minder taai wordt dan in de andere richtingen. Dit zou ook gebeurd kunnen zijn bij het
ontstaan van de `wortel' onder het Noordamerikaanse continent en geldt misschien voor de
wortels onder alle huidige continenten. [ ... ]'
`[ ...

Aan deze analogie is meteen ook een
beperking te zien. Immers, de auteur
gaat er (via de onderzoekers die hij
aanhaalt) kennelijk van uit dat koudwalsen en alles wat daarbij hoort, voor
de lezer bekend terrein is.

Vereiste toelichting
In situaties waarbij schrijver of spreker
kiest voor het aangeven van meerdere
overeenkomsten (en zelfs verschillen)
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zal het bijna altijd gaan om een didactische tekst, waarbij de uitlegfunctie
het belangrijkst is. Aangeven van de
verschillen kan belangrijk zijn omdat
je door een analogie gemakkelijk
misleid kunt worden. Zo kun je de activiteit van elektronen in een rooster
heel goed vergelijken met de beweging
van knikkers op een trommelvel maar
je moet daar niet uit afleiden dat elektronen er echt uitzien als ronde knikkers of dat elektronen in een rooster
hetzelfde geluid maken als een drumband.
De retorische structuur voor een volledig uitgewerkte analogie in een
didactische tekst zou er als volgt kunnen uitzien:
1. aankondiging van het onbekende
begrip;
2. introductie van het bekende begrip.
Wanneer een spreker of schrijver zou
menen dat iemand hier slechts een
vaag beeld van heeft, kan hij daar uitgebreider op ingaan;
3. ovPrgangszin, waarin expliciet de
relatie tussen het onbekende en het
bekende begrip aan de orde gesteld
wordt. Het gaat dan om formuleringen als `heeft dezelfde bouw als, 'ziet
er uit als, 'doorloopt dezelfde handelingen als , `heeft dezelfde functies als';
4. behandeling van overeenkomsten
tussen het onbekende en het bekende
begrip;
5. overgangszin, waarin expliciet aangekondigd wordt dat er ook verschillen zijn die storend kunnen zijn voor
een goed begrip;
6. behandeling van die verschillen;
7. samenvatting van belangrijkste
overeenkomsten en verschillen.
Vooral in populair-wetenschappelijke
teksten zoals in de maandbladen Kijk
en Natuur en Techniek maar ook in de
wetenschapsbijlagen van de Volkskrant
en NRC Handelsblad vind je analogieen waarbij het onbekende en het
bekende slechts op een, saillant, aspect
vergelijkbaar zijn: 'manen zijn donker
als kool, 'hemellichamen met de
vorm van oude verschrompelde aardappelen'. Uit deze voorbeelden blijkt
al meteen dat het bij de keuze van het
voertuig belangrijk is te letten op de
mogelijkheid om bij toehoorders of
lezers een beeld op te roepen waarmee
zij vertrouwd zijn. Het effect van zo'n
beeld kan versterkt worden wanneer
het aansluit bij ervaringen van de
lezer. Een voorbeeld daarvan is de uit-

leg die in Natuur en Techniek wordt gegeven in een artikel over het verzakken van de pijlers van de Oosterscheldedam. Als voertuig is daarbij gekozen
voor een foto van een recreant die vlak
aan zee met zijn beide voeten in het
natte zand staat. Een geslaagde analogie omdat bijna iedereen wel eens zo'n
ervaring heeft gehad. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat bij analogieen
woorden niet alleenzaligmakend zijn.

Onder: Zonder fundering zou het
de pijlers van de Oosterscheldedam vergaan als de voeten van
iemand die stilstaat op het
strand.

Aantrekkelijkheid
Hebben analogieen nu alleen een uitlegfunctie? Uit de voorbeelden in de
alinea hierboven blijkt dat ze ook een
aantrekkelijkheidsfunctie hebben.
Waar het zwaartepunt ligt, hangt
uiteraard of van de communicatieve situatie. In Kijk en Natuur en Techniek
ligt de nadruk op de aantrekkelijkheid. Lukt het ook altijd om analogieen ook aantrekkelijk te maken?
Daar kun je wel vraagtekens bij zetten.
Zeker bij verhalen over bacterien, virussen en immuunsystemen kun je er
bijna automatisch van uitgaan dat er
wel een blik soldaten met materiaal
varierend van prikkeldraadversperringen tot geleide projectielen opengetrokken wordt. Ook het gedrag van
atomen wordt nogal eens met exercerende soldaten vergeleken. Het bloedvatensysteem wordt bijna altijd vergeleken met de centrale verwarming, de
computer bijna altijd met een huffs
met flexibele kamers of met kaartenbakken. Bij DNA wordt er eindeloos
geknipt en geplakt en altijd

past er wel een stof bij een andere stof
als een sleutel op een slot. Schrijvers
in de hierboven genoemde populairwetenschappelijke bladen lijken de
neiging te hebben vast te houden aan
wat ooit een originele analogie was,
uit angst dat een kennelijk als adequaat ervaren uitleg in het gedrang
komt. Kortom, een originele analogie
bedenken die zowel een uitlegfunctie
als een aantrekkelijkheidsfunctie
heeft, is kennelijk nog niet zo eenvou
dig.

Wanneer gebruiken?
Moeten sprekers of schrijvers nu, wanneer zij iets willen verduidelijken, zo
mogelijk een analogie gebruiken?
Daar zijn de geleerden het niet over
eens. Sommigen zien de analogie als
een efficiente manier om informatie
over te dragen, omdat dat (als het tenminste niet nodig is om alle overeenkomsten en verschillen aan te geven)
op die wijze zo compact mogelijk is.
Dergelijke informatie staat door de
keuze van het meestal concrete en
beeldende voertuig bovendien dicht
bij de belevingswereld van de toehoorder of lezer. Tegenstanders menen dat
analogieen slechts verwarring zaaien.
Vooral wanneer een ingewikkeld concept — bijvoorbeeld een begrip als
`computer' — met behulp van een analogie verklaanj moet worden, worden
nogal eens ver eerde conclusies getrokken. Lezers moeten in hun hoofd
twee begrippen integreren, waarbij ze
gehinderd worden door het feit dat
overeenkomsten en verschillen
meestal grotendeels impliciet blijven
en waarbij onduidelijk is hoe zwaar ze
overeenkomsten en verschillen moeten tellen. Een ding lijkt wel zeker. Als
het gaat om de uitleg van een kenmerkend aspect van een niet te veel omvattend begrip, dan kan, wanneer het
j uiste voertuig wordt gekozen, een
analogie een aantrekkelijk alternatief
zijn.
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Rare sprongen
Lingua Ludens
`Als zich nieuwe cijfers voordoen, zei
de politicus, 'dan is dat een aanleiding
om ons beleid te wijzigen. Kunnen
cijfers zich voordoen? De eerste zin
bewijst het. Maar is het bij cijfers niet
zo, dat ze beschikbaar komen of geproduceerd worden? Ook dat is goed.
Bijna alles kan. Je kunt een cijfer vergelijken met een gebeurtenis en met
een produkt.
In dit eenvoudige voorbeeldje zit een
verschijnsel dat taalkundigen en beoefenaren van de cognitie-wetenschappen
al decennia lang intrigeert. Zegt deze
vergelijking iets over de houding van
de politicus ten opzichte van cijfers?
Vindt iemand die spreekt over cijfers
die zich voordoen, dat je geen invloed
hebt op die cijfers?
Zegt beeldspraak iets over de visie op
de werkelijkheid? Neem de

beeldspraak bij het woord `idee'. Je
kunt een idee lanceren als een raket.
Een idee kan een leven leiden als een
mens. In een waardeloos idee zit de
notie `gebruiksartikel' en een vruchtbaar idee hoort thuis in de agrarische
sector. De mogelijkheden tot vergelijking zijn legio. Uiteraard kunnen
ideeen in ons computertijdperk ook
geImplementeerd worden.
Maar zegt zo'n vergelijking werkelijk
iets over degene die ze hanteert? Wij
namen de proef op de som, en besloten te gaan luisteren naar een discussieprogramma over een taboe. De een
zei: `Het taboe wordt ondermijnd. De
ander zei: `Het taboe wordt weggeslagen.' En ja hoor, de oorlogszuchtige
ondermijner bleek een tegenstander,
en de eilandbewoner die een stuk van

zijn strand zag weggeslagen, bleek een
voorstander. Sterker nog, de neutrale
discussieleider sprak over het verdwijnen van een taboe. U mag invullen
hoe iemand denkt die spreekt over het
afbrokkelen van een taboe.
Helaas, gaandeweg de discussie werden
de uitdrukkingen door elkaar gebruikt. Toch blijft zoiets intrigeren.
Er zijn mensen die denken dat de
computer denkt, omdat zo'n apparaat
een geheugen heeft. Maar die mensen
denken nooit dat er in een computer
een paard zit wanneer een programma
op hol slaat. En voor het geval u denkt
dat wij hier wat al te hard doordraven
over metaforisch taalgebruik, u zult
zien dat u zelf rare sprongen maakt
wanneer u doordenkt over beeldspraak.

De duistere baarmoeder van de nationale
politiek
Drs. I. V. E. van Veenendaal — Centrum voor beleid en management, Rijksuniversiteit Utrecht

Beeldspraak kan inzicht geven in veranderende politieke opvattingen. De staat kan
voorgesteld worden als een grijpgrage inktvis of als een verzorgende moederkloek;
staatszorg kan een vangnet zijn, maar ook een valkuil.
Met het doel inzicht te krijgen in deze materie, wordt door docenten Bestuurskunde
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht sinds 1987 een verzameling politieke metaforen
aangelegd. Gedurende anderhalf jaar hebben 120 doctoraalstudenten in kranten en
tijdschriften de berichtgeving nageplozen op voorbeelden van metaforisch woordgebruik door politici en beleidsvormers. Eind 1988 is er gestart met het sorterenvan
deze metaforen in verschillende betekenisvelden. In Onze Taal alvast een voorproefje.
De visie op de rol van de overheid is
aan verandering onderhevig. Tien
vijftien jaar geleden werd de overheid
gezien als het zenuwcentrum van de
samenleving. Zij moest trachten zoveel
mogelijk greep te krijgen op schijnbaar ongeordende en willekeurige ontwikkelingen om ze vervolgens te sturen in een richting die via politieke
besluitvorming was vastgesteld. De
overheid had het monopolie op maatschappelijke verandering; zij was het
vleesgeworden `algemeen belang'.
De overheid liet zich voornamelijk Leiden door ideaalbeelden, die vanuit de

a

politiek of de ambtelijke bureaucratie
werden ontwikkeld. Voor constructieve ideeen uit de samenleving toonden politici zich minder ontvankelijk.
Het waren de hoogtijdagen van het
primaat van de politiek.
De BV Nederland
Ondertussen heeft zich een heel andere visie op de rol van de overheid
ontwikkeld. Zij heeft Naar monopoliepretenties ingeruild voor een partnerschap; zij is niet meer de enige trekker
van maatschappelijke veranderingen.
Geleidelijk aan is het accent verscho-

ven naar aandacht voor het bevorderen van de bedrijfsvoering, naar `afslanking, `flexibiliteit' en naar kwaliteitsverbetering. Kortom, er wordt
gestreefd naar verbetering van het
overheidsmanagement.
De klimaatwisseling in het overheidsfunctioneren heeft geleid tot andere
beelden en metaforen. Afslanking
flexibiliserin& en de BV Nederland zijn
veelgehoorde termen; maar is wel duidelijk waar ze precies over gaan? Ieder
geeft er zijn eigen betekenis aan. Ook
politici laten zich leiden door beelden
die schuilgaan achter officiele beleidsdoelstellingen en politieke actiepunten.
Om inzicht te krijgen in het overheidsfunctioneren en de veranderingen daarin, is het nodig aandacht te
schenken aan de wijze waarop bepaalde problemen tot politieke
kwesties worden en hoe met behulp
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van pers en tv de vorming en verandering van de politieke opinie plaatsvindt. Uitgaande van de opvatting dat
metaforen fungeren als spiegels van
heersende culturele trends, staat dan
de vraag centraal: `Welke beelden creeren politici?'
Politieke beschouwingen hebben van
nature iets abstracts; dat bevalt mensen
niet erg. Om een groot publiek te bereiken, is de beeldspraak een erg handig instrument. Opvallend is dat de
meeste politici niet om pakkende beelden verlegen zitten; metaforen, vergelijkingen en uitdrukkingen worden
moeiteloos aaneengeregen. Welke gebieden treden op de voorgrond?

een heel ander beeld van het kabinet
en de overheid. Hij omschrijft zijn
teamgenoten als spuitgasten die bet
Nederlandse yolk met gevaar voor eigen
leven uit de brandende ruines redden,
die vorige kabinetten hebben achtergelaten, zonder vrees daarbij zelf een
schrammetje op te lopen. Hij sluit hiermee aan bij de tendens om
beeldspraak te relateren aan ongelukken, rampen, (besmettelijke) ziekten,
etc. Heroisch gedrag wordt verheerlijkt, direct en adequaat kunnen handelen wordt een vereiste vaardigheid
voor een politicus. De overheid moet
tegenwoordig voor alles slagvaardig
zijn.

Bonte beestenboel

Ook de oppositie maakt gebruik van
dit soort beelden. Zij waarschuwt
voor open wonden waaruit etter spuit,
bloed dat niet meer te stelpen is. Bewindslieden worden melaats wanneer
hun beleid onderwerp wordt van een
parlementaire enquete. Maatregelen
ter bescherming van de koopkracht
zijn de pijnstillers van volgendjaar.
Nederland wordt, als je de heren en
dames politici letterlijk zou nemen,
getroffen door een heel arsenaal van
plagen, en ook in de Tweede Kamer is
het de dood in depot. Met betrekking
tot de problemen van alleenstaande
oudere vrouwen en de reactie van
staatssecretaris Dees daarop (eerst kijken welke groepen nog meer soortgelijke problemen hebben alvorens iets
te doen) zegt Jeltje van Nieuwenhoven: Stel, er loopt een groepje vrouwen op een eenzaam bospad in Canada.
Er komt een beer aan die aanvallend te
werk wil gaan. Wat doet de staatssecretans? Hij gaat kijken of er nog andere
groepen bedreigd zouden kunnen worden, zoals mannen bijvoorbeeld. Ondertussen is dat groepje vrouwen allang opgevreten.

Het dierenrijk blijkt een geliefd reservoir voor politieke beeldspraak. Het
uiterlijk van dieren en de aan hen toe
te schrijven `eigenschappen, scheppen
beelden waarmee men, zonder dat het
tot iets verplicht, nu eens precies kan
zeggen waar het op staat.
Duiven, haviken, leeuwen, wezels en
lammeren; zij symboliseren in de
Nederlandse politiek de daadkracht
(of het gebrek daaraan). PSPvoorzitster Boerlage verkiest de horzelfunctie boven het pluche van de regeringsverantwoordelijkheid voor haar
partij. De CDA-fractie in de Tweede
Kamer ziet deze prikkende functie
voor heel Nederland binnen de
NAVO. Nederland of de pacifisten als
keffertje roept in dit verband toch heel
andere associaties op.
Verschillen in opvattingen blijken wel
vaker uit de gehanteerde beelden.
VVD-woordvoerder Maassens vergelijkt de auto met een jong hhisdier dat
nog niet zindelijk is. Hieruit spreekt
optimisme; het wordt wel weer beter.
Ex-minister van VROM Winsemius
klinkt heel wat somberder als hij de
regering in dit verband ecologisch
spookrijden verwijt.
Terwijl Ria Beckers (PPR) het kabinet
Lubbers vergelijkt met een havik die
zijn machteloze proof duidelijk maakt
dat verzet tegen zijn overheersing geen
zin heeft, meent columnist J. J. Lindner dat de huidige coalitie en het kabinet de overheid zien als een kreupel
paard dat bijna niets meer trekt en het
best privatiseringsgewijs aan de paardenslager kan worden doorverkocht.
Natuurlijk heeft premier Lubbers zelf

Gladiator Lubbers
Om de persoon Lubbers te beschrijven worden veel verschillende metaforen gebezigd. Van CDA-fractievoorzitter Bert de Vries is de uitspraak: Hij
is net slagroom, hoe harder je klopt, des
te stijver hij wordt. Lubbers zegt over
zichzelf: Ik ben een rots in de woelige
baren; als de zee weer rustig wordt na
een storm, dan zie je hem weer. Dat niet
iedereen geimponeerd wordt door het
beeld dat Lubbers van zichzelf schetst,
blijkt uit een uitspraak van Ina Brouwer (CPN), die het optreden van de
minister-president in de bezuinigings-

debatten van maart 1988 ridiculiseerde
als dat van een patriarch in Madurodam. Ria Beckers beschreef het bovenstaande debat als volgt: Het was
Bert de Vries tegen Ruud Lubbers; een
spel van gladiatoren waar bet yolk voor
uitliep. Was het schouwspel hier belangrijker dan het debat?
Sport en spel leveren ook in onze verzameling veel bloemrijke metaforen
op: er wordt uit vissen gegaan, geworsteld met, gebluft, gegokt, va banque
gespeeld. Soms zelfs gedamd en geschaakt op een bord, zodat de zaak uit
de hand loopt. Sportmetaforen (o.a.
voetbaltermen) worden gebruikt om
een strategie te schetsen: defensief
opstellen, scoren, middenveld, etc. Plat-getreden vergelijkingen voeren de boventoon.
Trouwens, het gebruik van oorspronkelijke metaforen is voorbehouden
aan een enkele gevorderde creatieve
geest, zoals Marcel van Dam (PvdA).
De parlementaire enquete over het beleid van het Ministerie van Volkshuisvesting in de jaren zeventig ontlokte
hem de uitspraak dat onorthodoxe
hulpmiddelen geoorloofd waren in die
tijd: Volkshuisvesting had glijmiddelen
nodig om de zaak rechtop te houden.
Paspoortkwestie
Er waren veel politieke 'affaires' de afgelopen twee jaar, die uitnodigden tot
een keur van nieuwe metaforen. Twee
spraakmakende zaken als voorbeeld.
Het nieuwe Nederlandse paspoort inspireerde de oppositie tot uitspraken
als de Vliegende Hollander van de
Nederlandse politiek, gedoemd tot bet
eeuwig bevaren van de zeven zeeen.
PvdA-kamerlid Visser, die alle
moeilijkheden al in een vroeg stadium
voorzien had, waarschuwde voor het
openen van de doos van Pandora, terwijl de affaire het D'66-kamerlid
Kohnstamm tot de volgende prachtige
volzinnen verlokte: Eerstjaren roepen
over zwarte vodden die nodig door iets
beters vervangen moeten worden en
dan de regering toestaan via de achterdeur een paspoort binnen te halen dat
voor alle tentamens is gezakt. Alleen
omdat Jantje Paspoort van de rector
straks de vragen mag inzien voor bet
laatste tentamen, wordt hij toch op bet
gymnasium toegelaten. De regering
heeft gesteld dat een diploma hem niet
mag ontgaan, al was bet alleen maar
om zijn ouders voor een schande te bewaren. CDA-woordvoerder Gualtherie
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van Wezel koos de zijde van de regering. Privatisering kost nu eenmaal
tijd. Hij noemde de geconstateerde gebreken dan ook kinderziekten.
In 1988 rolden enige politieke
hoofden, maar de zeer omstreden minister Deetman van Onderwijs bleef
zitten, terwijl met de studiefinanciering toch flunk werd geworsteld. Deetman ervoer de weinig
toeschietelijke houding van zijn
collega-ministers ten aanzien van het
overschrijden van zijn begroting als
een pistool op de borst. Studeren werd
in 1988 wielrennen (fietsen voor je
brood in plaats van voor je plezier).
De eindsprint werd ingezet, er werd te
laat door studenten gefinisht en de regering schakelde naar een lagere versnelling terug. Deetman bestuurde de
auto, die scheefgezakt in de zachte berm,
zich door veel gas te geven dieper in de
berm groef. De koppige man die, doof
voor goede raad, zijn voet stijf op het
gaspedaal hield, was de minister zelf.
Uit het verkeer kwamen bovenstaande
maar ook andere geijkte metaforen; er

wordt in onze verzameling door politici weer volop groen licht gegeven, te
hard opgetrokken, geremd en gasgegeven
tegelijkertijd en zelfs met vierkante wielen gereden.

Dramatische effecten
Hebben de hierboven geschetste beelden een verhelderende functie? Concretiseren ze abstracte gedachten? Zij
geven in ieder geval een indicatie van
de huidige drijfveren van onze politici.
Werd het in de jaren zeventig geen enkel probleem gevonden om niet direct
begrepen te worden, de no-nonsensjaren tachtig vragen om efficiency, ondubbelzinnigheid en een scherpe, cynische en bovenal 'gedereguleerde'
spreektrant.
Mobilisatie van steun, aandacht voor
(nieuw) beleid en persoonlijke profilering van bewindslieden komen vooral
tot uitdrukking in het woordgebruik
dat associaties met daadkracht oproept
in tijden van crisis. Dramatische effecten worden niet geschuwd. De overheid heeft nog steeds de rol van
hoedster van de samenleving; de rege-

ring maakt de dienst uit. Maar... onprettige boodschappen worden ook
verpakt in eufemistisch taalgebruik;
afslanken klinkt beter dan bezuinigen.
Metaforen zijn er voor het beleid zelf.
Oplossingen voor maatschappelijke
problemen zijn in sterke mate afhankelijk van de metaforen die gekozen
worden. Zij bepalen voor een belangrijk deel de richting van beleid, maar
dragen ook het gevaar met zich mee
feiten te versluieren en inzichten te
verhinderen. Hierbij valt bijvoorbeeld
te denken aan oorspronkelijk metaforische, politieke uitdrukkingen die geheel letterlijk worden genomen, zoals
bij de organisme-metaforen van het
Derde Rijk het geval was. Zo leidde de
metafoor Volkskorper in de Nurnburger Gesetze tot formuleringen als: `die
grundlegende Bedeutung besteht darin, dass sie das Eindringen weiteren judischen Blutes in den deutschen Volkskorper fur alle Zukunft verhindern'.
(Relchsbiirgergezetz Munchen/Berlin,
1936)

Postale schroom
C. A. Zaalberg — Leiden

Meer dan zestig jaar geleden meldde
de historicus J. Huizinga (het blijft
stijlloos hem Johan te noemen) na zijn
bezoek aan de Verenigde Staten `the
abolition of sex taboo'. Een kwart
eeuw later bereikte het verschijnsel
zelf ons taalgebied. Woorden die voordien gereserveerd bleven voor het verkeer tussen mannen, verschenen nu
gedrukt in krant en tijdschrift. Verbloemende synoniemen als bet oudste
beroep en geleerde vaktermen als copuleren en vulva raakten overbodig.
Het had een onverwacht gevolg. Personen die tot dusver buiten het ruwe,
vooral mannelijke taalcircuit waren gebleven, ontdekten dat bepaalde onschuldige woorden een obscene bijbetekenis hadden. Doordat de `abolition'
niet algemeen en volledig is geworden,
handhaafde zich bij de nieuwe ingewijden veelal een schroom voor het bezigen van zo'n dubbelzinnig geworden
woord. Het kwam in commissieverga-

deringen voor, als de voorzitter informeerde naar de vorderingen met taken
die men op zich genomen had, dat
dames naar andere woorden zochten
om uit te drukken dat men niet 'klaargekomen' was. Het zou een enquete
waard zijn om te weten te komen of
moeders nog van 'verwennen' durven
te spreken nu het woord geregeld
voorkomt in advertenties van callgirls.
Een voorbeeld van officiele zijde
wordt geleverd door de PTT. In veel
plaatsen staat boven brievenbussen
een aanwijzing welke stukken u moet
`deponeren' in de inwerpopening
bestemd voor `streekpost . Zoekt u inwerpopening op in de driedelige Van
Dale, dan is uw moeite vergeefs. Dr.
Heestermans heeft het niet opgenomen. Maar in zijn Erotisch Woordenboek mankeert niet het woord
gleuf.
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Geen regels voor de
tussen-s
W. Sterenborg — Tilburg

In het januari-nummer (blz. 5 en 6)
heeft de redactie van Onze Taal getracht ons te helpen bij het verantwoord vormen van nieuwe samenstellingen. Met enige wrevel heb ik gelezen dat zij adviseert beheersovereenkomst te schrijven als men beheerovereenkomst bedoelt. Dat voorstel
wordt onderbouwd met een regel van
Van den Toorn, volgens welke `er een s
komt na een abstract zelfstandig
naamwoord dat van een werkwoord is
afgeleid dat voorzien is van een voorvoegsel'. Veiligheidshalve spreekt Van
den Toorn van een tendens; regel zou
helemaal te ver gaan. Nu zal het iedereen wel duidelijk zijn dat het achteraf
regelen in de taalkunde meestal gepaard gaat met het vaststellen van

Niet-aanvaarde
woorden
A. Kooyman — Edinburgh

In Onze Taal van oktober 1988
(blz. 144) zijn de heer Blomberg en de
redactie in discussie over de vraag hoe
men vervoegde vormen van werkwoorden als saven en deleten schrijft.
Ik acht het zeer de vraag of dit een terechte vraaggis.
Mien inziens is het
Nederlands weerbaarder tegen deze
Engelse invloeden dan algemeen aangenomen wordt (wat ook te zien is aan
de vertaling in plaats van de overname
van een woord als wordprocessor, dat in
het Nederlands tekstverwerker wordt).
Er is geen enkel (gerenommeerd of
niet gerenommeerd) computerpro-

uitzonderingsgevallen.
De gevallen die zich aan de genoemde
tendens onttrekken, liggen dermate
voor het grijpen dat ze niet onvermeld
mogen blijven. Al bij het lezen van het
artikel schoot mij verweerschrift te
binnen, ontstaan uit het werkwoord
weren, met voorvoegsel: verweren,
waarvan afgeleid het abstractum verweer, dat zonder -s- een samenstelling
vormt met schrift.
Wat snuffelen in een woordenboek
leverde mij al gauw de op identieke
wijze ontstane samenstellingen met
aan-: aanbouwkeuken, aanbrengpremie, aangroeimiddel, aanhangmotor, aanheftoon, aankoopsom, aanlegkosten, aanloopkrediet, aanpakstijl,
aanplakzuil, aanroepsein, aanslagbiljet, aanspraakformule, aanvoerleiding,
aanwaskust, aanzetknop, aanzoekbrief .
Met voorgevoegd af- liggen de uitzonderingen eveneens voor het grijpen: afkoopsom, aflaatprediker, afloop-

gramma dat het commando saven of
deleten in de menu's heeft staan. De
computerprogramma's gebruiken hiervoor de goed Nederlandse woorden
bewaren of opslaan en verwijderen. Dit
is een teken dat werkwoorden als deleten en saven niet als geheel aanvaarde
woorden worden gezien, maar als
`slang'. Ik acht het daarom zeer de
vraag in hoeverre de genoemde werkwoorden werkelijk aanvaard zullen
worden en ooit nog dermate algemeen
gebruikt zullen zijn dat ze ook in verzorgde schriftelijke taal zullen opduiken.
Vooralsnog acht ik de vraag hoe men
`hij delete' schrijft daarom in wezen
een puur theoretische vraag.

datum, afreistijdstip, afschrikvol, afstelneiging, aftrekpost, afvalfruit
(met het abstracte proces van afvallen),
afvoerkanaal, afweergeschut.
Ook het voorvoegsel be- draagt bij aan
deze categorie: bedingzucht, begintijd,
behoudzucht, beklagboek, belangstelling, beraadslaging, bereikbaarheid,
berouwvol, beschikzucht, besluitvaardigheid, betoogtrant, bevelhebber, bewijsvoering, bezoekuur.
Het lijkt mij overbodig om na deze
bewijsvoering nog meer elementen
aan te dragen die de gesignaleerde `tendens' ontkrachten. De moeite zou met
honderden voorbeelden beloond worden. Ik deel volkomen de mening van
Van den Toorn (De Nieuwe Taalgids
74, 1981, blz. 197) dat `er een chaos
lijkt te heersen bij de bestaande samenstellingen'. Wie die chaos achteraf wil
beregelen, ontkomt er niet aan ook
regels te ontwerpen voor de uitzonderingen en de gevallen die zich ook
hieraan onttrekken, enz.
Een verstandig advies voor de vorming van nieuwe samenstellingen is:
schrijf geen tussenletter -s- als het bewuste woord een Nomogram c.q.
homoniem gaat vormen: dus geen beheersplan als men beheerplan bedoelt.
Om het inburgeren van zo'n woord
hoeft men zich niet te bekommeren;
dat gebeurt even gemakkelijk zonder
als met een -s-.

Naschrift redactie

Het artikel waarop de heer Kooyman
doelt, had betrekking op de vervoeging van aan het Engels ontleende
werkwoorden. De woorden saven en
deleten zijn voorbeelden waaraan bepaalde problemen geillustreerd kunnen worden; het feitelijk voorkomen
ervan doet daarom minder ter zake.
Dat recent overgenomen Engelse
werkwoorden wel degelijk ook in geschreven taal voorkomen, kunnen we
elke dag om ons been zien. Waar
nieuwe vormen ontstaan, ontstaat
tevens een behoefte aan regels. Aandie
behoefte hebben wij getracht te voldoen.

30 Onze Taal 58ste jaargang nummer 2/3 — februari/maart 1989

Is 't kofschip lek?
Ronald Mol — docent Nederlands,
Eindhoven

Op blz. 192 van nummer 12 van Onze
Taal wordt een misvatting van Ruud
Muschter over uitzonderingen op het
ezelsbruggetje van 't kofschip, door de
redactie rechtgezet. Toch kan men met
't kofschip in grote problemen
komen. Als voorbeeld wil ik graag het
woordje plenzen (gieten, uitstorten)
nemen. De stam is plenz(en). De `z'
staat niet in 't kofschip en als zodanig
zou de verleden tijd van plenzen
`plensde' moeten zijn: `de regen
plensde met bakken uit de grauwgrijze
hemel'. Tot zover klopt het ezelsbrug-

Ex- is beladen
Ruthger te Marvelde — redacteur,
Nieuwegein

In het decembernummer is op
blz. 192 een reactie opgenomen van de
heer Rien Verhoef, vertaler te Amsterdam, op een bijdrage van de heer J.
Posthumus, ex-medewerker van het
Anglistisch Instituut RU Groningen.
Het gaat daarbij om het gebruik van
het voorvoegsel `ex'. Volgens Verhoef
is ex-, in tegenstelling tot oud-, een
niet-neutraal voorvoegsel; het geeft
een negatieve kwalificatie aan het
woord dat erop volgt: een oud- collega
is gepensioneerd, van baan veranderd,
of overleden; een ex-collega de laan

Positieve actie
en —discriminatie
mevr. H. J. van de Streek — Utrecht

In `Onze groeiende woordenschat (3)'
op blz. 158 van Onze Taal van oktober 1988 schrijft de heer De Bruijn dat
de term positieve discriminatie inmiddels wel weer uit de sociale turbotaal
mag verdwijnen omdat dit nu positieve
actie heet.
Niets is echter minder waar! Bij positieve actie en positieve discriminatie

getje volkomen.
Maar de grote Van Dale geeft anno
1984 ook plensen als volwaardige spellingvorm weer, alhoewel er wel volledigheidshalve tussen haakjes vermeld
wordt dat deze vorm niet officieel erkend is (Van Dale, blz. 2195). Volgens
't kofschip en Van Dale zou de verleden tijd hierbij vervolgens `plenste'
moeten zijn: `de regen plenste met
bakken uit de grauwgrijze hemel'. Bij
twee exact dezelfde zinnen zouden er
dus wat de werkwoordsvorm betreft
twee invulmogelijkheden mogelijk
zijn.
Het is zeker niet ondenkbeeldig dat
over een aantal jaren plensen de meest
gangbare spelling zal worden. Zodra
dat het geval is, is er minstens een uitzondering aan te wijzen. En daarmee
is 't kofschip gezonken.

Naschrift redactie

Er bestaan twee werkwoorden: plenzen en plensen. De stamtijden van plenzen zijn plensde, geplensd; die van plensen: plenste, geplenst. In beide gevallen
worden naar onze mening de kofschip-regels correct toegepast. Dat de
spellingvariatie leidt tot verschillende
vervoegingen, is juist een argument
voor de bewering dat 't kofschip nog
steeds waterdicht is.

uitgestuurd. Verhoef vraagt zich derhalve stiekem of wat Posthumus als exmedewerker dan wel misdaan kan hebben.
In zijn naschrift noemt Posthumus het
verschil in gebruik dat door Verhoef
aan de orde wordt gesteld een 'bedenksel dat niet of nauwelijks in overeenstemming is met werkelijk taalgebruik , en kent hij het voorvoegsel exeen strikt neutrale betekenis toe. Mijns
inziens gaat hij daarmee voorbij aan
de gevoelswaarde die het voorvoegsel
toegekend kan worden. Weliswaar zijn
ex- en oud- in principe verwisselbaar,
maar voor sommige afleidingen of samenstellingen ligt de voorkeur voor
een van beide elementen min of meer
vast (ANS). Het voorvoegsel oud- kan
daarbij neutraal of positief gewaar-

deerd worden, zoals in oud-strijder.
Voor ex- is ten hoogste een neutrale rol
weggelegd. Als zelfstandig woord is
het beladen, evenals in veelgehoorde
combinaties als ex-veroordeelde of exgedetineerde.

gaat het om verschillende dingen. Dit
blijkt uit een bijdrage van E. M. van
Eijden en J. E. Goldschmidt in het
blad 'Beleid en Maatschappij' nr. 4
1988, waarin de termen worden gelllustreerd met de situatie van mannen
en vrouwen op de arbeidsmarkt. Ik citeer:

goed te onderscheiden, niet in de laatste
plaats omdat de juridische vragen die ermee samenhangen wezenlijk anders zijn.
Onder positieve actie wordt verstaan:
een samenhangend geheel van maatregelen van een arbeidsorganisatie, gericht
op het verbeteren van de positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt en in die
arbeidsorganisatie. Er worden doelstellingen vooropgesteld die binnen een bepaald tijdschema moeten worden bereikt. Positieve actie impliceert dus een
planmatige aanpak van een situatie van
ongelijkheid.
Een maatregel of instrument dat gebruikt kan worden is voorkeursbehandeling of positieve discriminatie. Hiervan

`Positieve actie en voorkeursbehandeling: een wereld van verschil
Ten onrechte worden positieve actie en
positieve discriminatie vaak als synoniemen gebuikt. Hoewel positieve actie
vaak samengaat met positieve discriminatie of voorkeursbehandeling, gaat het
om verschillende dingen. Het is zaak die

Naschrift redactie

Het is duidelijk dat sprekers van het
Nederlands verschillend oordelen over
de gevoelswaarde van oud- en ex-. Met
deze constatering sluiten we de discussie.
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is sprake als vrouwen voorrang krijgen
boven mannen bid het vervullen van arbeidsplaatsen. Voor positieve actie en/of
voorkeursbehandeling moet de rechtvaardiging c.q. noodzaak gezocht worden in de feitelijk voortdurende ongelijke posities en ongelijke kansen. Voorkeursbehandeling is een middel ter effectuering van het gelijkheidsbeginsel.
De keuze voor de term voorkeursbehandeling is dan ook niet toevallig maar
principieel: van discriminatie is geen
sprake en de term positieve discriminatie
geeft een onnodige negatieve klank aan
het gebruikte model:
De uitdrukking positieve discriminatie
kan dus blijven bestaan, evenals positieve actie. Onze woordenschat is op
dit punt inderdaad groeiende!

Naschrift redactie

Het betekenisonderscheid is inmiddels
ook in de woordenboeken te vinden.
Van Dale 1984 definieert positieve discriminatie als `voorkeursbehandeling
van gediscrimineerden'. In 1988 komt
positieve actie voor het eerst in het
woordenboek voor (Van Dale Handwoordenboek van Hedendaags Nederlands, 1988): `geheel van maatregelen
om met voorkeursbehandeling de positie van bepaalde categorieen binnen
organisaties te verbeteren'.

Een onmwoord
Kruisinghondjes
Robert-Henk Zuidinga ,

Ik geef het toe: ik heb iets wantrouwends. Zodra iets een naam die het al
jaren heeft, opgeeft voor een andere,
zoek ik daar iets slechts achter en wil
ik onmiddellijk de diepere redenen
doorgronden.
Neem de Bijlmer. Die is eeuwenlang
zo genoemd — de Bijlmer heet niet
voor niets voluit Bijlmermeer: het is
een droogmakerij, die al in 1622 werd
drooggelegd — maar sinds een paar
jaar is het officieel alleen nog
Amsterdam-Zuidoost. En wie er wel
eens komt, weet dat de naam nieuw is,
maar de Bijlmer zelf onveranderd.
Ja, ik weet het. Ik woon zelf in
Amsterdam en kom ook of en toe in

Een onbeschaafde
uitspraak

Croma-verandering

R. Tuik — Geleen

Lex van Boetzelaer — Maartensdijk

In haar artikel `45 jaar koninklijke reportage op de radio' (op blz. 90 van
het decembernummer) schrijft mevr.
T. Wilbrink-Harms onder meer over
beschaafde en onbeschaafde uitspraak
van de `ij'. Zij geeft drie voorbeelden
van onbeschaafde uitspraak, die mijns
inziens aan West- en Middennederlandse dialecten zijn ontleend. Het
wordt niet duidelijk welke norm zij
stelt ten aanzien van (on-)beschaafde
uitspraak van de `ij'. Desondanks komt
zij tot de volgende conclusie: `Ik heb
in de door mij beluisterde tekstgedeelten geen onbeschaafde uitspraak van
de `ij' kunnen scoren.'
Mij stak haar verklaring betreffende
deze conclusie. Ik citeer: `Ik denk dat
dit komt doordat de koninklijke journalisten allemaal goed opgeleid zijn en
bijna allemaal uit het westen komen.'
Kennelijk is zij van mening dat een
westerse afkomst mede het beschaafd
uitspreken van de `ij' bevordert. Dit
lijkt mij in tegenspraak met de eerder
door haar genoemde voorbeelden. De
verklaring lijkt daarom eerder op
vooroordelen dan op feiten te berusten. Om deze reden vind ik de verklaring een onbeschaafde uitspraak.

In november 1988 schreef Joop van
der Horst op blz. 172 van Onze Taal
over de opkomst van `Croma-zinnen ,
waarin tussen de bijzin en een hoofdzin die begint met een werkwoord het
voegwoord dan wordt weggelaten. Na
zijn artikel ben ik ook in het Duits en
het Deens op dergelijke zinnen
gestuit, onder andere de volgende.

de Bijlmer, zij het uitsluitend noodgedwongen, en ik weet dat hier en daar
twee tweekamerflats zijn samengevoegd tot een vierkamerflat en in een
andere toren vierkamerflats opgedeeld
zijn in tweekamerappartementen, en
in een flatgebouw is een uitkeringsgerechtigde schoolverlater uit een eenoudergezin te werk gesteld als part-time
concierge om de hondepoep in de parkeergarages te bestrijden. En ik weet
dat sindsdien de leegstand in Zuidoost
drastisch is teruggelopen, maar dat
neemt niets weg van het feit dat de
Bijlmer de Bijlmer is en blijft. Daar
verandert een nieuwe naam niets aan.
Dat zelfde gevoel bekroop me toen ik
een advertentie zag voor 'leuke KRUISINGHONDJES' (ze kostenf 100,—).
Het duurde even voor ik begreep dat
hier alles wat niet raszuiver is
— bastaards, vuilnisbakken, mengras
en inteelt — samengebracht was onder

internationaal?

Duits: Setzt die Regenzeit einmal spater ein, Oder hort friiher auf als
iiblich, sinkt dieser Prozentsatz noch
wesentlich tiefer. (Zet de regentijd eenmaal later in, of houdt hij vroeger op
dan gewoonlijk, zakt dit percentage
nog aanmerkelijk dieper.)
Deens: Rejses det, er der rigeligt at diskutere. (Wordt dat (vraagstuk) aangedragen, valt er rijkelijk te discussieren.)
Het is opmerkelijk dat een zo jonge
ontwikkeling toch in meerdere talen
tegelijkertijd plaatsvindt. Wordt hiermee duidelijk hoe groot de onderlinge
beinvloeding tussen de verschillende
talen is?

een noemer die hoge kwaliteit en een
onverdunde stamboom van vijf, zes generaties suggereert.
Kruisinghondjes. Ja, ik weet het. Dat
zijn vaak de liefste, trouwste en aanhankelijkste. Ik heb ook niets tegen
hybride honden, ik heb iets tegen die
naam. Dat er aan verbale opwaardering gedaan wordt, betekent dat er iets
opgewaardeerd dient te worden. Dat
kan niet anders. Dat het in de verpakking (de naam, de kleuren, de reclameleus, vul zelf maar aan) gezocht wordt,
betekent dat de inhoud verbloemd
dient te worden. Dat kan ook niet
anders.
Kruisinghondjes. Dat geeft een heel
nieuwe betekenis aan het begrip
`bastaardwoord'.
Te koop leuke KRUISING-

HONDJES, f 100,-. Tel.
03443
-

VOGELBEURS: zondag 17 jai.
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Vraag en antwoord
Beide(n), vele(n), alle(n), enz.
Redactie Onze Taal

Vraag: Hoe zit het precies met de
uitgangs-n in woorden als velen en
sommigen? Wanneer gebruik je die wel
en wanneer niet? Ik heb wel eens gehoord dat het te maken heeft met het
onderscheid tussen personen en
zaken.
Antwoord: U hebt in zoverre gelijk
dat bij verwijzingen naar zaken geen
-n komt achter tel- en voornaamwoorden zoals sommige, enkele, vele, meerdere, de meeste, alle, weinige, beide,
eerste, laatste, andere, onze, hunne, uwe,
enz.
— Vele van de stoelen hadden kapotte
zittingen
— Er lagen honderden flessen op het
strand. Sommige bevatten een brief.
Wanneer deze woorden op personen
betrekking hebben, ligt de zaak echter
ingewikkelder. De Algemene Nederlandse Spraakkunst geeft de volgende
regel: 'Als ze zelfstandig gebruikt personen aanduiden met buitentekstelijke
verwijzing, krijgen die woorden die
op een -n kunnen eindigen, de nvorm. (blz. 274) Daar hebt u dus niet
zo veel aan. De taalgids Twijfelgevallen
Nederlands is iets minder technisch
door de slot-n alleen te koppelen aan
zelfstandig gebruik: `Zelfstandig gebruikt zijn zulke woorden, wanneer er
geen zeifstandig naamwoord achter
staat en er uit het zinsverband ook
niet achter geplaatst of gedacht kan
worden' (blz. 72). Ook deze formulering munt echter niet uit door duidelijkheid.
Er lijken drie situaties te zijn:
1. Zelfstandig gebruik: verwijzend naar
personen buiten de tekst. Voorbeelden:
— Hoe laat komen de anderen?
— Velen woonden de uitvaart van
Strauss bij.
— De onzen hadden moeten winnen.
In deze gevallen staat er geen
zelfstandig naamwoord in de zin,
waarop het voornaamwoord of telwoord betrekking kan hebben of
dat 'erachter gedacht kan worden'.
Deze voornaamwoorden krijgen altijd een slot-n als ze naar personen
verwijzen.

2. Verwijzend naar een zelfstandig
naamwoord in dezelfde zin. Voorbeelden:
— Er waren duizenden demonstranten, waaronder vele in uniform.
— Sommige van de demonstranten
droegen bivakmutsen.
Het eerste voorbeeld kan opgevat worden als een samentrekking, waarbij
het tweede `demonstranten' is weggevallen en derhalve zonder bezwaar
achter vele ingevuld kan worden. In
het tweede geval geeft de van-bepaling
een nadere specificatie van de bedoelde groep; `sommige van de demonstranten' is hetzelfde als `sommige
demonstranten'. In deze gevallen wordt
ook geen slot-n geschreven.

3. Verwijzend naar een zelfstandig
naamwoord in een andere zin. Voorbeelden:
— Er waren duizenden demonstranten. Velen waren in uniform.
— De demonstranten drongen de ambassade binnen. Enkelen schreeuw
den leuzen.
De verwijzing is hier weliswaar `binnentekstueel, maar over de zinsgrens
heen. Hoewel de situatie hier onduide-

lijk is, raden we aan deze gevallen op te
vatten als 'buitentekstuele' verwijzingen, en ze met een slot-n te schrijven.
Om het nog moeilijker te maken, noemen we nog een tussenvorm van 2 en
3: hoofdzinnen die gescheiden worden
door een puntkomma of dubbele
punt. Ook in deze gevallen raden we
aan een slot-n te schrijven, omdat deze
leestekens in dit soort zinnen meestal
door een punt vervangen kunnen worden. Neem de twee bovenstaande
voorbeelden; hier had ook zonder bezwaar een puntkomma tussen kunnen
staan. Dus:
— Tientallen taalkundigen waren het
met deze voorstellen eens; sommigen waren een andere mening toegedaan.
Samenvattend luidt ons advies: schrijf
een -n achter telwoorden zoals vele en
sommige en voornaamwoorden als andere, degene en onze wanneer deze
woorden:
a) naar personen verwijzen en
b) zelfstandig gebruikt worden en
c) niet betrekking hebben op een
zelfstandig naamwoord in dezelfde
hoofdzin.
Laat in andere gevallen de slot-n weg.

Onze groeiende woordenschat
H. Heestermans

afvaltoerisme, o., (eufem.) het vervoer
van (chemisch, giftig) afval naar een
ander land.

belstuk, o., -ken, poststuk waarvoor
bij de bezorging aangebeld moet worden.

attentielicht, o., -en, (verkeer) overdag
verplicht te voeren groot licht, ter vergroting van de verkeersveiligheid.

bibliotherapie, v., -en, (med.) therapie
waarbij gebruik wordt gemaakt van geselecteerde literatuur (waarin problemen worden beschreven) als hulpmiddel bij medische en psychiatrische behandeling.

basisbeurs, v.(m.), -beurzen, beurs
voor alle studenten en scholieren tussen de 18 en de 30 jaar ongeacht het
inkomen van de ouders.

biobak, m., -ken, speciale ruimte in
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een vuilnisbak voor groente-, fruit- en
tuinafval.

het (al dan niet) uitzenden van programma's.

bommenwerper, m., -s, ( . . . ) 2. iem.
die bij een sportwedstrijd een zelfgemaakte born op het veld gooit.

fietsregistratie, v., -s, centrale registratie (bij de politie) van alle gegevens van
de fiets (framenummer, merk, eigenaar, enz.).

-boom, m., -s, (< Eng.) produktief
tweede lid van een samenstelling,
waarmee een explosieve groei van het
in het eerste lid genoemde wordt aangeduid: abonnementen-, babyboom, etc.

genenpaspoort, o., -en, `paspoort' met
gegevens over eventuele erfelijke afwijkingen en ziekten.

computervirus, o., -sen, als een virus
beschouwde, opzettelijk aangebrachte
fout in een computerprogramma, die
zich vermenigvuldigt op elke schijf die
met dat programma in aanraking
komt.
draaideurjustitie, v., vorm van
rechtspraak waarbij de dader, onmiddellijk nadat het proces-verbaal is opgemaakt, weer op vrije voeten wordt
gesteld.
drugslijn, v.(m.), -en, route waarlangs
verdovende middelen worden gesmokkeld.
fatsoenscode, m., -s, vrijwillig door de
omroepen aanvaarde gedragslijn bij

harmonisatiewet, v.(m.), -ten, wet die
bepaalt dat een student of scholier na
zes jaar studie aan een hogere beroepsopleiding of universiteit, zijn recht op
een studietoelage verliest en een hoog
collegegeld moet betalen.
kofferkont, m., -en, extra-grote kofferbak van een auto.

telefooncirkel, m., -s, kring van personen die elke dag telefonisch contact
met elkaar hebben; als er niet wordt
opgenomen, gaat een contactpersoon
kijken of er iets aan de hand is.
telefoonnummerverklikker, m., -s,
apparaatje met een klein beeldscherm
waarop te lezen is door Welk nummer
men wordt gebeld.
varkenscyclus, m., -sen, (econ.) verschijnsel dat stijging van de varkensprijzen leidt tot 'overproduktie'
van varkens, met als gevolg kelderende
prijzen.

sofinummer, o., -s, (afk. van sociaalfiscaal nummer) nummer waaronder
(in de toekomst) alle Nederlandse burgers die belastingplichtig of uitkeringsgerechtigd zijn, geregistreerd worden
bij de belastingdienst en de sociale-

Een groot deel van deze woorden werd ingestuurd door ing. L. de Bruijn te Blokker.
De heer Heestermans van Van Dale voorzag de woorden daarna van een beschrijving zoals die in het woordenboek zou
kunnen staan.

Jaap Bakker

Bekken is in de tekstdichterswereld een
van de allerbelangrijkste werkwoorden. Een regel bekt als hij de zanger in
staat stelt met zo weinig mogelijk in-

straatverbod, o., -en, verbod zich te
vertonen in een bepaalde wijk op
straat, opgelegd aan iem. die (op een
gewelddadige wijze) inbreuk heeft gemaakt op de privacy van een daar
wonende persoon.

muis, v.(m.), muizen, ( . . . ) ( comp.)
soort stuurknuppeltje aan een computer, waarmee een bepaald commando kan worden opgeroepen.

Het Lyrisch Lab
Tritme van de eenzaamheid
We hebben in deze kolommen onze
zorg geuit over het terreinverlies van
het Nederlands als zangtaal. In het decembernummer heb ik geprobeerd
een paar oorzaken van deze malaise
aan te geven. Daarbij is een aspect wat
onderbelicht gebleven, namelijk de
klankeigenschappen van het Nederlands. Op het punt van rijmmogelijkheden steekt onze taal niet slecht af bij
het Engels en het Frans, zoals Pieter
Nieuwint de vorige keer aantoonde;
maar hoe zit het met de andere klanken in de Nederlandse liedregel? Ik
stel die vraag, omdat populaire zangers
en tekstschrijvers nogal eens de mening verkondigen dat het Nederlands
niet goed zou 'bekken'. Is dat een
juiste waarnemi.ng of een mythe?

verzekeringsbank.

spanning een zo mooi mogelijk geluid
te produceren. De mate van inspanning wordt vooral bepaald door de
medeklinkers. Het volgende stukje
poezie zou van een zanger het onmogelijke vergen:
't Rijk dak-zicht, steil-schoorstenig,
roodt en blauwt
Op 't oud stads-stukje en 't zwart burgwalke is zwaar
Bouwvalge warbouw, vlug opgeevlend,
maar
Vol met al 't dak- en muur-tuig; luikje
en bout,

Het laat zich denken dat de auteur van
deze regels (Albert Verwey) het als
liedjesschrijver niet ver geschopt heeft.
De tekst wemelt van de medeklinkerstapels, onder meer door het veelvuldig gebruik van elisie (weglating
van een toonloze e). Elisies maken
deel uit van onze poetische traditie.
Bovendien zijn ze vaak een uitkomst

voor de dichter die versvoeten te kort
komt. Dat zal wel de reden zijn dat ze
nog geregeld voorkomen, vooral in de
woordjes `ik' ('k) en `het' ('t). Menige
liedtekst wordt erdoor ontsierd: Xag
twee beren broodjes smeren; Thijgend
hert, der jacht ontkomen; Kom van
dat dak af, kwaarschuw niet meer;
zachtjes tikt de regen op mijn zolderraam, tritme van de eenzaamheid.
Medeklinkerstapels maken niet alleen
dat een tekst minder goed bekt, ze
kunnen ook misverstanden oproepen.
Liesbeth List zong ooit een lied met
de refreinregel `Het is een toverspel'.
Die regel wordt door een niet al te geconcentreerde luisteraar gegarandeerd
misverstaan: `Het is het overspel'.
Een fraai geval van dubbelzinnigheid
vinden we in dit fragment uit een lied
van Gerard Cox:
Ik hoop maar dat ik dood zal gaan
Op een veld in de zon
Niet zwetend in een vochtig bed
Tussen 't gezin dat op mij let...

Het probleem zit in de derde regel. De
luisteraar kan daar namelijk evengoed
`niet zwetend' als 'niets wetend' ver-
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staan, en die tweede interpretatie is
weliswaar niet onzinnig, maar strookt
toch niet helemaal met de bedoeling
van de dichter. Dat woordje 'zwetend'
is later trouwens veranderd in `ijlend'.
Een enkele keer komt een niet-bekkende regel het gedicht ten goede. Het
mooiste voorbeeld dat ik ken, staat in
een lied van No de Wijs, getiteld `Niet
verbaasd'. Het handelt over een krijgs-

gevangen soldaat die gemarteld wordt:

Hij krijgt water ingegoten, liters water
En water net zolang totdat ie praat
En water en hij kokhalst, slikt en stuiptrekt
Het is oorlog en dit is wat ervoor staat
De woordgroep `kokhalst, slikt en
stuiptrekt, op zichzelf een ware tongbreker, werkt in deze context huiveringwekkend suggestief.

Ik heb de indruk dat Nederlandse liedteksten op het punt van de medeklinkers tegenwoordig niet zo slecht in
elkaar zitten. Maar de zingbaarheid
van een tekst hangt van meer eigenschappen af. Die eigenschappen krijgen pas relief als we de Nederlandse
tekst vergelijken met een overeenkomstige buitenlandse tekst. De volgende keer gaan we het dan ook hebben over vertalen en vertalingen.

Gebru'lksaanwijzingen
Martin de Koning — docent Taalbeheersing, HEAO Amsterdam

Laat Martine Bijl meedelen dat het ganse kijkvolk de groenten van Hak moet hebben, en je wordt bekroond en beloond. Nu gun ik ons nationale copywritersgilde
van harte zijn successen — ik ben dol op reclame — maar waar blijven de bekroningen voor de zoveel bescheidener, meer in de windstilte werkende schrijvers van gebruiksaanwijzingen? Is het schrijven van een uitstekende gebruiksaanwijzing geen
`kunst'? Beoordeelt u de gebruiksaanwijzing van uw lijm, afbijtmiddel, instantpudding, vouwdeur of doe-het-zelfmeubel dan maar eens kritisch op haar werkelijke
doel: het gebruik toelichten.
Niet alleen de reclametekstschrijver
werkt onder ongunstige communicatieve condities (beperkte zendtijd, beperkte kranteruimte, weerstand tegen
of desinteresse voor de boodschap);
dat geldt evenzeer voor de schrijver
van gebruiksaanwijzingen. De meesten
van ons lezen en begrijpen informatie
van buiten hun vakgebied slecht — elk
vakjargon is in wezen een geheimtaal.
Daarom is er weinig reden om de
tekstschrijver van gebruiksaanwijzingen als het mislukte broertje van de
reclametekstschrijver te beschouwen.
Laten we dus de schrijver van gebruiksaanwijzingen de aandacht geven
die hij verdient.

Landsheen de banden
Ik heb met dat doel vier gebruiksaanwijzingen gekozen, van ergerlijk tot
uitstekend. Wie krijgt de poedelprijs
en wie de ereprijs? En waarom?
We hebben in ons land meer dan veertien miljoen potentiele gebruikers van
artikelen. Een markt om je best voor
te doen als exporteur. Waarom nemen
zo veel buitenlandse fabrikanten dan
niet eens de moeite om hun gebruiksaanwijzing in correct Nederlands te
laten vertalen? Waarom moet ik lezen
dat `met de tijd talrijke spelregels en
variantes van het biljartspel opgemaakt werden'? En waarom heeft `De

amerikaanse biljart 6 gaten landsheen
de banden'? Alleen al daarom zou
Monneret jouets van mij de poedelprijs
krijgen en zijn Amerikaanse biljart
mogen houden. Maar er is meer. De
Franse vrienden die mij te hulp riepen, kwamen er met de Franse versie
niet uit: ze hadden geen idee hoe je
nou eigenlijk dat spel moest spelen.
Kon ik het ze ve1 tellen, met behulp
van de Nederlandse versie? Nee, dat
kon ik niet. En ook niet met de
Duitse. In alle talen was aan die gebruiksaanwijzing geen touw vast te
knopen. Schande! Voldoet niet eens
aan de meest elementaire eis dat een
gebruiksaanwijzing in ieder geval geen
wartaal mag bevatten. De poedelprijs
dus.

Kurketrekker
De derde prijs gaat naar de kurketrekker van Brabantia, en dat alleen omdat
de poedelprijs al vergeven is. Jammer,
want de tekst oogt zo verraderlijk vakkundig: helder opgedeeld in stappen,
voorzien van duidelijke illustraties,
vakwerk op het eerste gezicht. De
tekstschrijver van deze gebruiksaanwijzing heeft zich echter schuldig gemaakt aan een doodzonde op voorlichtingsgebied: hij heeft verzuimd om
met behulp van zijn eigen aanwijzin-

gen een fles te ontkurken. Dames en
heren voorlichters, probeert u toch
vooral eerst zelf of het waar is wat u
beweert! Want illustratie 2 moge dan
nog zo helder laten zien hoe soepel de

1?i brabantia
Deze unieke Brabantia kurketrekker is voorzien van een
handig kapsule-mesje. (zie 1)
Door enke4e siagen rechtsom boort de
SC-coated, open spiraal zich soepef door de kurk to
trekt de kurk uit de fles. (zie 2)
De spitse punt voorkomt kurk in de wyn. Enke a slagen
in tegengesteide richting en de kurk wordt vanzeff
uitgestoten. (zie 3)

kurk uit de fles komt, in de praktijk
komt die kurk er niet uit! Drie volwassenen hebben er bij mij thuis tevergeefs hun krachten op beproefd. En
mochten we alle drie een kleine, maar
wezenlijke handeling vergeten zijn,
dan is dat uw schuld, tekstschriiver, en
niet de onze. Een gebruiksaanwijzing
dient nu eenmaal volledig te zijn!
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Pot eslati n
De tweede prijs kan wat mij betreft
Haar de firma Midy s.a. voor de toe lichting bij Naar aambeienzalf en
-zet
Men• `Im p rime en France' zegt de
..p
bi^sluiter, maar er staat wel vlekkeloos
Nederlands. E
En zo hoort het ook. De
gebruiksaanwijzing zelf is helder en

beknopt, je weet wat je te doen staat .

)

Maar waarom moest dat potjeslatijn
van die 'Samenstelling' ook afgedrukt
••
worden? Een arts verzekerde m ij dat
•
dat bi
bij dro gisteri• ^p
rodukten niet verplicht is. ..Natuurlijk, ergens moet te
= vinden zi ^n wat 'erin zit , voor de hues arts bijvoorbeeld die wil weten wat je
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4 ACTIEVE BESTANDDELEN

en en contra-indicaties bij elkaar
king
kin en

De eerste prijs reik ik uit aan de
Hema. Al jarenlang levert deze winkelketen topkwaliteit of op het gebied van
gebruiksaanwijzingen: glashelder gedrukt, voorbeeldig geillustreerd en
vooral perfect uitgelegd. Ik monteerde
mijn wielcirkels van de winter buiten,
gehurkt, in de kou, met een slecht humeur. Beroerdere communicatieve
condities kan een tekstschrijver niet
hebben. Maar ook onder die condities
was de zaak zo gepiept: gebruiksaanwijzing ernaast en stag voor stap volgen. En ook als het wat technischer
wordt dan een paar wielcirkels, munten de Hema-artikelen uit in gebruikshelderheid, zo is mijn jarenlange ervaring. Alle gebruiksaanwijzigingen van
de Hema voldoen aan de eisen die je
daaraan mag en moet stellen: helder
Nederlands, volledige voorlichting,
geen overbodigheden en een uitstekende presentatie van tekst en illustraties.
Wie bekroont eens echt de (mij) onbekende man of vrouw die voor de
Hema dit soort vakwerk aflevert?
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4 Verdeel de wielcirkel weer
gelijkmatig over het wiel.

c
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Met ingang van dit nummer heeft Onze Taal een nieuwe rubriek. Onder de titel
`De spraakmakers' zal Jaap de Jong, docent bij de Sectie Toegepaste Taalkunde van de
TU Delft, een reeks interviews verzorgen met eigenwijze taalgebruikers die zich een
opmerkelijke taalvaardigheid in de ruimste zin des woords hebben eigengemaakt.
Suggesties voor onderwerpen of personen zijn welkom bij de redactie.

De spraakmakers
Verlopen kerstman zoekt
paashaas - de taal van
contactadxVileartenties

Mevrouw J. Schaperkotter (1935) is
Eerste Medewerker Aanname bij
1-in-3 MINI's, een advertentieafdeling van Het Parool, Trouw en
de Volkskrant. Na een loopbaan als
administratief medewerker, huisvrouw en taxichauffeur verdient zij
haar brood met het in ontvangst
nemen en controleren van allerlei
soorten advertenties, waaronder die
voor huwelijk en kennismaking.

Jaap de Jong

Een jongen die seropositief is bevonden, geeft de moed niet op en zoekt
nieuw contact via een kennismakingsadvertentie. In de advertentietekst wil
hij er geen doekjes om winden en
schrijft hij dat hij ser. pos. is. Hij ontvangt daarop vijf brieven onder nummer. Pijnlijk is dat de briefschrijvers
de afkorting anders hadden geinterpreteerd: zij hebben niet gereageerd op
een advertentie van een drager van het
aids-virus, maar van een jongen met de
eigenschappen serieus en positief. Wie
bij de krant contactadvertenties controleert en corrigeert, krijgt bijzondere teksten onder ogen en geeft wel
eens een opmerkelijk advies.

Hachelijke afkortingen
`Een goede corrector had hier seropos.
van gemaakt, maar er glipt door de
drukte wel eens iets doorheen met alle
gevolgen van dien. Je moet altijd erg
opletten bij afkortingen. N.H. kan
Noord-Holland betekenen, maar ook
Nederlands Hervormd. Soms zijn de
opgestuurde teksten moeilijk te lezen
en dan komt er een advertentie in de
krant van een man met 2 kinderen (2
k.), terwijl zonder kinderen (z.k.) was
bedoeld. Dan krijg je natuurlijk heel
andere reacties. Huwelijksadvertenties
die bijna alleen bestaan uit afkortingen vind ik krenterig overkomen; een
paar tientjes moet je er wel voor overhebben: Goeduitz. 60'er, donk. h., brab.
zkt. pik. korr. met lieve sens. vr. voor
gez. pik. gen. "Pik. gen." — wat een
smakeloze afkorting! Als iemand die
tekst doorbelt, zeg ik voorzichtig dat
het misschien wel een beetje raar staat
als je het opschrijft. Hetzelfde pro-

bleem heb je met regelmatig gebruikte
afkortingen aan het eind van de regel
als tikje dom. (tikje dominant), int.
kont. (intiem kontakt) en vr. langd.
rel. (voor langdurige relatie).
In de advertenties mag geen schuttingtaal gebruikt worden. Dat is een regel
van de krant, want het haalt het peil
naar beneden. Een afkorting als ff. nemen we niet op. Een heleboel mensen
weten al niet wat dat betekent (fist
fucking). Ga je dat in het Nederlands
vertalen dan kom je bij schuttingtaal
terecht. Dat kunnen ze misschien beter schrijven in bladen die daarin
gespecialiseerd zijn:

Wanneer wijzigt u een advertentietekst?
`Wij zijn daar erg terughoudend in,
omdat niet iedereen ervan gediend is.
Toch stel ik vaak wijzigingen voor, bijvoorbeeld als mensen absoluut de taal
niet machtig zijn, wat nogal eens het
geval is bij bejaarden met weinig scholing. Komma's op verkeerde plaatsen,
spelfouten, informatie in een rare volgorde, zinnen als Tevens ook in bezit
van zomerhuisje in N. Brabant. Soms
geven de mensen erg weinig informatie, in de trant van Ik zoek een lieve
vrouw. Aan zo'n tekst kun je niet zien
of het om een man of een vrouw gaat
en wat de leeftijd ongeveer is. Dan vertel ik de adverteerder dat er waarschijnlijk weinig reacties op zullen
komen; maar als hij dat liever zo in de
krant wil, doen we dat natuurlijk. En
dan zijn er de buitenlanders, Marokkanen en Turken, die wel eens op deze
manier een vrouw zoeken. Taalfouten
— als die erin zitten — halen we vaak

kerstdroom van een vlotte,
vnerg. vrouw (49 jr. Overijss.),
die -bijna- niets meer te wensen heeft: Ik voer lange,
diepg. gesprekken met een
pittige, ongeb. kameraad, die
een veelz. belangstelling
heeft. Samen doen we lekker
gek, lachen we, (her)beleven
we oude en nieuwe dingen
zonder elkaar te "claimen",
we vinden warmte, begrip en
tolerantie bij elkaar......
Bestaat er een (Kerst)man,
die dromen kan vervullen? Br.
Een goed begin. Welke jongen/j.m. geeft vuurwerk vervolg met knetterend pak
slaag op billen van goed
ogende gozer (33)? Br. o. nr.
bur. v.0. blad.

Rio '89;9-8 = 1; 1+1 =2;
2 + 2 = 4 2 jonge kerels 26 +
29 jr. zoeken 2 leuke viotte
meiden , om dit wiskundig
,,probleem" te analyseren.
Br. nr. bur. blad.
en-hij zoekt een-zij om
samen iets te doen met een
u-i-t-k-r-a-n-t. 020.
L.
a. 2 Aimabele vaders
met een gezamenl. Iengte v.
3.42 en een gezamenl. leeft.
van 82, verder niet opteib.,
willen 2 even aim. en aantr.
vrouwen ontmoeten. Zij verwachten 'kleurrijke' react.
Dante, als zeven treden
. hemel en aarde kunnen ve'
birtden, schrijf! Beatrice. Br. 4
nr. ! bur. v.d. blade

Seizoens-, rekenkundige, speelse en
poetische varianten.
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ongevraagd uit hun teksten. Nee hoor,
daar krijgen we nooit problemen mee,
want ze vinden het best als wij die
teksten wat knapper maken.
Ook van de taalvaardigheid van
hbo'ers en academics heb ik niet zo'n
hoge pet op. Ze schrijven gerust Gevoel voor kunst en een beetje stevig heeft
een streepje voor en ik zoek een
levenslustig maatje die... Een kritische lezer die veel van taal houdt, zal
hier juist niet op reageren. Op de
MMS waar ik op heb gezeten, was er
vroeger veel aandacht voor juist taalgebruik en, hoe raar het ook klinkt, ik
ben altijd gek geweest op dictees. Zelf
erger ik me kapot als ik een dikke taalfout zie staan in de krant.'
-

Hoe zorg je ervoor dat er veel reacties op
je advertentie komen?
'Vooral wanneer vrouwen iemand zoeken voor een losse erotische relatie
stromen de reacties binnen. Een trefwoord als vrijvriend is vaak al voldoende, of die veelbetekenende puntjes.
.

,

In de trant van Onze-Taallezeres in bez.
V. Dikk.

V.D. en WNTzoekt TAALGEVOELIGE man voor scrabble en ...

ja, bijvoorbeeld. Het hangt verder
vaak van de leeftijd of en bij mannen
ook vaak van hun inkomen. Artsen
doen het goed, en het kan ook uitmaken als je erbij schrijft: `Mijn
vakanties breng ik door in mijn huisje
in Z: Frankrijk'.

Denkt u dat een verschil in stijl ook een
verschil in het aantal reacties te zien
geeft? Maakt het uit of je schrijft vrijvriend, knuffelbeer of erotische relatie?
`Daar hebben we geen onderzoek naar
gedaan, maar ik denk niet dat het veel
in aantal scheelt. Misschien reageren
er wel verschillende soorten mensen
op. Zelf vind ik vrijvriend het aantrekkelijkst; het klinkt gezelliger.

Gerard Reve heeft in Vrij Nederland
eens een advertentie gezet: Mislukt
schrijver, arm, lelijk, oud, slecht gebit,
riekend uit mond, homo fiel, R.K., zoekt
lief leuk speelkameraadje. Denkt u dat

ironie bruikbaar is in contactadvertenties?

`Dat spreekt mensen aan die niet van
het geijkte houden. Zulke advertenties
komen wel vaker voor: Lelijke, oude,
gebochelde man zoekt waternimf. Ik
vind dat heel humoristisch. Soms lachen we natuurlijk wel eens om een
tekst, maar ik vind de mensen die een
advertentie plaatsen echt niet belachelijk. Het is voor hen vaak een moeilijke en belangrijke stap in hun leven.
Het valt helemaal niet mee om nog
sets origineels te schrijven. Veel mensen denken lets nieuws te doen door
in te haken op de seizoenen. We hebben net de kerst weer gehad met Ben
jij de kerstman die mijn dromen kan
vervullen? en binnenkort zal iedereen
weer een paashaasje zoeken. Daarna
zullen de nieuwe lentes en nieuwe geluiden weer niet van de lucht zijn, terwijl in de winter weer grote vraag is
naar een warm mens om samen mee de
vrieskou te verdrijven. Gisteren is er
weer een originele, ironische variatie
binnengekomen: Verlopen kerstman
zoekt paashaas om kunstgebitten uit te
wisselen in cafe Montmartre. Brieven
onder nummer ...'

Vakterminologie in het Nederlands
A. J. Vervoorn — Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Bij het benoemen van de verworvenheden van onze consumptiemaatschappij dringen zich een paar gewetensvragen op aan de zorgvuldige taalgebruiker. Hij kan immers meestal kiezen voor een Nederlands of voor ecn buitenlands, meestal Engels
woord. Zo heeft de tekstverwerker intussen de wordprocessor verdrongen. Maar hij
kan ook kiezen voor een internationaal woord boven het puur Nederlandse: chemie
is niet slechter dan scheikunde. Dat in de praktijk veel mensen helemaal niet kiezen
en liever allerlei mengvormen gebruiken, kan iedere lezer echter dagelijks constateren.
Op het congres van de Belgische Vereniging Algemeen Nederlands (VAN), dat
19 november jl. in Gent plaatsvond, stond de Vakterminologie in het Nederlands centraal. Met die titel is al min of meer een standpunt weergegeven: er staat geen vraagteken achter. Dat zou trouwens vreemd geweest zijn voor een vereniging die het Genootschap Onze Taal van Vlaanderen is!
In een vijftal voordrachten werden de
volgende aspecten van de Nederlandse
(of moet het zijn: Nederlandstalige?)
vakterminologie behandeld: de rol van
onze termen binnen de Europese Gemeenschap; termen binnen de technische wetenschappen; het terminologie-onderwijs in de Brusselse vertalersopleiding; en ten slotte de rol van
de plannen van het SaNT, het Samenwerkingsverband voor Nederlandstalige Terminologie.

Het SaNT-merk
SaNT zal voor velen nog een onbekend begrip zijn. Daarom was het
goed dat de voorzitter ervan, drs. W.
A. M. de Vroomen, sets over de achtergronden en plannen onthulde. Het
verband vloeit voort uit het
Nederlands-Belgische verdrag inzake
de Taalunie, waarin het belang van een
goede gezamenlijke terminologie
onderstreept wordt. De Nederlandse
Taalunie en de Nederlandse en Belgi-

sche Normalisatie-instituten zijn de
deelnemers in het Samenwerkingsverband, dat niet tot doel heeft om zelf
terminologieprojecten uit te voeren,
maar om een beleid uit te stippelen
voor het terminologisch werk in ons
taalgebied en om gunstige voorwaarden te creeren voor de uitvoering. Dit
betekent dat er richtlijnen gesteld worden voor verantwoorde terminologieprojecten, dat er publiciteit gegeven
kan worden aan goede resultaten en
dat de beoefening van het zich ontwikkelende vak terminografie (leer
van het systematisch ordenen en definieren van termen) ondersteund
wordt. Het SaNT merk moet voor
onze taal dezelfde waarde krijgen als
het Kema-keurmerk voor elektrische
apparaten!
Als eisen waaraan een ideale term
moet voldoen, noemde Rita Temmerman: hij moet taalkundig correct en
kort zijn, gemakkelijk te spellen en uit
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te spreken, en geen probleem opleveren voor het vormen van afleidingen.
Daarom is back-upprocedure, om maar
eens een informatica-voorbeeld te nemen, geen goede term! De eisen zouden zich wel wat verder mogen uitstrekken dan de vorm: ook de betekenis van de term moet duidelijk vastliggen. Goede definities en een systematische beschrijving en ordening behoren
dan ook tot de eisen van goede terminologie.

Het pro van de moedertaal
Het is geen toeval dat ik zojuist een
voorbeeld uit de informaticataal gaf:
het is immers vooral de moderne technologie die ons overspoelt met produkten en termen. De exacte en toegepaste wetenschappen ontwikkelen
zich buitengewoon snel, en veel speerpunttechnologie (high-tech) wordt
buiten het Nederlandse taalgebied
ontwikkeld. Vooral het Engels dient
als medium om ons in te lichten.
Voor de wetenschappelijke gedachtenwisseling tussen de specialisten is dat
Engels geen enkel probleem en zelfs
heel functioneel. Maar, en nu citeer ik
de grote wetenschapper H. B. G.
Casimir,

`Betekent het voorgaande nu dat de
wetenschappelijke communicatie in het
Nederlands slechts van ondergeschikt
belang is? Geen sprake van. ( ... ) De
meeste beoefenaren van de natuurwetenschap zullen althans het Engels redelijk
beheersen, maar er zijn slechts weinigen
die het even goed beheersen als hun
moedertaal, zelfs niet — of misschien
zou ik moeten zeggen vooral niet — als
ze beweren die te zijn vergeten. De primaire betekenis van een woord, dat gaat
nog wel en die kan men desnoods ook in
een woordenboek opzoeken. De nauwkeurige gevoelswaarde, de mogelijke associaties, die kent men minder goed dan
in zijn moedertaal. Schrijft men een publikatie in een vreemde taal, dan moet
men over het onderwerp ook denken in
die vreemde taal. Het gevaar bestaat dat
men minder diep en vooral minder genuanceerd denkt dan in zijn moedertaal.
Ook daarom is het van belang dat er een
duidelijke en algemeen geaccepteerde
terminologie bestaat en dat deze zich tijdig aanpast aan nieuwe ontwikkelingen:
Deze woorden uit 1984 zijn nog steeds
het overwegen waard, lijkt me. Mijn
conclusie is dat vooral de extremen in
de communicatie, de volstrekte leek
enerzijds en de baanbrekende geleerde
anderzijds, het meest gebaat zijn bij
Nederlandse vakterminologie. De

eerste omdat hij anders overal buiten
staat, de tweede om zijn meest verfijnde gedachtennuances onder woorden te brengen. Slechts de grote groep
van middelmatigen heeft belang bij de
vreemde termen, bijvoorbeeld om status te verwerven.

Woordontwerpers gevraagd
Het dichtst bij dit standpunt kwam in
Gent de oud-hoogleraar ir. D. Vandepitte, een wetenschapper van internationale faam op het gebied van staalconstructies. Hij lanceerde het aardige
voorstel om de evolutie in diverse vakgebieden te laten begeleiden door een
woordontwerper. Deze functionaris
zou dan in een zeer vroeg stadium de
terminologie kunnen volgen en sturen. Vragen daarbij zijn dan natuurlijk
wie zo'n woordontwerper aanstelt,
wie hem gezag verleent of waar hij
zou moeten zitten. Ook zag Vandepitte er geen bezwaar in om voor het
Nederlands volstrekt nieuwe termen
te scheppen die voldoen aan de door
Temmerman genoemde eisen. In
plaats van computer hadden we ook
buol of torp kunnen afspreken! Aardig
argument daarbij was dat niemand
precies weet waar het woord frets vandaan komt; en die term voldoet uitstekend!
Bij al deze overwegingen komt dan het
probleem om alle goede termen ook
nog ingang te laten vinden. Al te veel
nog hollen taalzuiveraars en terminologen thans achter de ontwikkelingen
aan. Het is van groot belang dat de terminologische problemen tijdig worden onderkend en dat (de) goede Nederlandse termen bijtijds worden ingevoerd. Het SaNT zal daarbij een rol
kunnen spelen, maar ook de overheid.
Binnen de Europese Gemeenschap is
men bij de vertaal- en terminologiedienst op het goede spoor, zoals uit de
uiteenzetting van J. Goetschalckx
bleek. Vanaf het begin van grote projecten zoals Esprit, Pace of Brite zijn
de terminologen erbij betrokken om
de gebruikte termen vast te leggen.
Wanneer dan de documenten, vele
honderden pagina's, vertaald moeten
worden, gaat dat sneller en gemakkelijker. De kwaliteit is dan bovendien
hoger, omdat de gedachten en concepten door de samenwerking dichter bij
elkaar liggen. Zo ontwikkelt het Europese werk zich van `samen praten over
beleid' naar `samen doen'. De Nederlandse vakterminologie vaart daar wel
bij.

Slotresoluties
Het Taalcongres 1988 in Gent werd
afgesloten met het formuleren van
slotresoluties. Enkele daarvan geven
wij hieronder weer. De volledige
reeks kunt u vinden in het november/decembernummer van `Nederlands van nu', het blad van onze
Vlaamse zustervereniging Vereniging Algemeen Nederlands.
1.Met de blik gericht op de Gemeenschappelijke Markt in
1993, waarbij het gevaar bestaat
dat zelfs talen met een middelgrote verspreiding, zoals het
Nederlands, in de verdrukking
komen, stelt het CONGRES met
klem, dat het van het hoogste belang is dat het Nederlands beschikt over een aangepaste vakterminologie in de eigen taal.
2.Het CONGRES gaat uit van het
principe dat nieuwe uitheemse
en anderstalige vaktermen niet
zo maar klakkeloos mogen worden overgenomen in het Nederlands, maar dat er steeds snel gezocht moet worden naar Nederlandse benamingen die passen in
het Nederlandse taalsysteem
met zijn mogelijkheden tot
meervoudsvorming, samenstelling, afleiding, vervoeging en
andere.
8. Het CONGRES acht het noodzakelijk dat de bestaande lijsten
van vaktermen om de vijf jaar,
zoals het internationaal de regel
is, worden bijgewerkt en aangevuld, zodat ze gelijke tred houden met de snelle ontwikkeling
van vooral de exacte en toegepaste wetenschappen.
11. Het CONGRES dringt erop aan

dat zeer spoedig slechts een enkele spelling officieel wordt erkend voor alle gangbare leenwoorden en dat deze spelling
kan worden afgeleid uit enkele
eenvoudige regels.
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Bestaat synomymie? Hebben woorden ooit precies dezelfde betekenis, en welke problemen kom je tegen als je de overeenkomsten en verschillen in kaart probeert te
brengen? In een aantal afleveringen probeert Riemer Reinsma, zelf auteur van het
Verklarend Synoniemenwoordenboek, deze vragen te beantwoorden. Daarbij zal hij
onder meer aandacht besteden aan vroegere synoniemenwoordenboeken, de gewenste systematiek, het verzamelen van materiaal, en de soorten betekenisrelaties
die er tussen woorden bestaan.

Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (I)
Lexicografie op de vierkante millimeter
Riemer Reinsma

Laat ik het maar onmiddellijk bekennen: zelf heb ik zelden de behoefte gehad om
een synoniemenwoordenboek te raadplegen. Hooguit twee, drie keer misschien, en
het resultaat was uiterst pover. Wat heeft mij dan bezield een synoniemenboek' '
te maken? Er was een oorzaak en een aanleiding. Oorzaak: het maken van zo'n boek
leek me buitengewoon aangenaam en interessant, ongeacht het eventuele nut ervan
voor mijzelf of anderen. De onmiddellijke aanleiding was gelegen in het blad waarin
u thans leest. Hier, evenals trouwens in andere media, hebben talloze mensen door
de jaren heen steeds opnieuw geroepen dat er nu eindelijk eens een verklarend synoniemenwoordenboek diende te komen. Het lexicografendom, met inbegrip van mijzelf, leek de verzuchtingen echter voor kennisgeving aan te nemen en dommelde
verder. Toen ik in september 1984 voor de zoveelste maal een dergelijk appel vernam,
opnieuw in Onze Taal, kon ik de lokroep niet langer weerstaan.
-

Lexicografie is, het zij maar eens bondig en realistisch geformuleerd, mierenneukerij. Een woordenboek schrijven is priegelen op de vierkante centimeter. Bij een verklarend synoniemenwoordenboek is het allemaal nog erger; het zicht beperkt zich hier tot de
mm 2 . Bij termen die beteken1sverwant
lijken, gaat het vaak om het onder
woorden brengen van minieme gebruiksverschillen. Wat is het verschil
tussen doodstil, muisstil en bladstil? Of
is er geen betekenisverschil? Trouwens, zo er tussen bepaalde termen al
verschil in betekenis mocht bestaan,
lijkt het onderscheid dikwijls zo ijl dat
de hoeveelheid woorden waarmee je
het verschil gaat omschrijven omgekeerd evenredig is met de omvang van
het verschil, en daarmee wordt de omvang van de onderneming al aangegeven. Zo vergt het verschil tussen de adjectieven volledig en volstrekt (in de
betekenis 'zonder dat er iets aan ontbreekt') de explicatie dat volstrekt een
veel beperkter gebruik kent: het kan
alleen slaan op niet-stoffelijke zaken
zoals eerlijkheid, gehoorzaamheid,
verwarring, onzin en dergelijke (`ik eis
volstrekte gehoorzaamheid'), en dat
het alleen maar attributief gebruikt
kan worden. Je zegt nooit: `het
volstrekte personeel', of `zijn gehoor-

zaamheid was volstrekt'.

Overvloed aan taboes
Werken aan een verklarend synoniemenboek is ook: geconfronteerd worden met merkwaardige paradoxen en
curieuze, misschien onverklaarbare
symmetrieen. Paradoxen: aan de ene
kant bezitten we voor ieder taboe en
bijna-taboe — nota bene iets dat niet
`bespreekbaar' heet te zijn — een keur
van versluierende aanduidingen. Degene wiens naaste familielid is gestorven vermijdt het harde woord sterven,
maar kan wel kiezen uit tientallen verzachtende woorden en uitdrukkingen,
varierend van heengaan, inslapen, de
aarde vaarwel zeggen, ad patres gaan
tot: het afleggen, de tol aan de natuur
beta/en, de grote refs ondernemen en —
hoe onschuldig! — de ogen sluiten.
Tegenover deze overdaad staat het feit
dat er begrippen bestaan waarvoor we
node de woorden missen. Ik noem
maar iets: een woord voor de geur van
warm zomers asfalt waarop net de
eerste druppels van een donderbui gevallen zijn.
Er zijn in de woordenschat onverklaarbare maar beeldschone symmetrieen te ontwaren. Hoe komt het dat
er minstens twintig woorden voor vol

zijn, terwijl het aantal woorden voor
leeg op de vingers van een hand te tellen is? Bij vol vinden we synoniemen
als overvol, barstens- en berstensvol,
tjok, prop-, born-, stik-, mud-, eivol, of
gestampt, afgeladen en nog zo wat. Bij
leeg het schamele rijtje onbezet, loos,
lens, hol en luchtledig. Waarom zijn er
veel woorden voor veel en weinig voor
weinig? Toeval? Je zou het denken.
Want op deze schijnbare wetmatigheid
(veel woorden voor begrippen die
veel- en volheid aanduiden, weinig
woorden voor het omgekeerde begrip)
bestaat een aardige uitzondering. Er
zijn veel meer woorden voor niets dan
voor al/es.
Op deze vragen zal ik hier niet ingaan.
Ten eerste weet ik het antwoord niet,
ten tweede weet ik niet zeker of ze te
beantwoorden zijn. Wel wil ik in enkele volgende artikelen uiteenzetten
hoe een verklarend synoniemenwoordenboek (VSW) gemaakt wordt. Hoe
verzamel je het materiaal? Volgens
welke technische principes worden
woordclusters naar betekenisverwantschap gegroepeerd? Welke soorten gebruiksverschillen worden er in kaart
gebracht? En in hoeverre zet dit boek
een traditie voort?

Historisch arsenaal
Voor de verschijning van het Verkiarend Synoniemenwoordenboek (verder VSW to noemen) bestonden er al
verscheidene, naar opzet verschillende
synoniemencollecties. Daarvan zijn
op dit moment denkelijk L. Brouwers
(Hetpiste woord) en J. Anthierens
(Woordwijzer) het meest courant.
Brouwers is zoals bekend `systematisch' ingericht, volgens rubrieken,
maar het naslagwerk wordt ontsloten
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door een alfabetisch register. De
Woordwijzer is een tussenvorm tussen
alf abetische en systematische ordening: de ruim 400 hoofdwoorden zijn
zelf alfabetisch geordend, de rest echter niet. Echt alfabetisch ingericht zijn
de — niet meer verkrijgbare — werkjes
van Charivarius (Een ander woord,
1945) en J. A. Meijers (Kies uw woord,
1949). De genoemde publikaties hebben met elkaar gemeen dat ze blote
opsommingen bieden volgens betekenisverwantschap, echter zonder de verschillen in betekenis te noemen.
Dit laatste gebeurt wel in de verkla-

rende synoniemenverzamelingen van
J. V. Hendriks (Proeve van een woordenboek van Nederlandsche Synoniemen, 1880; tweede druk onder de titel
Handwoordenboek van Nederlandsche
Synoniemen, 1885). Kleinzoon P. Hendriks herschreef het Handwoordenboek onder de titel Nederlandse Synoniemen 1958). Tezelfdertijd publiceerde J. Cauberghe, als onderdeel van
zijn Nederlandse Taalschat (1957), een
verklarend synoniemenverzamelinkje
van rond de 2200 woorden, gegroepeerd in ruim 900 clusters.
Welke van deze lexicografen Bien ik als

mijn directe voorganger(s) te beschouwen? Niet Brouwers, Meijers, Charivarius en Anthierens: zij geven geen informatie over de onderlinge betekenisverhoudingen tussen woorden. Mijn
directe voorgangers zijn Cauberghe en
de heren Hendriks. Al moet ik daaraan toevoegen dat ik op hun werk in
het geheel niet voortgebouwd heb. Ik
zal bij een volgende gelegenheid uitleggen waarom.

R. Reinsma, Verklarend Synoniemenwoordenboek, Amsterdam: Sijthoff, 1988

InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp nodig.
Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Formulieren
Gebruikers van een taal vinden het in
de regel heel gewoon dat zij voor de
communicatie met de overheid of met
andere instanties zijn aangewezen op
het invullen van een formulier. Wat er
komt kijken bij het ontwerpen van
zo'n formulier en dat er zelfs symposia aan dit communicatiemiddel worden gewijd, zal misschien bij weinigen
bekend zijn.
Op 7 april vindt in het RAIcongrescentrum het tweede symposium over formulieren plaats. Dit j aar
is de rol die de computer kan spelen
bij het maken van formulieren een belangrijk thema. Er wordt bijvoorbeeld
aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tekstverwerking, aan desktop publishing en aan
het gebruik van expertsystemen.
Belangstellenden voor het symposium
kunnen zich schriftelijk aanmelden.
Het adres is: Formulierensymposium
1989, Universiteit Twente, Postbus
217, 7500 AE Enschede.

Spreekwoordenboek
Wie wel eens een tekst vertaalt, weet
dat het simpelweg omzetten van alle
in de tekst voorkomende woorden in
een ander taal niet werkt. Vooral
spreekwoorden stellen heel wat vertalers voor problemen. De spreekwoorden in een vreemde taal omschrijven
is al niet makkelijk, ze vertalen in een
spreekwoord met dezelfde of ongeveer
dezelfde betekenis vergt heel wat kennis van die taal.

Voor wie met zulke vertaalproblemen
te maken heeft, is het onlangs verschenen Spreekwoordenboek in vier talen
een uitkomst. In dit boek, waarvan
prof. H. L. Cox de hoofdredacteur is
en dat is uitgegeven door Van Dale
Lexicografie, zijn ruim 2300 Nederlandstalige spreekwoorden met hun
Franse, Duitse en Engelse equivalenten opgenomen.
De samensteller heeft zich beperkt tot
spreekwoorden die na 1850 nog in gebruik waren en die in heel Nederland
bekend zijn (geweest). Uitdrukkingen
en zegswijzen die, anders dan spreekwoorden, aan het zinsverband kunnen
worden aangepast, zijn evenals aforismen en anti-spreekwoorden niet in
het boek opgenomen. De spreekwoorden zijn thematisch geordend, maar
kunnen ook met behulp van het alfabetisch register (in vier talen) worden
opgezocht.
Behalve de meer dan 300 pagina's
spreekwoorden bevat het boek een beknopte bibliografie en een nawoord
waarin onder andere wordt ingegaan
op de herkomst en ouderdom van
spreekwoorden. Het Spreekwoordenboek in vier talen is prachtig gebonden
uitgegeven, telt 420 pagina's, en kost
f 75,—.
Grammatica
Op de valreep van 1988 is in de
Prismareeks van Uitgeverij Het Spectrum een grammatica van het Nederlands verschenen. Het is een uiterst

handzaam boekje, dat volgens de
schrijfster, Henriette Houet, bestemd
is voor `iedereen die zich in onze taal
wil of moet verdiepen'. Het boekje bevat een duidelijk register en is daardoor goed bruikbaar voor het opfrissen van de op school opgedane, maar
weggezakte kennis van de grammatica.
De opzet ervan maakt het tevens mogelijk dat het boekje als leerboek
wordt gebruikt. Volgens Houet is het
daarnaast ook bruikbaar voor het
leren van een vreemde taal. In het
voorwoord verwijst zij naar de vaak
onbekende en `onbegrijpelijke' grammaticale begrippen die daarbij een rol
spelen.
Wie bij het leren van een vreemde taal
op dergelijke begrippen stuit, zal zeker
ook geholpen zijn met het onlangs
verschenen Grammaticaal woordenboek van Th. van den Hoek, J. Houtman en J. Jullens. Dit woordenboek
biedt onder andere een overzicht van
de termen en begrippen van de
traditionele grammatica en de equivalenten ervan in het Latijn, Duits, Engels en Frans. Wie niet weet wat een
bepaalde grammaticale term uit een
van deze talen inhoudt, zoekt die term
op in het register en kan de betekenis
ervan vaststellen door vervolgens de
omschrijving van het Nederlandse
equivalent op te zoeken. Naast het
woordenboekgedeelte bevat het boek
ook een sectie waarin een systematisch
overzicht van de behandelde termen
wordt gegeven.
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Het Grammaticaal woordenboek is
verschenen bij Martinus Nijhoff en
kost f 20,—. De Grammatica Nederlands van Houet kost f 14,90.

Schrijfvaardigheidsonderwij s
In januari verscheen onder de titel
Niemand is meester geboren de handelseditie van Rudolf Geels proefschrift
over de geschiedenis van het schrijfvaardigheidsonderwijs in Nederland.
Geel, docent taalbeheersing aan de
Universiteit van Amsterdam, behandelt daarin de opvattingen die de

laatste twee eeuwen in ons land zijn
verkondigd over de manier waarop
schrijven zou moeten worden geleerd.
Zijn historisch overzicht begint in
1806, het jaar waarin de Voorschriften
voor het opstellen en schrijven van brieyen en andere schriftelijke opstellen
door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen werden uitgegeven, en eindigt met een beschrijving van het
hedendaagse stelonderwijs. Alle belangrijke schrijftheoretici die in de tussenliggende periode hun inzichten
wereldkundig hebben gemaakt,
komen aan de orde. Aan de verdere in-

houd van dit proefschrift zal in een
volgend nummer uitgebreider aandacht worden besteed.
Hoewel het boek door Geel geschreven is ter verkrijging van de doctorstitel, is het mede door de vlotte
schrijfstijl ook goed leesbaar voor hen
die geen voorkennis van het onderwerp hebben.
Niemand is meester geboren, geschiedenis van het Nederlandse schrijfvaardigheidsonderwijs in de 19e en 20ste eeuw
is verschenen bij Uitgeverij Coutinho
te Muiderberg en kost f 39,50.

Onze en hun spreekwoorden
Frans Oudejans — Breda

Alweer enige jaren geleden is in dit
blad geschreven over de NederlandsFranse Van Dale (Onze Taal 1986,
blz. 86). Onder het tussenkopje
`Bonte beestenboel' ben ik toen ook
ingegaan op de lijst met spreekwoorden in dit woordenboek. Fransen, zo
werd toen vastgesteld, kennen een
vaak ander soort dierenliefde of -haat,
wat zich uit in hun spreekwoorden:
het verdronken kalf wordt een paard,
de bonte hond een witte wolf, het
paard van Troje de wolf in de herberg,
de kikker in de keel een kat, en de zingende leeuwerik een nachtegaal. Ook
de andere vijf delen uit de serie buitenlandstalige woordenboeken bevatten
zo'n bijlage, wisselend van lengte
overigens: Frans-Nederlands komt tot
een aantal van 377 spreekwoorden,
Duits-Nederlands tot 1000. Of dit aan
de volksaard dan wel aan de samenstellers ligt, is nu gemakkelijker te bepalen door het recent verschenen Spreekwoordenboek in vier talen van Van
Dale, met 1573 uitgangen die zo'n
2300 spreekwoorden omvatten.
Het is niet mijn bedoeling het Spreekwoordenboek zelf te beoordelen op
zijn merites. Wel wil ik de gelegenheid
aangrijpen nog eens te dwalen tussen
die beestenboel. We zien dan allereerst
dat het varken altijd smerig is en de
vos (of wolf, ze worden nogal eens verwisseld) slim en zeker onbetrouwbaar,
om welke taal het ook gaat. Het boek
is onderverdeeld in 17 hoofdgroepen,

zoals leven, gevoel, toestand, en in elk
ervan komen dieren voor als om te bewijzen hoe belangrijk zij waren en
zijn.
In het nawoord zegt de redactie van
het boek dat veel spreekwoorden ontleend zijn aan de bijbel of aan de
Griekse en Romeinse oudheid: `Wie
zich tot schaap maakt, wordt door de
wolven gevreten' is overal identiek, net
als `Een gegeven paard in de bek zien'
en `Een adelaar brengt geen duiven
voort'. Zij hebben dus dezelfde oorsprong, welke dat ook mag zijn.
De verschillen zijn veel groter, met als
sterkste voorbeeld 'Oude hazen kennen de stroppen/Vieil oiseau ne se
prend a rets/Alte Ratten sind schwer
zu fangen/Put an old cat to an old rat'.
Elk van de vier talen kent meer spreuken voor deze uitdrukking, maar de
eerste keus is telkens een ander dier.
zo kunnen we doorgaan: `Wie zich
voor hond verhuurt, moet de botten
kluiven/Qui se fait brebis, le loup le
mange/Make yourself all honey and
the flies will devour you'. Dat er meer
hondjes zijn die Fikkie heten, wordt
in het Frans een ezel die Martin wordt
genoemd. Teter een spiering gevangen
dan stilgezeten , past het Duits toe op
een vlo. Een ezel kent men aan zijn
oren, zeggen wij, maar de Engelsen
herkennen de hond aan zijn manier
van bijten.
In het verleden hebben mensen vaak

hun toevlucht genomen tot spreekwoorden om te zeggen wat zij bedoelden, en dat was — minder geletterd als
zij waren — niet de slechtste keus.
De Franse schrijfster Nathalie Serraute
werd bekend om haar boeken en korte
toneelstukken waarin zij het taalgebruik van mensen ontleedde. Haar uitgangspunt was dat wij nooit in staat
zijn precies die woorden te vinden
waarmee onze gevoelens duidelijk
worden. Een spreekwoord moet het
tekort aanvullen.
De vraag is of er in deze tijd nog
spreekwoorden worden gemaakt die
inderdaad een brede verbreiding vinden. Verouderde, uitstervende spreekwoorden zijn er genoeg: `Wie pleit om
een koe, geve liever een toe , `Witte
paarden eisen veel stro, en ook "t Is
een slechte hond die zijn brood pakken laat' hoor je niet alle dagen meer;
ze zijn zo onbekend dat ze niet eens
meer worden aangezien voor cliche,
het odium van het spreekwoord in
onze dagen. Honderd jaar terug zouden er ongetwijfeld uitdrukkingen
zijn geboren in de trant van 'Als de
regen gaat verzuren, zal het bos niet
lang meer Buren' of 'Varkens en mest
zijn voor de mens een pest, maar nu is
dit ondenkbaar. Daardoor zullen we
nooit weten of laatstgenoemd varken
in andere talen misschien een schaap
of koe is.
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Van woord tot woord

Verborgen plaatsnamen
Marlies Philippa

In veel Nederlandse woorden die wij al dan niet dagelijks gebruiken, zitten plaatsnamen verborgen. Vaak zijn dat plaatsnamen die uit of via het Arabisch in de Europese
talen zijn gekomen. Koffie en mokka bijvoorbeeld zijn van zo'n plaatsnaam afgeleid;
maar ook azuur en misschien gaas.
Koffie = wijn!
De drank koffie en het woord ervoor
heeft West-Europa rond het jaar 1700
leren kennen; niet direct uit Arabie,
maar via een omweg over Turkije en
Venetie. Het Turkse woord voor koffie is kahve en dat komt van het Arabische kahwa. Het Engels heeft coffee
aan het Nederlands ontleend.
In de Ethiopische provincie Kaffa
maakten de Arabieren kennis met de
koffieboom. Koffie was een opwekkend middel, en wijn beschouwden zij
ook als zodanig. In het Oudarabisch
was kahwa het woord voor `wijn
Deze naam werd geassocieerd met
kaffa en zo ging men ook de koffie
kahwa noemen. Heel fijne koffie
kwam uit Al Moecha of Mocha aan de
Rode Zee in Jemen. Daar komt ons
woord mokka vandaan.
De azuursteen (lapis lazuli) is genoemd
naar de mijnen in Laazjward in Turkestan. Deze naam kwam als Perzisch
woord in het Arabisch, waar men er
lazuward van maakte. In de middeleeuwen werd de steen naar Italie gebracht. Het Arabische lazuward werd
in het middeleeuws-Latijn lazurium
en azura. In het laatste geval vatte men
de I- als lidwoord op. Lazurium heeft
zich in het Nederlands ontwikkeld tot
lazuur, en azura tot azuur. Eerst was
het alleen de benaming voor de steen,
toen voor de blauwe verf die eruit
werd gemaakt, en ten slotte voor een
blauwe kleur.
Een woord dat ook uit het Perzisch afkomstig is, maar dat wij via het Arabisch hebben leren kennen, is gaas
(Arabisch kazz `zijderups, ruwe zijde,
Perzisch kazj). Het Nederlands heeft
het aan het Franse gaze ontleend. De
etymologen twisten erover of het
Franse gaze wel van kazz komt. Dat
had cane moeten opleveren. Sommigen
denken dat het van Gaza (Gazza)
komt, de havenstad in Zuid-Palestina.
Anderen zeggen dat dat niet mogelijk

is, omdat er in Gaza nooit textielindustrie is geweest. Daar wordt dan
weer tegen ingebracht dat veel produkten naar de uitvoerhaven worden genoemd. Zekerheid is er dus niet in dit
geval.
Arabische import
Het komt nogal eens voor dat de Arabische plaatsnamen verborgen zitten
in benamingen van stoffen of kleding.
Als gaas inderdaad op Gaza betrekking heeft, behoort het tot deze groep.
Dan hebben we er dus al een gehad.
Een andere is mousseline. Dit is de stof
die aanvankelijk uit Moesil (klassiekArabisch Mausil) kwam, de stad aan de
Tigris die nu Mosoel heet en waar veel
handel gedreven werd in bepaalde
lichte stoffen. De Arabieren noemen
deze stoffen mausili in bijvoorbeeld
Duizend-en-een-nacht.
Damast is naar Damascus genoemd.
De vorm met een -t in het Nederlands
stamt uit het Italiaanse damasto, dat
een variant was van damasco .
Een wat minder bekende stof dan
damast is tabijn 'gewaterd taf'. Hier is
niet zo gemakkelijk een plaatsnaam in
te herkennen. Het is dan ook niet de
naam van een stad, maar van een stadswijk: Attabiya, een voorstad van Bagdad die is genoemd naar prins Attaab,
een afstammeling van de Omajjaden.
In Attabiya produceerde men de bonte
stoffen uit zijde en katoen vervaardigd,
die attabi genoemd werden. In het Italiaans onstond hieruit tabi; waarschijnlijk vatte men de begin-a als het
Arabische lidwoord op. Het Engels
nam dit over als tabby, een woord dat
men ook ging gebruiken om een bontgestreepte kat, een cyperse kat, aan te
duiden. Het Nederlands heeft tabby
aan het Engels ontleend. Uit tabi werd
in het Frans tabis gemaakt, een woord
dat het Nederlands heeft omgevormd
tot tabijn. Het achtervoegsel -ijn
kwam vaak bij stofnamen voor, dus
dat werd er eenvoudig achter geplakt.

Marokijn gaat eveneens uit op -ijn. Het
is de naam die de Europeanen geven
aan het geiteleer dat in Marokko gemaakt of in Europa geimiteerd wordt.
In Marokko zelf heet het niet zo, maar
filall, filell, naar de provincie Tifilalet
waar het vooral wordt vervaardigd.
Het Nederlands heeft marokijn overgenomen van het Franse maroquin.
Marokijn is leer, en gamaschen worden
ook van leer gemaakt. Het zijn een
soort overschoenen. Ze zijn vernoemd
naar Gadames, een stad in Libie. Het
woord gamasche is in het Nederlands
nauwelijks meer bekend.
Van de voeten naar het hoofd: de fez!
Een door de Turken bekend geworden
hoofdbedekking, maar vernoemd naar
de Marokkaanse stad Fez, waar men
deze hoofddeksels in vroeger tijd
maakte. In sommige landen die voorheen deel uitmaakten van het grote
Turkse (Osmaanse of Ottomaanse)
rijk, behoort de fez nog steeds tot de
klederdracht, zoals in de Balkanlanden, in Albanie en in Griekenland.

Van stof naar meubelstuk
Bagdad, hoofdstad van de Abbasiden,
was vanaf de vroege middeleeuwen tot
in de zeventiende eeuw beroemd om
zijn weefkunst. De stad was in Europa
bekend onder de namen Baldach en
Baldak. Verfijnde zijden stof uit Bagdad werd in het Italiaans balacchino genoemd; het Frans maakte daar baldaquin van.
Van de stof baldaquin werden gordijnen voor hemelbedden en ook troonhemels vervaardigd. Op deze wijze
trad er een betekenisverandering op,
zodat ons woord baldakijn uitsluitend
slaat op het totale 'gehemelte' en niet
meer op de stof als zodanig.
Is er bij een baldakijn al in zekere mate
van een soort meubel sprake, voor ottoman(e) geldt dit nog veel meer: bet
ottoman duidt een bepaalde stof aan,
maar bekender is de ottoman(e), een
lage sofa zonder leuning (de chaise ottomane). Het woord is afkomstig van
het Franse ottoman `Turks, dat aan
het Arabische oetmani is ontleend.
Het heeft betrekking op de naam van
de grondvester van de Turkse dynastie
Osman I (1259 —1326).
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Een echt ver bo rgen p laatsnaam is ottoman niet, m aar toch vin d ik dat dit
wo o rd hier wel thuishoort, Ottoman
betekent du s ' Turks ', turkoois ook .
H et F ran se turquoise werd zo genoemd omdat men dacht dat de stee n
uit Turkij e kwam . De Turken waren

Calicot
J. J. Schlebaum.Jakschtov - lerares
Nederlands, Castricum

In de tel evisieserie ' C agney en Lacey '
komt een jongetje voor met leesm o eilijkhed en . In een aflevering in ju ni
1988 was hij vooruitgegaan, maar bij
het wo ord calicot m oest zijn moeder
hem helpen. In de o n dertitelin g sto n d
als vertalin g voor calicot 'cloque', H et
woord calicot levert mij ook prebleme n : de spellin g staat nie t vast, de be tekeni s even min, en over de ety rno logie besta at ver war r in g.
In Nederlandse woordenboeken komt
het wo ord vo or m et en zonder t, en
wordt de sto f 'effen wi t te of gele k ato en' genoemd. Soms wordt ver meld
dat boek b in ders de stof gebruiken .
Meestal heet de katoen goedkoop; recente woordenboeken noemen de kato en fijn en lin n enachtig. In Engelse
en Duitse woordenboeken slaat de
term zowel op bedr u kte k atoen als op
een druk pro ces. Calicot is dus in h et
E nge ls een bedru kt weefse l.

evenwel slechts t ussen h andelaren ,
want turkooizen werde n in OostPerzie gevo n de n . Turkoois was dus een
steen , evenals azuur. En be ide zijn het
benamingen gewo rden voor blauwach tige tinten.

Meesta l wordt aangegeven da t de naam
van de stof afgelei d is van Calcutta.
Van Dale ( l1e druk, 1984) zegt dat calico(t} komt van Calicot of Calcutta.
Koenen zegt in 1909 dat calicot gen oem d wordt na ar C alicoet of Calcutta. K. ter Laan zegt in zijn encyclo pe die uit 1949 dat de stof heet n aar
Calicoet of Calicut . D eze laatste u itl eg
bevredigt mij: spe llin gvar ianten. Bij
Van Dale is de verwijzing naar Calicot
of C alcutta dubbelzinnig. De stad Calcutta ligt aan de monding van de Ganges. Calicot of Calicoet of Calicut ligt
aan de zu idwes t-kant van de ' p unt ' van
In dia. Van deze stad wordt in encyclo p edieen verteld dat het een centrum
was (misschien no g is) van textielnijverheid . Mi j lijkt Calcutta n iets te
maken he b ben met calicot.
Slech ts Koe ne n geeft in 1909 een m ogelijk sy no n ie m voor calicot: 'cassa .
Nergens be n ik de benaming u it de tvondertiteling claque (bobbeltjesstof tegengekomen als sy no n iem of vertaling
van calicot.

OPBERGEN VAN
ONZETAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

H et genootschap heeft cassettes laten
m aken met de op druk Onze Taa l,
waarin minsten s zes jaargan gen van
Onze Taal kunnen wo rde n a pgeborgen. Na ee n nummer van Onze Taal
geleze n te hebben, kunt u de afleverin g los in de cassette plaatse n,

Cassette thuisgestuurd

Al s u f 10,90 over rnaakt op giro nummer 42 659 02 van het Genootsch ap Onze Taal in D en H aag, dan
levert het secretar iaat de cassett e via de
post zo nde r verdere kosten bij u thuis
af.

N aschri ft redactie
Calic ut was de sta d waar Vasco da
Gama in 1498landde. In die t ijd
bestond Calcutta nog nie t: pa s in de
18e eeuw begon deze st ad op te
komen, onder inv loed van de Engelsen die h aar tot ho ofdstad van hu n In diase im perium m aakten (to t 1911).
D e sto fnaam calico t is da n ook inderdaa d afgeleid van Calic ut. D e verwarring wordt nog vergroot doordat de
naam Calcutta is afgele id van Kalikata,
een van de drie do r pen waaruit Calcutta is ontstaan. Ka likuta is weer ontstaan uit Ka li-gha t (=Kalite mpel); we llicht is Calic ut tot dezelfde bro n terug
te voeren.

BURGERLlJKE STANDEN EN FISCUS GEDAGVAARD IN UNIEK MONSTERPROCES

Umlautdragers eisen puntjes op hun naam
door WILMA NANNINGA

DEN HAAG. zate rdag
Umla uld ragers st aan op hu n pu ntj es. Ze ven hond erd
ge meentelijke burgerlijke standen en de liscus worde n
begin volge nd jaar geda gvaa rd in een uniek mo ns terpro ces. Een net opgerichte belange nve reniging va n Nede rlanders m et een achlernaam 'm et leest ek en ' eist zorgvu ldighei d van de overheid .
Sinds de overheidsdiens- de kersverse club van leest e-ten auto matiseren is het rnis kendragers, de Hagenaar Rumet de pun tjes, de kru lletjes
dolph Gut lich , " Het is niet
en de str eepjes. Het ontbre- alleen irri tant dat iemand die
ken van de accent aigu , gra - bijvoorbeeld Bohm heet conve, circonflexe en de cedilles sequent a1s Bom of 800m
zorgt soms zelfs voor finan- wordt aangesproken en -gedele stroppen.
schrev en, sorns kost de verhaspeling ook geld . Een hoge
ambtenares van een Haags
Irritant
ministeri e raakte haar pen"Wat ons overkomt, is ten sioen tijdeli jk kwijt toen ze
heme lschre iend ," zegt een aan haar Dude werkgever
van de initiatiefnemers voor schreef dat op haar naam

geschiedenis, je bestean.
Daar moet de over beid van
afblijven. Ik wens niet te
worden ont pun t."
De Hagenaar, die adhesiebetuigingen krijgt uit hee l
Nederland , wi! het euvel definitief uit de wereld helpe n.
"Mijn br oer is onder een ver"Zelf heb ik hetzelfde mee- keerrle naam begr aven, omgemaakt met mijn bedrijfs- dat de burger lijke stan d de
vereniging. Sinds ze daar umlaut niet aank on . Een mehebben
geautomati seerd, neer IlOkenkamp klaagde bij
kennen ze me niet meer als een instantie over het wegGutl ich. Eerst stopte de beta - vallen van de umlaut en spelling, toee kreeg ik een nieuw de B... a umlaut.. . K... E...
klantnummer eo nu moet ik N... KAMP . De volgende
maar accepteren dat ze me keer kreeg hij een brief aan
voortaan als Gutlich of Guet- de heer B.a. Umlaut. Het is
lieh aanschrijven. n at kan ' een zootje . Overi gens heeft
toch Diet. Een Daam is het veert ig proce nt van de menenige sieraad dat onver- sen die zich bij ons hebben
vreemdbaar is van een mens. gemeld last van het wegvalHet is je geboortete ken, [e len van hun umlaut . de rest

steeds een accent aigu ontbrak. De computer kon de
veranderi ng niet maken , vatte de poging op a1s een persoonsverwisseling en weigerde uit te betalen."

Onvervreemdbaar

sukkelt met de ander e leestekens."
Oorzaak van het gehannes
met de accenten is volgens
hem ambtelijke nonchalance: ..Er bestaan computerprogramma 's die de accenten
prima kunnen verwerken.
Maar die zijn nog bijna ner gens inge:voerd.

Compliment
Voor zover mij beken d, is
aileen de gemee nte Delft er
mee bezig en de PIT ver dient een compliment. Fan tast isch hoe stipt ze daar
zijn ," ben adrukt hij. "Anders moeten we maar terug
naar het Dude hand werk.
Mijn paspoort is op het gemeentehuis in Wassenaar
met de hand ingevul d. Dan

heb je nooit Schroeder in
plaats van Schroder of Godz
in plaats van Gotz."
Met de rechtsza ak, waar-:
van de koste n eullen worden
gedragen door aile leden van
de dub, wiUen de verkee rd
gespelde Nederl anders bereiken dat de overh eid wordt
gedwongen acht te slaan oP:
hUD accenten. " Dat kan door
te bepalen dat alle aan slagen
van bijvoorbeeld de belastingen waarop je n88m cnvolledig is, ongeldig zijn." be.'
klemtoont de beer Gutli . h.·
" Misschien wordt de Staa t
zorgvuldiger als het gaot
sehelen in de schatkist ."
De veTeniging van

leeste.

/rendragers is te bereiken Dia .
Postbus 18588. 2502 EN, Den
Haag.

Bijgaand artikel stond in De Telegraaf van 17 december 1988. Het werd ingestuurd door de heer J. Weitjens te Rotterdam;
hij stelde in Onze Taal van mei 1987 (biz. 62) het plaatsen van diacritische teken s door tekstverwerkers aan de ord e.
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PCUdB

n Ik weet niet of ik het er met u al
ooit over heb gehad. Ik dacht eigenlijk
van niet. Het gaat om de toenemende
regressieve accentuatie van onze nationale woordenschat. • Wat ik bedoel, is
dit: steeds vaker hoor ik op de radio
en in mijn directe omgeving woorden
op -ief (lucratief, inventief, progressieJ)
en -aal (internationaal, kolossaal, integraal) uitgesproken worden met het
accent op de eerste lettergreep, in geval
van sterke beklemtoning, wel te verstaan. n Ik weet niet of zulks ernstig
is. Het zal allemaal wel te verklaren en
goed te praten zijn. Maar u, taalcriticus of -ca bij uitstek, wees op uw
hoede en gebruik in elk geval zelf de
klemtoon correct, anders doet u mij
verdriet. • Anderzijds zegt niemand
ooit cadeau en niveau, ook diegenen
niet die de spelling kado en nivo plegen te hanteren. En daar staat weer
tegenover dat ik nog nooit plateau als
plato geschreven heb zien staan. Ligt
dat aan mijn geringe belezenheid in a'lternatieve spellingvormen of zou de
plato-spelling echt te verwarrend zijn?
n Ik had trouwens bijna geschreven
platonische spelling, en ik zou met deze
term een heel nieuwe richting in de
spellingdiscussie kunnen openen, ware
het niet dat het langzamerhand tijd
wordt van chapiter te wisselen. • Wim
Meulemans te Blanden in Belgie
vraagt de redactie hoe desktop publishing vertaald zou moeten worden.
Zijn prof (ik neem aan in de vertaalkunde) suggereert kantoorpublikatie.
Meulemans is het hier, ik meen terecht, niet mee eens, omdat de term
zowel op de activiteit (het ten burele
professioneel vorm geven van documenten) als op het resultaat slaat (de
aldus vervaardigde documenten).
W.M. zoekt kennelijk naar een term in
het Nederlands die beide aspecten verenigt. Maar waarom? Zou het niet beter zijn naar twee woorden te zoeken,
een dat de ene en een ander dat de andere betekenis dekt? We vertalen een
woord als professional toch ook als
professioneel of beroeps-, al naargelang
het uitkomt? Zo stel ik voor desktop
publishing als activiteit de term toplessenarij voor. • Natuurlijk, u zult vinden dat dit woord niet direct op het
eerste gezicht begrijpelijk is. n Maar

was desktop publishing dat dan wel
toen u het voor het eerst zag of
hoorde? n Maaike Dommisse signaleert het woord koppen in de Arnhemse
Courant van 10 oktober jl. in een wat
ongebruikelijke betekenis. 'Uw baby
kent u niet meer , kopte de Daily Star
(naar aanleiding van uithuizigheid van
de hertogin van York). n Maar ook in
Leiden weet men met taal te spelen. In
een advertentie in (ik meen) een Leids
blad kopt een adverteerder met 250 x
RAAK, en onderkopt (of kopt onder,
dat is weer zo vervelend, dat weet ik
nu net niet) vervolgens Bij het
(...)huis staan ruim 250 perfecte OK
sions. Ook niet onaardig nietwaar?
n John Philipsen uit Wessem gaat
door met het linkerhand/rechterhandspel, geInitieerd door R. van Broekhoven in het decembernummer. • Hij
krimpt het lh-blok in tot de letters
qwertasdfzxcv en breidt het rh-blok uit
met de g en de b tot yuiopghjklbnm.
Hij schrijft een vakantieverhaal dat
zich in Frankrijk afspeelt, waarin een
jongeman uit de streek de gasten aan
het lachen tracht te brengen door te
proberen op een bok te klimmen.
n Het verhaal luidt als volgt: De mop
was puik/Mijn zwarte bok rees omhoog/ Verdwaasd klom de yup eraf/
`Pijnlijk deze buil'/Klonk 't vuil in 't
Frans / `Klop mij af, ik werd ook
zwart.' • In dit verhaal moet elke zin
afwisselend uit rh- en lh-woorden
bestaan. n Alle begin is moeilijk.
n Verdienstelijk is het streven, daar
niet van, maar ik zou graag iets meer
samenhang in het verhaal willen zien.
En waarom is de jongeman uit de
(waarschlj*nllj*k agrarische) streek een
yup, waar yup als young urban professional wordt gedefinieerd in gezaghebbende kringen? Maar ook formeel
klopt de zaak niet helemaal. Niet altijd wisselen rh- en lh-woorden elkaar
af (Klop en mij zijn beide rh), en vuil
en Frans vallen in geen van beide categorieen. n Maar genoeg gekritikasterd;
ik hoop dat deze vorm velen zal inspireren om ook een dergelijk verhaal te
schrijven. Zwaar was de dag. Nu kom
ik om mijn loon, zoals de uitgeputte
landarbeider tot zijn patroon zei.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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46 Een pleidooi voor een normerende
taalcommissie die zegt wat fout is in
taal, en welke leenwoorden, modewoorden en zinnen we in de ban doen.
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Spellingherziening
52 Weergave van de belangrijkste voorstellen van de Werkgroep Spelling.

52 De spellingvoorstellen getoetst aan de
praktijk van de Taaladviesdienst: niet
krijgen waar men op wacht en w&I
krijgen waar men niet op wacht.

54 Kees van Kooten in de slag met het
verwarrende als en dart.

56 Erachteraan, ervoor uitkomen, enz.:
wanneer aaneen en wanneer niet?

Schelden en benoemen
58 Fossiel, oude sok, grijze plaag en senioren: over namen voor ouderen.

59 Schelden per stad of dorp: de laatste
billenprikkers en papiervreters.
63 Verminking van uitdrukkingen.

Vaste rubrieken
48 Reacties: de VWS; scoren; rekeningrijden; ecologic; medeklinkerloos;
apostrof; x-regering; woordbehoud.
51 Vraag en antwoord: verwijzing en het
juiste getal (syllepsis).
55 De toren van Babel: de regel achter
wonen in Bergen en op Katwijk.
55 Taalcuriosa: het curiosum Best.
57 Taalrubrieken: Rik Smits in Kijk.
60 Het Lyrisch Lab over niet hoorbare
leestekens in de musical Cats.
61 InZicht: boeken, bundels en bladen.
62 Van woord tot woord: Koro, matroos,
Oudgermanistiek en etymologie.
68 PCUdB o. a. over versa vice, Reaganregering en tweesprongen.
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De spraakmakende gemeente
Pleidooi voor een normerende commissie
Flip G. Droste — hoogleraar Algemene Taalwetenschap, K.U. Leuven

Op gezette tijden, zo om de tien, vijftien jaar, wordt het krantenwezen in Nederland
voor enkele weken in beroering gebracht door een reeks taaloprispingen. Gewoonlijk komen die van buitenstaanders die met zorgeloze onkunde taal en spelling identificeren; maar ditmaal hebben ook een aantal hooggeleerde vakmensen zich in het
volksoproer gemengd. Geduldig hebben ze weer eens uitgelegd dat taal en spelling
niet met elkaar te maken hebben — hetgeen net zo onjuist is als de meeste extreme
standpunten — om vervolgens de meest uiteenlopende visies te verdedigen. Wat een
constante blijft in alle gevarieerde stellingen, ook bij de taalkundigen, is het romantische grondpatroon. Nog altijd wordt met elan verdedigd dat de taal gans een yolk
is, dat de spraakmakende gemeente bepaalt wat goed en fout is, dat wat vroeger goed
was, nu niet meer deugt en omgekeerd, kortom dat alle bemoeienissen van bovenaf
boter aan de galg zijn.
Een eerste kanttekening bij die periodieke opwindingen betreft het cultureel gebonden karakter ervan. Terwijl
de Nederlandse gemeenschap in het
algemeen de neiging vertoont aan het
buitenland te vertellen hoe het moet,
kan dat helaas niet voor het Nederlands.
Opmerkelijk is ook de emotionaliteit
van dit alles. Men vliegt elkaar in de
haren en verkettert met overtuiging
wat niet in de eigen theorie past. Daarbij lijkt het uitgangspunt te zijn dat
we ons in een `entweder-oder-situatie'
bevinden en dat het eigen gelijk dat
van de ander automatisch uitsluit.
Enkele maanden geleden heb ik het
niet kunnen laten me ook in de discussie te mengen en daarbij heb ik een
paar ideeen naar voren gebracht die
anti-romantisch genoeg waren om ergernis te wekken. Vandaar het verzoek
van de redactie om dit vuurtje jets
meer aan te wakkeren.

De taal is niet van iedereen
Laat ik eerst, in enkele punten, het
anti-romantisch standpunt vastleggen
en daarna enige argumentatie toevoegen.

(1)Taal is een conventioneel systeem: de
relatie tussen vorm en inhoud, zo
men wil tussen woord en begrip, berust op een afspraak, niet op een
natuurlijk en logisch verband. (Dat
laatste vinden we wel in onomatopeeen als koekoek en fitis, in de ordening van zinsconstituenten (van bekend naar onbekend e.d.), maar dat
blijven marginate zaken.) Conventie
= afspraak, en afspraak is geen volkswil.
(2)Taal is een verkeerssysteem van verheven aard. Noch het systeem zelf,

noch gebruik en aanpassing behoeven te worden toevertrouwd aan de
verkeersdeelnemers, integendeel.
(3)Geen systeem is zo groepsvormend
en (dus) klasse-onderscheidend als
taal. Daarom is er geen grond om de
grootste gemene deler of de gewoonte van de ongetrainde meerderheid als criterium te laten gelden.
(4)Wat hoort en niet hoort, is afhankelijk van ethische en esthetische normen: die worden noch in kunst, noch
in wetenschap bepaald door de buitenstaanders; voor taal, artistiek en
wetenschappelijk instrument bij uitstek, geldt dit evenzo.
Deze vier stellingen roepen een duidelijke vraag op: waarom zou de meerderheid bepalen hoe,taal gehanteerd
wordt, respectievelijk gehanteerd moet
worden als die meerderheid daar (a)
geen verstand van heeft, (b) zich meer
nog dan in kleding en tv-kijken door
de mode laat leiden en (c) taal even gedachtenloos gebruikt als de puddinglepel of het washandje?

Waarover we vooral ruzien
Wat zijn de aspecten van taal en taalgebruik waarover het meeste geharrewar
bestaat? Dat zijn (1) spelling, (2) leenwoorden, (3) modetermen, (4) zinsbouw en (5) retoriek. Van die vijf is de
spelling eigenlijk het minst de moeite
van de discussie waard. De spelling van
het Nederlands zit — afgezien van enkele historische versierinkjes en stokpaardjes van vakmensen — zo helder
in elkaar, dat ze maar het best gelaten
wordt zoals ze is. Wel zijn er een paar
`onlogische' aspecten aan: au-ou, ei-ij,
-isch, -lijk, maar ieder wezen dat de
lagere school doorgeworsteld heeft, beheerst die zaken, en voor zover dat

niet het geval is, hebben we hierin een
goed maatschappelijk selectiemiddel:
wie de stautepouw schrijft, is niet geschikt voor bepaalde maatschappelijke
posities.
Voor de rest zijn er geen problemen.
De Nederlandse spelling is namelijk
gebaseerd op het taalvermogen van de
gewone gebruiker ervan, die beseft dat
in honden twee delen aanwezig zijn
(het deel hond en een meervoudsdeel)
en die op grond van de samenhang
hond/honden geen probleem zal hebben met het spellen van een d, waar
hij een t hoort. Vanuit hetzelfde taalgevoel ervaart hij een samenhang tussen ik vind en wij vinden met alle consequentie van Bien voor de spelling.
En hier geldt eveneens: wie dit niet
leren kan, die classificeert zichzelf, en
zo hoort het ook.
Maar is het dan niet zonde om kinderen jarenlang bezig te houden met dit
soort gesystematiseerde patroontjes als
ze inmiddels zoveel nuttiger dingen
zouden kunnen doen? Nee, dat is niet
het geval. Ze kunnen niets nuttigers
doen dan goed leren spellen, spreken,
denken in taal; en als daar enig
abstract denken voor nodig is, is dat
een goed ding. Laten we daarom ook
ophouden met een lans te breken voor
het zogenoemde 'fonetische principe'
= schrijf wat je hoort.

Daarom vernederlandsen
De spelling kunnen we dus voor de
eerstvolgende eeuw maar het best
laten zoals ze is. Laten we ons dus op
wezenlijke zaken richten, zoals de
leenwoorden.
In iedere taal bestaat de neiging om
dingen en hun namen in een nauw
verband te zien. Als er dus een nieuw
produkt van buiten de cultuurgemeenschap binnenkomt, is het normaal om
ook de benaming over te nemen: centrifuge, spoetnik, ballpoint, tie-break,
compact disc, w.valkman. Dat daarbij
het geimporteerde klanksysteem kan
botsen met het eigen klanksysteem
blijkt geen probleem te zijn: men
houdt de geleende klankvorm min of
meer aangepast aan (denk aan restaurant) of men vernederlandst de uit-
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spraak (wat) meer: balpunt. Geeft dat
problemen? Nauwelijks. Er is alleen
dit zwakke punt, dat het verband met
bestaande begrippen minder duidelijk
is dan bij vertaling of aanpassing het
geval zou kunnen zijn. Zo komt het
schijfkarakter niet tot uitdrukking in
de term floppy disc, en dat de tuner iets
met een radio te maken heeft, is aan de
vorm niet te merken, en wat een controller doet, wordt niet duidelijk totdat
men hem controleur zou durven noemen ! Zo heel erg gek zijn de Fransen
en de Duitsers dus niet als ze een aantal van die termen proberen om te zetten in een equivalent dat wat beter
past in de structuur van het Franse of
Duitse lexicon. Maar voor alle talen
geldt dat ze lenen van elkaar; ze lenen
daarenboven voornamelijk namen
voor dingen, en daardoor verliest de
taal noch veel van haar zeggingskracht
noch veel van haar wezen.
Is daarmee het streven naar goedNederlandse equivalenten verwerpelijk? Natuurlijk niet. Vaak heeft het
zelfs succes. De penalty uit mijn jeugd
heet tegenwoordig algemeen strafschop,
de corner heeft het moeten afleggen
tegen de hoekschop, de vrije trap heeft
het gewonnen van de free kick, kortom
er is ruimte voor de eigen taal, zelfs bij
de ijdele taalgebruiker van Nederland.
En ijdelheid is er. Die blijkt uit de
voorkeur voor het buitenlandse
woord — tegenwoordig vooral
Engels — en voor de modeterm. Aan
het vreemde woord moeten we dus
niet veel aandacht besteden, en de
modeterm zal zichzelf wel overwinnen. Al kost het moeite om niet geIrriteerd te raken bij het zoveelste gebruik
van inschatten, implementatie, bet
plaatje invullen, bet gebeuren en soortgelijke vaagheden.
Is er bezwaar tegen de modeterm? Ja,
zelfs van tweeerlei aard. Om te beginnen wordt de keus ervan vaak bepaald
door behaagzucht, mode-gedoe, behoefte om erbij te horen. Maar woordkeus heeft andere, meer objectieve bedoelingen. Ze moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de gedachte, het idee
dat ze helpt vormen en ze moet van
zodanige aard zijn dat ze het begrip en
inzicht van de hoorder ondersteunt.
Het tweede bezwaar is het passepartout-karakter van het modewoord:
het vervangt een heel complex van
synoniemen, die wel min of meer het-

zelfde aanduiden, maar toch elk hun
eigen stilistische nuance bezitten. Wie
dus inschatten gebruikt als een uniforme vervanger voor taxeren, schatten,
berekenen, waarderen e.t.q., die haalt
de klem uit zijn beweringen en schiet
retorisch te kort. En die retoriek
— daar zijn we tegenwoordig wel
achter — is geen fraseologie of oratorische bombast. Retoriek is woordkeus
die tegemoet komt aan de hoorder
met een dubbele bedoeling: de voorstelling van de spreker zo begrijpelijk
mogelijk maken e'n de ander overtuigen door de ordening van argumenten.
Het is dus wel degelijk zinvol dat de
jaarlijkse Troonrede wordt bijgevijld
en dat journalistieke schoolmeesters
de modieuze platheid in woordkeus,
zelfs van ministers, regelmatig aan de
kaak stellen.

We hebben al verwezen naar de retorische aspecten van het taalgebruik.
Dat is geen hobby van taalkundigen,
evenmin als de logische vormgeving
een bedenksel is van vakmensen. Je
zou dit kunnen zeggen: het produceren van een tekst gebeurt volgens de
regels van de logica. Om het geheel innerlijke consistentie te geven, om
vorm en samenhang te brengen in een
reeks ideeen (gedachten, concepten) is
een logisch stramien nodig. Daarom
gebruiken we ook steunpunten als dus,
omdat, enz. En om het bericht aanvaardbaar te maken voor de ander, om
die ander over te halen tot het inzicht
van de spreker, daarvoor volgt men de
wetmatigheden van de retoriek. Logica
naar binnen toe, retoriek naar buiten
toe.

Hun hebben blijft fout
Knoeiwerk in taal
We komen toe aan wat werkelijk belangrijk is: zinsbouw, argumentatieve
structuur, verheldering in plaats van
verhulling. Men hoeft niet lang te zoeken, ook niet in bijvoorbeeld een kwaliteitskrant, om zinnen of stukken
tekst tegen te komen van de volgende
aard:

(1)C.V. publiceerde `beschouwingen
over Plato's houding tegenover de
poezie' onder de titel Het medium
van de waarheid. Voor hem is het
medium van de waarheid de filosofie.
(NRC Handelsblad, 28-10-1988)
(2)( ... ) het boekje ( ... ), dat Sanders
persoonlijk uit Parijs heeft geimporteerd en de geschiedenis van een
straat verteld. (idem)
Het zijn onzuiverheden van het type
(2) waartegen columnist J. L. Heldring
maandelijks in hetzelfde blad — en
terecht — fulmineert, en we bedoelen
niet de onnozele d van verteld. Maar
zin (2) is toch begrijpelijk, ondanks
die syntactische misser en de blunder
in de spelling? Jawel, maar dat is het
taalgebruik van mijn vierjarige kleinzoon ook. Die laat zijn zinnen half
afgemaakt, die herhaalt zichzelf en
schiet te kort in woordkeus. Een blunder als de functievermenging van het
dat-object en het (verzwegen) datsubject maakt hij overigens niet eens.
Tja, en dan dat knoeiwerkje nummer
(1). Je leest die twee zinnen, aarzelt,

maar komt er niet achter wat er bedoeld is: is die hem nu Plato of gaat
het om C.V.?

Nu kunnen we wel vaststellen dat er
in het dagelijks leven wordt aangerommeld in het taalgebruik. Gelukkig niet
zo erg dat de romanliteratuur niet
meer leesbaar is of de nieuwslezer onverstaanbaar, maar toch ... Vanwege
dat maar toch ben je geneigd te stellen
dat er wel iets gedaan moet worden.
`Maar dat kan toch niet' en `dat hoeft
toch niet' zullen romantici zeggen.
Tegenover die romantische visie stellen we het volgende:

Taal verandert voortdurend, en wat
gisteren fout was, wordt vandaag aanvaard — nonsens.
Taal is bezit van de gemeenschap en de
gemeenschap bepaalt wat de normen
zijn — nonsens.
Taal is niet door schoolmeesters te beregelen — nonsens.
Om te beginnen met het laatste: het
zijn juist de schoolmeesters, ruim genomen, die bepalen wat goed is en wat
fout. Zes jaar lang of twaalf jaar lang
of zelfs zestien, zeventien jaar lang bepaalt hun rode potlood wat mag en
wat niet mag. Vijftig jaar geleden
streepten ze Hun hebben aan en over
vijftig jaar zullen ze het nog doen. Dat
is een gelukkige zaak, want zij weten
— wisten althans tot voor kort — hoe
het hoort: niet hij heb, niet hij verteld,
niet hij vergist z'n eigen, enz.
Zijn we nu niet de fout aan het maken
waarvoor we in het begin waarschuw
den: het verwarren van taal en spelling? Dat is niet het geval, en wel om
de volgende reden: sinds vele jaren, en
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zeker in de 20ste eeuw, wordt de richting van taalontwikkeling, taalgroei en
(vooral) taalcorrectie in hoge mate bepaald door wat is geschreven. Anders
gesteld: onze technische maatschappij
is zozeer afhankelijk van wat geschre
ven is, dat afwijkingen van de schrijfnorm maar uiterst moeizaam worden
doorgelaten.
Het laatste mag gerelativeerd worden,
maar niet te veel. De romans van honderd jaar geleden lezen even gemakkelijk/moeilijk als die van vandaag, en
wie Multatuli niet begrijpt omdat zijn
taal `zo anders' is, die kan gewoon niet
lezen.
-

Norm voor goed en fout
Is dit `klagen over taalverval'? Nee, als
het lets is, dan is het geen klagen maar
aanklagen. Zo stel ik alleen dat Hun
hebben fout is, dat het in onze maatschappij niet aanvaard wordt. Om de
aanklacht niet te laten verzanden, heb
ik in `Dietsche Warande & Belfort'
(nummer 132, 1988) gepleit voor een
AN-commissie, een commissie met
ruime normerende bevoegdheid voor
het goed functioneren van het AN,
het Algemeen Nederlands. Uiteraard
heeft die ook zeggenschap over de

spelling, maar daarmee houdt de taak
niet op, integendeel, de Commissie
dient ook te bepalen:

(1)Welke leenwoorden aanvaardbaar
zijn en voor welke het Nederlandse
equivalent gebruikt dient te worden.
Dat lijkt onbegonnen werk, maar in
feite wordt die taak nu overgelaten
aan de redacteuren van Van Dale en
andere grote woordenboeken. Zij zijn
op het ogenblik de algemeen aanvaarde rechters geworden — zelfs de
kwismeesters van de televisie aanvaarden hun gezag.
(2)Welke modewoorden worden gebrandmerkt als modewoorden?
Maandelijks zal een lijstje worden gepubliceerd, bijvoorbeeld in Onze
Taal, op de cultuurpagina's van goede
kranten e.d., van de meest barre
monsters uit het politieke en andere
modejargon. Gebruik ervan hoeft
niet officieel bestraft te worden, omdat degenen die de toon zetten van
onze taalcultuur (journalisten, leraren, nieuwslezers e.d.) zich niet wensen te blameren.
(3) Welke morfologische en syntactischc
afwijkingen moeten worden gesignaleerd en in de ban gedaan? Het boek
welk ... , Hun hebben ... , maar ook

Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek Belden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Wat de VWS wil
Jan Berits — erelid en oud-voorzitter van
de Vereniging voor Wetenschappelijke
Spelling, Bergen

Uit de reactie van de heer Sistermans
op blz. 4 en 5 van het januari-nummer
blijkt dat de uitgangspunten van de
VWS niet geheel begrepen zijn.
Daarom hier nog wat meer duidelijkheid.
— Het streven van de VWS heeft inderdaad betrekking op het schrijven,
maar haar vereenvoudigingsvoorstellen zijn zo beperkt gehouden dat de
`oude' spelling volstrekt goed leesbaar

blijft wanneer de 'nieuwe' zal zijn ingevoerd. De VWS is zelfs bereid dit
schriftelijk te garanderen!
— Er is dus geen sprake van dat de
VWS van de schrijftaal een gebrekkig
communicatiemiddel maakt.
— Er is helemaal geen spellingchaos.
De heer Sistermans bedoelt met deze
term waarschijnlijk dat je nogal wat
woorden op twee of zelfs meer verschillende manieren mag spellen, maar
hij verzuimt mee te delen wat daarop
tegen is. Voor iemand die teksten leest
om ze te begrijpen, leveren al die varianten totaal geen problemen op.
— Iets opdringen heeft de VWS nooit
gedaan. We willen slechts dat naast de
gebruikelijke een betere spelling wordt

Germaans geinspireerde misbaksels
als schokabsorberendheid, spinozastelling, heimweewerker dienen te worden geclassificeerd als ongewenst.
Wie moeten in deze (lachwekkend onNederlandse) commissie zetelen? Wil
er van dit ambitieuze plan lets terechtkomen, dan kan dat alleen als er mensen in samenwerken die gezag hebben,
hun verstand gebruiken, het onderscheid beseffen tussen norm en dwang.
Er moeten dus in ieder geval in zitten:
mensen uit het onderwijs, journalisten, ambtenaren (weinig) uit Noord
en Zuid. In Onze Taal hield eerder de
neerlandicus W. P. Bot (blz. 187,
decembernummer 1988) een vurig
pleidooi voor een dergelijk `college'.
Hoever moet de macht van de Commissie gaan? Even ver als nu voor de
spelling geldt. Misschien zelfs minder
ver. Ze geeft normen aan, verantwoordt die normen en maakt in ieder
geval een ding volstrekt duidelijk: wat
fout is en wat als fout gebrandmerkt
wordt door mensen die niet alleen
kennis van zaken bezitten maar ook
een flinke dosis relativeringsvermogen.

toegestaan.
— Hoe fonologischer de spelling, hoe
beter de uitspraak. Een fonologischer
spelling dan de huidige, die immers
grotendeels fonologisch is, kan alleen
maar leiden tot een groter verband tussen spelling en uitspraak. Van `uitlokken' van andere uitspraakregels kan
dus bij een fonologischer spelling geen
sprake zijn.

Naschrift redactie

De redactie ontvangt veel inzendingen
over spelling, speciaal over spellinghervorming. Als die allernaal geplaatst
werden, zou elk nummer van Onze
Taal een themanummer over de spelling
zijn. Daarom beoordelen we de inzendingen over spelling ook in de toekomst streng. De maatstaf is: komen
er nieuwe feiten aan de orde? Inzendingen waarin bekende standpunten
ten opzichte van de spelling in het algemeen worden ingenomen, maken
dus weinig kans om geplaatst te worden.
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Scoren
M. A. Thorbecke — ANWB,
's-Gravenhage

Ik erger me nogal aan het gebruik van
het woord scoren in Onze Taal. Nu
weer in een artikel van de heer Rene
Appel (nr. 1, blz. 10), een vorige keer
in een artikel over de waardering van
taalfouten (nr. 12, blz. 190). Beide artikelen waren van de hand van `taalwetenschappers'. Wat kan het woord scoren zoal niet betekenen? Haast van alles en nog wat, terwijl telkens een
goed-Nederlands alternatief heus wel
te vinden is. Gemakzucht? Ik vind dat
van redactiewege dergelijke ontsporingen gecorrigeerd dienen te worden, of
dat op zijn minst de betrokkenen gewezen moet worden op de tekortkomingen.

Ecologie

Ik houd Onze Taal aan vanwege de
voorbeeldfunctie die het voor het gave
Nederlands beslist heeft.

Naschrift redactie

De heer Thorbecke heeft gelijk. In de
zin `iedere film scoorde ik in een van
de volgende categorieen' had de wetenschappelijke term scoren vervangen
kunnen worden door het goedNederlands alternatief tellen, indelen
of onderbrengen. De redactie zal in de
toekomst dergelijk niet-noodzakelijk
jargon vervangen door Nederlandse
woorden.

Naschrift redactie

Laetitia van Drunen — Dakar, Senegal

Op de Nederlandse ambassade to
Yaounde, Kameroen, stuitte ik op het
februari/maartnummer van Onze Taal
1988. Erin bladerend vond ik op bladzijde 31 een stukje over zure regen,
waarin Van Dale's definitie ook wordt
vermeld. Het is regen `(...) die zeer
schadelijk is voor de ecologie'.
Even kon ik deze blunder in het definieren van een begrip niet geloven.
Hoe kan regen, zuur of niet, nou schadelijk zijn voor de ecologie, tenzij het
de ecologen verzuurt, die dan hun
werk laten versloffen! Want ecologie is
de leer, de studie van het huis, de omgeving, het milieu: milieukunde dus.
Het intrekken van subsidies voor ecologisch onderzoek is schadelijk voor
de ecologie, regen echter kan slechts
schadelijk zijn voor het milieu; dat
woord had in de definitie van zure
regen in Van Dale moeten staan.
Hoe schadelijk is het niet voor de Nederlandse taal, het milieu en de milieukunde, als in handboeken van stand
zoals de Van Dale, zulke dwalingen
voorkomen?

Op de plaats van ecologie had in plaats
van milieu ook ecosysteem kunnen
staan. Van Dale neemt bij ecologie geen
omschrijving milieu' op, ook niet in
het Handwoordenboek NN 1988,
hoewel de vermenging van de betekenissen in het dagelijks taalgebruik
steeds vaker voorkomt. Het is opmerkelijk dat Koenen deze betekenis al
veel langer optekent: dit woordenboek
vermeldt in de uitgaven van 1974 en
1986 onder ecologie ook: `(2) de betrekkingen tussen de organismen en
hun omgeving'.

Medeklinkerloze
zinnen
Jan Willem Bos — Amsterdam

In Taalcuriosa van januari 1989 (blz. 6)
bespreekt J. Welling klinkerloze woorden, en kan hij ons, dankzij een voorbeeld uit het Tsjechisch, zelfs laten
kennismaken met het verschijnsel van

Rekeningrijden
Kees Mijnten — directeur voorlichting,
documentatie en bibliotheek, Ministerie
van Verkeer en Waterstaat,
's-G raven hage

IJdelheid is vaak een niet al te positieve eigenschap. Maar soms is er toch
die onbedwingbare neiging eer voor
eigen werk op te eisen. IJdelheid of beroepstrots? Die afweging werd mij ingegeven door Onze Taal van oktober
jl. Daarin wordt de `uitvinding' van
het woord rekeningrijden toegeschreven aan de redactie van Den Haag
Vandaag. Ik gun mijn oud-collega's
alle goeds, maar in dit geval niet de eer
van een winding van mezelf.. Rekeningrijden als Nederlandse benaming van
road pricing heb ik in mijn huidige
functie `bedacht', evenals trouwens het
woord bereikbaarheidsplan in plaats
van mobiliteitsscenario.

de klinkerloze zin. Nu dringt uiteraard de vraag zich op hoe dat zit met
medeklinkerloze woorden en zinnen.
Medeklinkerloze woorden zijn ongetwijfeld minder zeldzaam dan woorden die uitsluitend uit medeklinkers
bestaan, zelfs als we afkortingen en
een voor de hand liggende serie uitroepen van pijn en verbazing buiten beschouwing laten. Al kan de Nederlandse tong beter overweg met reeksen
klinkers dan met achter elkaar geplaatste medeklinkers, toch kom ik
zonder de steun van medeklinkers niet
verder dan drieletterwoorden van het
slag aai, oei, ooi. Zinnen kunnen we
daar helaas niet van bouwen. Ook
klinkers hebben medeklinkers nodig
om zinvol te kunnen klinken.
In andere talen ligt dat anders. Met
enige fantasie kunnen we ons de volgende dialoog tussen twee Roemeense
herders voorstellen: 'Ei au o oaie?'
`Oaia aia e a ei: ('Hebben zij een
schaap?' Tat schaap is van Naar.') Ik
geef toe dat er enige welwillendheid
van uw kant is vereist, maar het levert
in ieder geval grammaticaal correct
Roemeens op. En medeklinkers zijn er
niet voor nodig.
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De apostrof als
klinker
Prof. dr. C. A. Zaalberg — Leiden

Onder de titel 'Hm' heeft Jules Welling op blz. 6 van het januari-nummer
een aantal woorden zonder klinkers
bijeengebracht, waaronder ook afkortingen zoals s.s.t.t. Deze groep, waarvan we de letters bij hun naam noemen, staat er wat vreemd tussen: de
punten waarschuwen ons dat we ze
niet zonder klinker moeten uitspreken, zoals de hoofdletters ons waarschuwen in NCRV of KLM.
De heer Welling maakt geen melding
van medeklinkerwoorden met een
ander leesteken dan de punt, namelijk
de apostrof. Toch kennen we ze allemaal, die klemtoonloze kleintjes: 't,
'Ti, m'n, enzovoort. De apostrof heet
ook `weglatingsteken, en terecht, blij-

kens zo'n, 's winters, februart '89 en
Da's niet waar!' Maar in 'n of z'n is in
de spraak niet iets weggelaten, maar
iets vervangen, namelijk een klinker
of tweeklank door de klinker van je en
de, die de taalmensen sjwa noemen
(die term rijmt niet op ja maar op ba).
Soms kan de apostrof op twee manieren worden opgevat. Het zinnetje 't Is
je eigen schuld kan beginnen met een t;
dan is de apostrof een weglatingsteken,
maar evengoed kan voor de t een sjwa
komen. Voordragers van metrische
poezie dienen hier goed op te letten,
anders geven ze een versregel van Vondel of Hendrik de Vries licht een lettergreep te veel en maken hem wankel.
Een advocaat merkte onlangs in een
particulier schrijven op dat in brieven
en andere stukken uit de vorige eeuw
't veel voorkomt, terwijl tegenwoordig
meestal het wordt geschreven. Wie vertrouwd is met realistisch proza, vooral
waar veel dialoog in voorkomt, zal
wel weten dat in het begin van de

Reagan-regering

Zoals de pompelmoes

Joh. S. Wijne — Utrecht

Ir. J. van Malde — Voorschoten

Op de achterzijde van het januarinummer besprak PCUdB het anglicisme Reagan-regering. Deze constructie is een wat moeilijke vertaling van
Reagan administration. Dat is in de VS
de methode om tijdperken aan te duiden. Wanneer Reagan administration
vertaald zou worden met regering van
Reagan is dat Pout, want Reagan heeft
verschillende regeringen gehad. Administration is te vergelijken met ons koningschap. Zoals wij kunnen zeggen
`tijdens het koningschap van . . , zo
spreken de Amerikanen van administration en noemen dan de naam van
de president erbij.

In Onze Taal van november 1988
bespreekt mevrouw Philippa in haar
altijd lezenswaardige rubriek `Van
woord tot woord' de etymologie van
mandarijn en pompelmoes. Dit laatste,
goed-Nederlandse woord dreigt geheel
te worden verdrongen door het
Amerikaans-Engelse grapefruit; een
dergelijke verdringing maakt, zo
schrijft mevrouw Philippa, de Nederlandse taal armer, en daar moet krachtig tegen worden opgetreden. Bijna in
een adem noemt de schrijfster nog een
tweede geval, de verdringing van limoen en lemmetje door lime.

De vertaling `Reagan-tijdperk' zou
ook onjuist zijn, want een Amerikaanse president bestuurt het land en
dat moet ook in die vertaling tot
uiting komen. Kortom, het is niet alleen een kwestie van goed taalgebruik,
want er zitten staatkundige kanten
aan.

Ik kan mevrouw Philippa slechts bijvallen, daarbij tegelijk verzuchtend:
`bleef het maar bij grapefruit en lime!'
Want er zijn vele, vele tientallen goedNederlandse woorden die — tenminste
naar mijn herinnering — voor en ook
nog een tijdje na de oorlog volop en
algemeen in gebruik waren en thans
overwegend tot vrijwel geheel verdrongen zijn door leenwoorden. Ik
doe maar een greep uit het algemeen

eeuw woordjes als 'm, d'r, 'k in gedrukte teksten gewoon waren. Hoe
komt het dat tegenwoordig meestal
hem, haar, er, ik gespeld wordt? (Met
noodlottig gevolg voor de natuurlijkheid van het gesprek op het toneel!)
De beschaafde uitspraak van die onbeklemtoonde woordjes is toch dezelfde
gebleven?
De kommawoorden schijnen, veel
meer dan de vergelijkbare onbeklemtoonde vormen me, je, ze, we, in de
ogen van veel mensen iets ordinairs te
hebben; een lot dat ze delen met de sj
aan het begin van woorden: sjokola en
sjampanje doen denken aan sjouwen,
sjorren, sjacheren, sjoemelen, sjans hebben — ze zijn niet chic. Dat men zich
er niet aan waagt, is f amilie van het
taalverschijnsel flopje (blz. 8 van het
januari-nummer) en van de terugtocht
van hun voor hen en van zijn voor
haar.

taalgebruik: bladzijde (pagina),
eenstemmig (unaniem), inbegrepen (incluslef), misdadiger (crimineel), toonzaal (showroom), verassing (crematie),
voltallig (plenair), wisselwerking (interactle), enz. enz. Men treft het evenzeer
aan in de sport (beker, sterrit, Ronde
van Frankrijk), bij wetenschappelijke
en (semi-)medische begrippen, in benamingen bij PTT en NS, en bij overheid en bedrijfsleven.
Maakt dit verschijnsel eenvoudig deel
uit van de steeds voortgaande vervanging van verouderde en verouderende
woorden in een levende taal? Dat staat
in zoverre te bezien, dat hier vrijwel
uitsluitend sprake is van eenrichtingsverkeer, van de vervanging van Nederlandse door niet-Nederlandse woorden. Van het omgekeerde (vervanging
van eerder geheel ingeburgerde leenwoorden door Nederlandse woorden)
is mij alleen bekend het woord uitbating voor exploitatie, en dat woord
danken we aan onze zuiderburen.
Vergis ik me als ik denk dat deze ontwikkeling pas na de oorlog goed op
gang kwam? Waarom wordt naar zoiets eigenlijk geen onderzoek verricht?
Of gebeurt dit wel maar blijkt daarvan
naar buiten niets? Hoe dan ook, wie
eraan wil beginnen, kan bij mij ver
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over de 100 'trefwoorden' krijgen. Het
is van belang dat — en niet zonder reden — de periode omstreeks 1865 tot
1925 a 1940 wel als onze Tweede Gou
den Eeuw wordt aangemerkt (zie Hollands Maandblad van februari en
juni/juli 1980). In die periode was er
heel wat meer belangstelling voor de
eigen taalschepping, de eigen naamgeving in de taal, dan thans. De onmiskenbare neergang van die belangstel-

ling zou dan aanleiding kunnen geven
tot bepaald weinig vrolijke gedachten
over de weerbaarheid en de levenskracht van de Nederlandse cultuur in
een tijd van versnellende Europeanisering.
Een onbekende goeierd maant ons dezer dagen op elk spoorstation aan tot
`Don't worry, be happy' — dat werkt
dus averechts. Politici kunnen ons er

wel op wijzen dat we gelet op 1992
onze eigenheid moeten bewaren, ze
roepen daarmee het beeld op van Heer
Bommel, die immers placht te roepen
`Doe dan wat, Tom Poes!' Helaas is
een nuchtere en kordate Tom Poes in
geen velden of wegen te bekennen, terwijl voor deze opgave heel wat van die
Tom Poezen nodig zouden zijn.

Vraag en antwoord
Syllepsis
Redactie Onze Taal

Vraag:
Ik las laatst in de krant: `Toen de dingent met de orkestleden naar buiten
kwamen, was de bus al vertrokken.' Is
deze zin correct? Naar mijn mening
moet het kwam zijn.

Antwoord:
Zinnen waarin een enkelvoudig onderwerp gekoppeld wordt aan een gezegde in het meervoud komen in het
Nederlands regelmatig voor. Van Dale
gebruikt voor dit verschijnsel de term
syllepsis, die omschreven wordt als
`Het doen overeenstemmen van de
vorm met de gedachte, meer dan met
de formele categorie'. Hiervan is vaak
sprake bij enkelvoudige zelfstandige
naamwoorden of telwoorden die op
meerdere zaken of personen betrekking hebben (zoals groep, kudde of
aantal). Wanneer zo'n zelfstandig
naamwoord of telwoord als onderwerp fungeert, wordt het vaak met een
persoonsvorm in het meervoud verbonden. Taalgebruikers zien dat onderwerp door de betekenis dan als iets
meervoudigs.
Zinnen waarin syllepsis optreedt, zijn
niet altijd fout. Het volgende voorbeeld:
(1) Een kudde schapen die pas geschoren waren, liepen over de heide.
zal indruisen tegen het taalgevoel van
de meeste Onze-Taallezers. Waarschijnlijk hebt u echter minder moeite met:
(2) Een twaalftal supporters werden
gearresteerd.
In het voorbeeld dat onderwerp van
deze taalvraag vormt, is de meervouds-

vorm ten onrechte gebruikt. Met de orkestleden is een bijwoordelijke bepaling, die in dit geval abusievelijk als
een nevenschikking wordt opgevat.
Vergelijk de volgende zinnen:
(3a) Hans ging met zijn collega's naar
het cafe.
(3b) Toen Hans met zijn collega's
naar het cafe was/waren gegaan ..
(3c) Toen Hans en zijn collega's naar
het cafe waren gegaan ..
Met (3a) en (3c) worden geen fouten
gemaakt. In (3a) staat de persoonsvorm tussen `Hans' en `met zijn collega's' in, zodat deze zinsdelen niet als
nevenschikking gelezen kunnen worden. (3b) wordt waarschijnlijk door
sommige taalgebruikers als variant van
(3c) gezien; vandaar de fout.
Naast enkelvoudige onderwerpen met
een persoonsvorm in het meervoud
komt ook het omgekeerde voor: een
meervoudig onderwerp met een enkelvoudig gezegde. De Algemene Nederlandse Spraakkunst geeft op blz. 831
e.v. verschillende voorbeelden waarin
dit verschijnsel tot aanvaardbare
constructies leidt:
(4) Er ligt ham en kaas in de koelkast.
(5) Duizend boeken lijkt me niet veel
voor een bibliotheek.
In (4) staat de persoonsvorm in het
enkelvoud, omdat `ham en kaas' als
een eenheid wordt beschouwd. In (5)
is `duizend boeken' op te vatten als een
verkorting van `een bestand van duizend boeken'; opnieuw een eenheid
dus.

In Onze Taal is al verschillende keren
aandacht besteed aan syllepsis en in
het bijzonder aan constructies met een
aantal. In het juni-nummer van 1984
heeft de heer Sterenborg nog eens duidelijk gemaakt welke regels in dit geval
gelden. Waar het om gaat, is of de
woordgroep `een aantal mensen/dingen' collectief of distributief gebruikt
wordt. Bij collectief gebruik wordt de
groep als eenheid benadrukt; in dat geval dient de persoonsvorm in het enkelvoud te staan. Bij distributief gebruik wordt slechts aangegeven dat het
om verschillende mensen/dingen gaat;
in zo'n situatie wordt het meervoud gebruikt.
Als we dus zeggen:
(6a) Een aantal parlementsleden legde
vandaag een krans bij het monument
op de Dam.
dan gaat het om een groep parlementsleden, die gezamenlijk een krans
heeft gelegd. Gebruiken we echter het
meervoud:
(6b) Een aantal parlementsleden bezochten gisteren de door rampen getroffen Noordoostpolder.
dan hebben verschillende parlementsleden, eventueel op verschillende momenten, los van elkaar een
bezoek gebracht.
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Naar een nieuwe spelling
Redactie Onze Taal

Een van de taken van de Taalunie is het bepalen van de officiele spelling voor
Nederland en Belgie. Een werkgroep van de Taalunie heeft als eerste stap tot
verbetering van onze spelling een rapport uitgebracht waarin een aantal voorstellen
wordt gedaan tot wijziging van de huidige spelling. Uiteraard komen we uitgebreid
terug op dit belangrijke en degelijke rapport. Hier volstaan we met de weergave van
de belangrijkste voorstellen, zodat iedereen zich een oordeel kan vormen.
Het belangrijkste is de wijziging van
de bastaardwoorden. De werkgroep
stelt voor:
a. het aantal dubbelvormen zoveel
mogelijk te beperken,
b. waar men niet om dubbelvormen
heen kan, geen voorkeur uit te spreken (in de vorm van predikaten als
voorkeurspelling of toegelaten spelling),
C. op de volgende punten de letters te
schrijven die je hoort: c wordt k
(akku), ck wordt k (piknik), sc wordt
sk (biskuit), cc wordt ks (sukses), xc
wordt ks (eksellent), qu wordt kw
(kwantum), cch wordt ch (bachant), th
wordt t (teater), y wordt j (joggurt), gh

wordt g (joggurt), eau wordt o (buro),
ae wordt e (eon), oe wordt e (ecologie),
oe wordt eu (eudeem).
Het kan geen kwaad te benadrukken
dat de werkgroep adviseert alle andere
bastaardwoorden te blijven spellen zoals ze nu gespeld worden. Dus geen
tiepe, sjachrijn, naatsie, etwie en kwafferen. Verder blijven ook de Engelse
leenwoorden volledig buiten schot: of
tersjeef en kompjoeter mogen niet.
Het tweede voorstel dat we er uitlichten, betreft de spelling van de tussenklank in samenstellingen. Daarvan
hebben we er twee: de e, die als e of en

geschreven wordt, en de s, die onhoorbaar is als het tweede lid met een sisklank begint. Hier komt de werkgroep met de oplossing om te letten
op het meervoud van het eerste lid van
de samenstelling. Hoor je een e als tussenklank, dan schrijf je en als het
meervoud ook en heeft: platenspeler,
koninginnendag, heldendaad, perenboom, manenschijn. Heeft het eerste
lid geen meervoud op en, dan schrijf je
e.
Hoor je een s als tussenklank, dan
schrijf je die gewoon; ook als het
tweede lid met een sisklank begint en
het eerste lid een meervoud op s heeft,
schrijf je een tussen-s: hersensschors,
stationsstraat.
We hopen dat de voorstellen van de
werkgroep elk voor zich de serieuze
aandacht zullen krijgen die ze verdienen.

Zonder speling Haar spelling
Droom en daad in het spellingdebat
R Smulders — Taaladviesdienst Onze Taal

Op 28 februari jl. presenteerde de Nederlandse Taalunie voorstellen tot herziening
van onze spelling. Die voorstellen van de Werkgroep ad hoc Spelling hebben veel
stof doen opwaaien. De vraag in dit artikel is in hoeverre de Werkgroep met de voorstellen aansluit bij de behoefte van grote en belangrijke groepen taalgebruikers. Een
negatief antwoord op deze vraag wordt ingegeven door enkele passages uit het onderzoeksrapport van de Werkgroep, alsook door de spellingproblemen die uit de
praktijk gegrepen zijn: de honderden taalvragen over spelling die elk jaar bij de Taaladviesdienst binnenkomen. In een volgend artikel zullen we ingaan op de al dan niet
zinnige argumenten voor de afzonderlijke voorstellen. In dit artikel toetsen we de
uitwerking van de voorstellen aan de praktijk van de Taaladviesdienst.

Zo min mogelijk veranderen
De Werkgroep liet haar voorstellen
voorafgaan door een 'beroepsgroepenonderzoek' (groepsdiscussies met
mensen die op grond van hun beroep
veel met taal en spelling te maken hebben) en een `publieksonderzoek' (een
enquete onder een dwarsdoorsnede
van Nederlandstaligen in Nederland
en Vlaanderen). De conclusie over het
resultaat van het beroepsgroepenonderzoek laat aan duidelijkheid niets te
wensen over: `daarin kwam in het al-

gemeen de wens naar voren dat er zo
min mogelijk aan de huidige spelling veranderd zou moeten worden,
behalve wat de dubbelspellingen van
de bastaardwoorden betreft, die men
— op welke manier dan ook — opgeheven wenste te zien' (blz. 163). `Belangrijk' noemt het rapport het feit
dat er op dit ogenblik bij diegenen die
beroepshalve met taal en spelling te
maken hebben `geen verlangen bestaat
om de spellingrust te verstoren' (blz.
78). Enkele grote lijnen uit het

publieksonderzoek sluiten hierbij aan:
`men spreekt vaker een voorkeur uit
voor bekende dan voor onbekende
spelvormen; men wenst geen ingrijpende veranderingen; men prefereert een spelling, dus geen dubbelvormen' (blz. 163-164).
De Taaladviesdienst van het genootschap beantwoordt elk jaar enkele
honderden vragen over spelling. Die
vragen gaan steeds over de aan te raden
spelling van een woord, of over de te
kiezen spelling in het algemeen. Uit
de aard van de vragen valt of te leiden
wat er in ieder geval zou moeten gebeuren met onze officiele spelling: we
moeten of van het onzalige systeem
van `aangeraden' (en voor sommigen
voorgeschreven) voorkeurspelling
naast een `toegelaten' alternatieve spelling. De keuzevrijheid die het Groene
Boekje biedt, leidt tot problemen en
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maakt de taalgebruiker onzeker. De
spelling van bastaardwoorden moet
een vorm krijgen. Ten tweede moet
het Groene Boekje zo snel mogelijk
worden aangevuld met de vele woorden die ontbreken. Voor velen blijkt
een woord zelfs officieel niet te
bestaan zolang het niet in deze woordenlijst is opgenomen.

Onnodige wijzigingen
Maar wat doet de Werkgroep ad hoc
Spelling? Ze doet voorstellen die veel
maatschappelijke onrust veroorzaken,
ondanks de verklaring van de Taalunie
dat men wil voorkomen dat er een
nieuwe spellingoorlog ontstaat, zoals
in het begin van de jaren zeventig. De
Werkgroep geeft ons niet waarop we
zaten te wachten, en wel waarop we
niet zaten te wachten.
De inmiddels vertrouwde c, x en q
verdwijnt in woorden als kultuur,
akku, skanderen, ekologie, aksent, eksellent en akwarel. Het trema vervalt in
financiele, ideeen, geemancipeerd, neurien, reeel, efficient, enz. Dubbele medeklinkers in achtervoegsels, die niet
nodig zijn voor de uitspraak, vervallen; voorbeelden: fietster en onmiddelijk. Voor de tussenklanken s en n
komt in plaats van de oude regel een
geheel nieuwe, waarin het bestaan van
een bepaald meervoud de doorslag
geeft; dit leidt tot koninginnendag, perenboom, memoiresschrijver en gemeentessecretaris naast gemeentensecretaris.
Door een andere verandering ontstaan
vlo'tje, ra'tje en piano'tje. Tot slot stelt
de Werkgroep zelfs de werkwoordspelling ter discussie: ze wijst op de aantrekkelijkheid van hij wind, Jij wachte,
zij speeld en het gebeurd.
De Werkgroep heeft bij al haar voorstellen aangegeven dat, als haar ideeen
niet worden overgenomen, ook gekozen kan worden voor het verheffen
van de huidige voorkeurspelling tot de
enig aanvaarde spelling (blz. 105). Ze
geeft echter de voorkeur aan de beschreven wijzigingen.
De ontstane onrust over de voorstellen was niet nodig geweest als de
Werkgroep beter in het oog had gehouden wat gangbaar en wenselijk is.
In het rapport wordt geconstateerd dat
de meeste mensen een woord spellen
zoals ze het woordbeeld ervan in het
geheugen hebben opgeslagen; ze leiden
de spelling niet of volgens allerlei

regels. Het invoeren van nieuwe regels
is daarom of te raden. De taalgebruiker
ziet graag voor elk woord een 'goede'
spelling. Hij wil dat er aan het vertrouwde beeld van de huidige spelling
zo weinig mogelijk verandert. H.
Heestermans, hoofdredacteur van Van
Dale, verwoordde dit standpunt in
NRC Handelsblad van 6 maart jl.;
professor Droste gaat in het hoofdartikel van deze aflevering van Onze
Taal nog een stapje verder: `de spelling
kunnen we voor de eerstvolgende
eeuw maar het best laten zoals ze is'.

Onwenselijke situatie

Hoe heet is de soep?

De problemen van de spellende taalgebruiker blijven intussen gewoon
bestaan, en dat weten ook de uitgevers
van boeken. Dit voorjaar verschijnt bij
Wolters-Noordhoff een uitgebreide
spellinggids, een alternatief voor het
verouderde Groene Boekje; in het najaar komt de geprivatiseerde Staatsdrukkerij/Uitgeverij met een tweede
alternatief. Dit laatste werkje zal een
combinatie zijn van het echte Groene
Boekje (met dubbelspellingen) en een
aanvulling van 30.000 woorden die
gespeld zijn volgens de (nog niet en
wellicht nooit aanvaarde) voorstellen
van de Werkgroep. Deze merkwaardige mengelmoes heeft dan voor een
deel kracht van wet, in afwachting van
een eventuele spellingherziening.

De lezers kunnen voorlopig gerust
zijn over de spellingberoering. Gezien
de reacties is de kans groot dat een
flink deel van de voorstellen het niet
zal halen. De verantwoordelijke minister Brinkman was het duidelijkst in
zijn reactie op de voorstellen: `dit is
het toegeven aan slordigheden'.
Los van de eerste reacties is er een andere reden waarom men niet moet
denken dat de gedane voorstellen overmorgen kracht van wet zullen hebben.
De Werkgroep heeft namelijk een
voorstel voor een advies voor een
voorstel gedaan. De ingewikkelde en
omslachtige organisatie van de Taalunie houdt in dit geval in dat de 'voorbereidende en terreinverkennende'
Werkgroep `op basis van een aantal
orientaties een werkplan heeft ontwikkeld voor een echte spellingcommissie' (blz. 39). Die commissie kan er
pas komen nadat het hoogste adviserende orgaan van de Taalunie, de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren,
het advies heeft gegeven dat een dergelijke commissie er moet komen. Dat
advies gaat naar het hoogste beleidsbepalende orgaan van de Taalunie, het
Comite van Ministers, dat een besluit
neemt over de inhoud van een nieuwe
spellingregeling. Pas als dit Comite
van twee Vlaamse en twee Nederlandse ministers besluit dat de spelling
ook werkelijk moet veranderen, dan
zal een echte spellingcommissie worden ingesteld die de beslissingen van de
ministers uitwerkt en de daarbij behorende woordenlijst samenstelt.
Het moet voor een ieder duidelijk zijn
dat de ambtelijke weg die gevolgd
moet worden nog zo lang is, dat het
nog jaren zal duren voordat er uit de
voorstellen ook werkelijk een spellingherziening voortkomt.

Toch is het kwaad al geschied. De behoefte aan een nieuw Groen Boekje is
erg groot. De Taalunie zal waarschijnlijk vijf tot zes jaar nodig hebben voor
een nieuwe woordenlijst. Voor een
groot deel zal deze lange termijn te
wijten zijn aan de toch nog vergaande
voorstellen waarmee de Werkgroep is
gekomen. Ook is de kans nu groter
dat de verantwoordelijke ministers
`nee' zullen zeggen tegen het eindresultaat, waardoor de Taalunie weer
terug is bij 'af'.

De twee concurrerende particuliere
initiatieven kunnen in enkele jaren zoveel prestige krijgen dat ze een nieuwe
norm worden. Enkele jaren later zou
de overheid dan nog eens met een echt
Groen Boekje komen, als de spellingvoorstellen hun verblijf in de ambtelijke molens hebben doorstaan. De
chaos zal compleet zijn als deze derde
variant als mosterd na de maaltijd verschijnt. Alleen een snelle ingreep van
de Taalunie zal de schade van deze ongewenste ontwikkeling kunnen beperken.
Nederlandse Taalunie, Voorzetten 20, Rapport
van de Werkgroep ad hoc Spelling, G. Geerts
(et al.), te bestellen bij de Stichting Bibliographia Neerlandica, Postbus 90407 2509 LK
te 's-Gravenhage, of via de boekhandel, ISBN
90-71313-19-0, 171 blz., f 19,50.
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Een alskbaar onderwerp

— Dan het morgen mooi weer is, gaan
wij ballen is absoluut niet fouter als

Kees van Kooten — Hilversum

— Fijn dat u tussen uw drukke commissiewerkzaamheden door nog even tijd
heeft kunnen vinden, professor, want ik
zit hier met een kolossale maar natuurlijk ook ontzettend gezellige stapel post
vol met vragen van vaak oprecht opgewonden Nederlanders en Belgen, die in
grote lijnen allemaal over hetzelfde
gaan: de huidige taalverwarring. Dus
talloze mensen die momenteel iets hebben van Zeg ik het zo wel goed, Hoe
moet het eigenlijk, Dat ik tenminste
niet voor gek sta ...
— Nou die dag zit er natuurlijk ook
nog wel aan te komen, ik bedoel dat niemand meer voor gek staat, omdat al het
geschreven en gesproken Nederlands als
correct zal zijn, maar tot zover zie ik
persoonlijk liever dat de men in de straat
zich druk maakt om ons mooie Nederlands als om de voetbal!
— Ben ik helemaal met u eens, maar u
zei daar iets waar ik graag maar meteen
even bij aantik, omdat zich daar nogal
wat vragen over handelen, namelijk het
verwarrende gebruik van als en dan tegenwoordig. U zei daar zelf: liever als.
Nu meen ik mij uit mijn schooltijd te
herinneren dat het liever dan was. Groter dan, langer dan, beter dan. Maar:
even lekker als...
— Het is, helaas, want het is een enorm
karwei om dat recht te trekken, een tijd
usance geweest om na een comparativus,
de vergelijkende trap dus, het woordje
dan te gebruiken, maar heden ten dage
is het zonder meer correct wanneer u
groter als zegt, hoor. Daar zult u zich
tot in de hoogste kringen geen buil meer
aan vallen.
— Groter als is dus niet fout?
— Kijk: fout is er natuurlijk in principe
niets, want dan er iets een levend geheel
is, als is het de taal wel. En wat hebben
wij nu zien gebeuren? Dat als en dan
steeds vaker door elkaar werden gebruikt; elkaar zijn gaan overlappen, dan
het ware.
— Dus ze mogen allebei?
— Als danmede dan zijn straks volmaakt gelijkwaardig. U leest dat nu toch
al regelmatig, dat er staat: De inflatie in
Nederland is Even Sterk Dan in Duitsland?
— Jawel, maar dat is toch lelijk? Even
sterk dan?
— Ach, na een tijdje als weet men niet
beter meer. Ik zit hier vanzelfsprekend
dan rijksgedelegeerde naar onze Belgische collega's toe. Ik zit hier dus met nadruk niet dan mijzelf. Als zou ik mis-

— Maar als als nou strikt voorwaardelijk wordt gebruikt? Dus: als het morgen
mooi weer is, gaan wij ballen?

schien, dan ik heel eerlijk was, ook zeggen: ik vind even duur dan minder mooi
als even duur als, maar mijn persoonlijke
mening doet niet ter zake. Het gaat
erom dat wij komen tot een zo breed
mogelijk taalbassin, waarin zoveel mensen dan maar haalbaar is niet kopje onder gaan dan zij als en dan verwisselen.
Dus dan ik u zou vertellen welke zogenaamde taalfouten wij allemaal nog
meer moeten zien te destigmatiseren, als
zaten wij hier morgenochtend nog!

— Toch nog even over als en dan dan
graag. In samengestelde woorden blijven
die partikels toch onverwisselbaar, hoop
ik, officieel? Het blijft toch EvenAls?
— Mag. Is zonder meer goed. Maar
evendan is even correct. Aileen het
Zuidnederlandse Alsdan, toen — dat
blijft gelijk. Anders zou je Dandan krijgen, of Danals of Alsals. Nee, dat blijft
Alsdan.
— Dus Jan heeft honger, evendan Piet?
— Prima.
— Parijs kent diverse bezienswaardigheden, zodan de Eiffeltoren?
— Is in orde. Eiffeltoren mag overigens
ook met een f hoor. Dan beroemdheden
meer als dertig jaar dood zijn, mag de
naam naar goeddunken worden geschreven, wordt de regel, hopen wij.

andersom hoor, maak u geen zorgen. In
deze overgangsfase kan men, dan men
dan nog niet als als wil gebruiken, met
een gerust hart indan schrijven.
— Indan als indien?
— Indan het morgen mooi weer is, dus
dan Woals ons gunstig gezind is, ga ik
naar Japan. Is prima.
— Indan Anton Geesink naar Japan
gaat?
— Heel goed. Indan de oud-judoka Anton Geesink, houder van de Negende
Als, naar Japan gaat. Echt, ik zie het
probleem niet ! Laten we danjeblieft
toch wat democratieser denken zeg!

Nee, zolang ons taalgebruik nog een discriminatoire factor vormt, zijn wij nog
een heel eind verwijderd van de samenleving zodan die ieder zinnig mens voor
ogen moet staan. Niet als?
— Daar zit wat in. Kunt u alvast een
tipje van de sluier van volgende week
oplichten? Wat u als gaat bespreken?
— Dan alles goed gaat de Derde Persoon
Meervoud. Dat het niet langer dan verkeerd wordt ervaren dan u Zij en Hun
door elkaar gebruikt. Hun hebben honger dan het tegen de avond loopt, is

prima Nederlands, straks. Wij mikken
op 1992.
— Dan dank ik u wel professor en graag
tot als, dan maar. Of tot dan, alsmaar.
— Tot dan en geen alsk.
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De toren van Babel
Op Katwijk
H. Heestermans

`Want je woonde in het Westeinde en op de Geest en in de Wagenstraat en op
Scheveningen, ik weet niet precies waarom, maar het was nu eenmaal niet anders en
elke Hagenaar krijgt dat gevoel voor in en op bij de geboorte mee:
Dat schreef Simon Carmiggelt in
`Fluiten in het donker' (blz . 94; 1966).
Hij had gelijk, maar niet helemaal.
Niet alleen elke Hagenaar wordt met
het juiste besef voor het gebruik van
in en op geboren, vrijwel elke Nederlander beheerst het systeem perfect.
Tenminste, het systeem dat geldt voor
de streek waarin hij is opgegroeid.
Ik heb van mijn eerste tot mijn achttiende jaar in Bergen op Zoom gewoond. Ik weet precies dat je daar op
Halsteren woont en in Bergen op
Zoom, en op de Hoogstraat, maar in
de Potterstraat. Toen ik twintig jaar
geleden naar Leiden verhuisde, moest
ik leren dat er hier niet gesproken
wordt van in, maar van op Katwijk. En
ik zal nog steeds zondigen tegen het
juiste gebruik van deze voorzetsels.

Waarom gebruiken we in het ene geval
op en in het andere geval in? De Vlaming J. Molemans constateerde dat op
staat bij woorden die lets hogers aanduiden: bergen, heuvels, torens, zolders, molens. Voorts bij woorden die
verlaten, eenzame, afgezonderde, open
streken aanduiden: vlakten, moeraslanden, hoeven met boerderijen.
Daartegenover wordt in verbonden
met lets wat begrensd is. Het klopt altijd: op een berg (in het dal), op de toren (in het huffs), op de zolder (in de
kelder), op het kerkhof (in het graf),
op de Grote Hof (een hoeve met landerijen). Die vlakten, moeraslanden en
hoeven hadden meestal namen. Die
veld-, water- en wegnamen zijn later
vaak gehuchtnaam geworden. Doordat
vanouds op werd gebruikt, bleef dit
het vaste voorzetsel.

Hoe meer je erover nadenkt, hoe boeiender het wordt. We zeggen: de spelers
bevinden zich op het veld. We bedoelen dan kennelijk: op het speelveld
zonder meer. Ze staan tenslotte op het
oppervlak van het veld. Als we zeggen
`er kwam een nieuwe speler in het
veld; dan denken we niet aan het oppervlak maar aan de begrenzing van
het veld door middel van krijtlijnen.
Nu wordt ook duidelijk waarom we
bij oude steden meestal in gebruiken.
Die waren meestal ommuurd. Vraag
me niet hoe Katwijk en Scheveningen
vroeger geisoleerd waren en waarom
ze dus op krijgen. Dat weet ik niet.
Ligt Scheveningen hoger? Was Katwijk geisoleerd?
Maar bij alle plaatsnamen die ik uit
mijn jeugd ken, klopt de theorie van
Molemans wel. Als een bus.
J. Molemans, `Intern- en extern-lokaliserende
voorzetsels bij Limburgse toponiemen'. In:
Naamkunde 4 , blz . 163 e.v., 1972.

Taalcuriosa
Best
Jules Welling — Best

Al jaren woon ik met veel plezier in
het Brabantse dorp Best. Als `curiosist'
heb ik me vanzelfsprekend ook bezig gehouden met de curieuze eigenschappen van dat toponiem.
Onmiddellijk valt de overtreffende
trap van het bijvoeglijk naamwoord
goed op. Dat op zichzelf is al heel bijzonder, want mij zijn daar tot nu toe
slechts twee voorbeelden van bekend:
IJlst in Friesland en Holst bij Roermond.
Stellende trappen (bijv. Heesch in
Noord-Brabant) en vergrotende trappen (bijv. M(h)eer in Limburg) komen
wel meer voor, maar overtreffende
zijn hoogst zeldzaam. En natuurlijkerwijze is Best daarvan de beste.
Best heeft ook het voordeel dat het
voor buitenlanders gemakkelijk 'bekt
Of het nu Engelsen, Fransen of Duitsers zijn, hun uitspraak van Best is na
'.

het eerste horen onmiddellijk correct,
hetgeen op zichzelf ook weer curieus
is.
Norg (in Drenthe) bijvoorbeeld telt
evenveel letters, maar de kans dat een
buitenlander dat in een keer goed uitspreekt, is zo goed als nul.
Bij toeval heb ik nog een zeer curieuze
eigenschap van Best ontdekt. Het is
namelijk een schitterend palindroom.
Ik zie de lezer al met de ogen knipperen: Best een palindroom? Ede, Epe,
ja, dat zijn palindromische toponiemen, maar Best?
Toch is het zo. Best is namelijk palindromisch als het in morse geschreven
wordt. Het wordt dan: — ... I. /... /Vooralsnog ken ik daar geen andere
voorbeelden van, laat staan betere.
Zelfs in vertaling is het in morse palindromisch!

+++ .^++ ++,^+++ t;i'^!'^'+'^'
♦ ++ + + 4++ ++ ♦ P++
++^ t++* ♦+ t + + +t+ 44t
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Het ziet er Haar uit . .
W. Sterenborg

Drie jaar geleden (1985, blz. 161) heeft de heer Kielich zijn hart gelucht met een
opwindende uiteenzetting over de verwarring op het gebied van de aaneenschrijving
van voornaamwoordelijke bijwoorden (vnbw's). Het betreft tweeledige bijwoorden
die ontstaan uit een voorzetsel (of achterzetsel) + een voornaamwoord of lidwoord,
met weglating van een volgend zelfstandig naamwoord. In plaats van `in dit huis'
zeggen we niet `in dit; maar hierin. Zo vervangen we `met dat mes' via `met dat'
door daarmee, en `van welk materiaal' wordt waarvan; in plaats van `op het dak'
zeggen we niet `op het; maar erop, terwijl `kom van het dak (af)"kom eraf wordt.
Soms verwijst er nergens naar, zoals in ertussenuit trekken, ervan langs krijgen,
ervandoor gaan, eropuit trekken.

Welke voorzetsels?
Hoewel veel voorzetsels, vooral plaatsen richtingaanduidende, voor zo'n
combinatie geschikt zijn — zelfs dubbele als tegenover — zijn er vele die
niet in dergelijke combinaties voorkomen. Naast `door dat ongeval' staat
daardoor, maar naast 'ondanks dat ongeval' en 'niettegenstaande dat ongeval' vinden we iets heel anders: desondanks, desniettegenstaande. Bij `tijdens
dat ongeval' bestaat noch de ene noch
de andere combinatie, maar gebruiken
we het voorzetsel + een voornaamwoord: tijdens hetwelk. Dit systeem
leidt tot: volgens die, aangaande wat,
wegens welke, gezien dat, enz. Voor
menigeen klinkt waarzonder nog
vreemd; Koenen vermeldt het, en Van
Dale bovendien erzonder, hierzonder
en daarzonder.

Transformatie
De naam voornaamwoordelijk bij
woord wordt begrijpelijker als men beseft dat zowel het oorspronkelijke
voornaamwoord als het voorzetsel samen een bijwoord worden. Enkele
voorzetsels veranderen daarbij van
vorm: met en tot worden als bijwoord
respectievelijk mee en toe: met welk
middel — waarmee; tot welk doel —
waartoe. Zo gaat naar vaak over in
-naartoe of -been, en wordt van vervangen door -vandaan of -(van)af.

Toepassing
Een vnbw wordt meestal gebruikt met
betrekking tot een zaak; gaat het om
een persoon, dan heeft volgens de regels voor de schrijftaal de omschrijving (voorzetsel + voornaamwoord)
de voorkeur: Waarop wacht je? (op
antwoord); op wie wacht je? (op mijn
collega); denk ook daaraan; denk ook
aan hen. Niettemin hoort men in

spreektaal met betrekking tot personen veelvuldig een vnbw gebruiken:
Dat zijn mensen waarmee je beter niet
kunt omgaan.

Aaneenschrijving
Vroeger was er van aaneengeschreven
vnbw's geen sprake. De Vries & Te
Winkel bepaalden dat zulke combinaties beginnend met bier, daar of waar
voortaan eenwoordig zouden zijn. Die
met er vielen buiten de regel, omdat ze
`meestal door tusschenstaande woorden van het voorzetsel gescheiden'
zouden voorkomen(!) Pas sinds 1955
schrijven we ook er vast aan het erbij
horende bijwoord. Deze regel is nog
niet tot alle woordenboeken helemaal
doorgedrongen. Combinaties die met
ergens, nergens en overal beginnen,
worden nog steeds los geschreven: ergens onder, overal tussen.

Werkwoorden
Een struikelblok vormen dikwijls de
samengestelde werkwoorden. De titel
van dit artikel zou op enkele manieren
verkeerd geschreven kunnen worden.
Bedoelt men naar niet als bijvoeglijk
naamwoord (in de betekenis 'akelig'),
dan moet ernaar een woord zijn. Om
vast te stellen of uit samen met ernaar
een woord vormt, dient men na te
gaan of het misschien een of gescheiden
deel is van een samengesteld werkwoord; en inderdaad gaat het in deze
zin om uitzien, zodat uit als afgescheiden deel daarvan alleen komt te staan.
Zoiets valt gemakkelijk te bewijzen
door omzetting van de zin, bijvoorbeeld: zal het ernaar uitzien ... ? Of:
hij gaat daarvoor door/als hij daarvoor
doorgaat; wie gaat hiertegen in/wie
hiertegen ingaat; ze lopen erop vooruit/nu ze erop vooruitlopen. (Zie wat
dit aspect aangaat ook het artikel van
dr. Hermkens in OT van april 1986,
blz. 55.)
Dat de afzonderlijke schrijfwijzen ook
verschillende betekenissen kunnen
opleveren, mogen enkele voorbeeldzinnen aantonen: je kunt er (in het
buitenland) vooruitkomen/je kunt ervoor uitkomen (het bekennen)/je kunt
er voor (= aan de voorkant) uitkomen
(als je die ruine aan de achterzijde binnengaat); je kunt het daarvanaf zien/
je kunt daarvan afzien; willen ze ervandoor gaan?/als twee ervan doorgaan, blijft de derde alleen op het basiskamp achter.

Niet koppelen

Waarheen met been?

Er, bier, daar en waar worden niet aan
het erop volgende voorzetsel gekoppeld als dit laatste een (erop volgend)
zelfstandig naamwoord bij zich heeft:
daar tussen die papieren, hier bij het
stadhuis, ik ben er om drie uur. De
binding van het voorzetsel naar rechts
(met een zelfstandig naamwoord) laat
koppeling met een links staand bijwoord niet toe. Trouwens, wie goed
luistert, hoort het verschil in beklemtoning: daar tussen die papieren/daartussen; hIer bi j het stadhuis/hierbi j.
Ook tweeledige bijwoorden (zie het
oktobernummer, blz. 146) zoals
onderin, achteraan, rondom, middenop, tussendoor, laten voorvoeging van
er, hier, daar en waar toe: hieronderin,
erachteraan, daarrondom, ermiddenop,
waartussendoor.

Het bijwoord been wordt vast aan een
vnbw geschreven: erdoorheen, hieromheen, waaroverheen, daarlangsheen.
Soms echter is been het eerste deel van
een werkwoord (met de betekenis
weg): heengaan, heenlopen, heenrijden; dan staat het los ergens achter het
werkwoord of vast voor aan het werkwoord. Vergelijk: daarom gaan ze heen
/ zouden ze daarom heengaan? maar:
zouden ze daaromheen gaan?

Woordenboeken
Het is jammer dat woordenboeken
ons op dit terrein nogal eens in de
steek laten. Koenen geeft bijvoorbeeld
wel hieronder en waaronder, maar niet
eronder en daaronder; het vermeldt
wel onderdoor, maar gebruikt daarbij
voorbeelden met `ergens, dat juist
geen aaneenschrijving duldt, zodat
men Been zekerheid krijgt over eron-

Onze Taal 58ste jaargang nummer 4 — april 1989 57

derdoor, hieronderdoor, daaronderdoor
en waaronderdoor, welke woorden zelf
niet genoemd worden. Bij eraan staat
het voorbeeld `nu moet je spaarpot er
aan geloven'.
Van Dale wekt hier en daar de indruk
dat de kwestie aaneenschrijving nog
niet beregeld is. We lezen er: zij ging
ervandoor / hij wou er vandoor gaan;
hoe hij erbij loopt / zoals je d'r bijloopt; ertegenin gaan / tegen iets ingaan; ertegenop zien / ik zie ertegen op;
we vlogen recht eropaan / op iemand
aanvliegen; hierlangs, daarlangs / (on-

der de L) hier langs, daar langs; daartussendoor, daartussenin / (onder de
T) daar tussendoor, daar tussenin; als
het eropaan komt / het erop aan laten
komen; eropaf (= ernaartoe) / op iets
afgaan; ernaartoe / ik ging ernaar toe /
ergens naar toe willen; eruitzien / zag
eruit / heeft eruitgezien.
Het werkwoord eruitzien moet wel
een vergissing zijn, hoewel alle na het
Groot woordenboek (1984) verschenen Van Dales, zij het met variatie in
de voorbeelden, hetzelfde verkondigen. Andere woordenboeken vermel-

Taalrubrieken
Rik Smits in Kijk
P. Post — R.U. Leiden

`Hoeveel woorden heeft een taal? "Te
veel" zul je zeggen als je ze moet leren. Maar ieder mens kent een beperkt aantal woorden en al die aantallen bij elkaar leveren dus een eindig
aantal woorden op. Het aantal zinnen
is echter oneindig omdat zinnen tot in
het oneindige kunnen worden veranderd of uitgebreid: Jan zei dat Piet zei
dat Klaas zei dat ...'
Telbaarheid en ontelbaarheid van taalverschijnselen komen aan bod in de
rubriek Lingua, Klare taal in het veel
verkochte populair-wetenschappelijk
(jeugd-)maandblad Kijk. De rubriek
beslaat elke keer een pagina en wordt
geschreven door Rik Smits. De striptekeningen erbij zijn van Jan Vervoort.
Kijk bevat veel artikelen over techniek, over fysica en chemie en over
(pre-)hlstorische ontdekkingen. Een
taalrubriek lijkt hiertussen misschien
een vreemde eend in de bijt, maar de
rubrieken van Smits sluiten goed aan
bij de overige artikelen in het blad.
Smits schrijft namelijk vooral over de
taalkundige `technische' kant van taal.
Zo beschrijft hij taal bijvoorbeeld als
een code: `Een wel heel speciaal soort
code is die waarvan mensen zich bedienen als ze berichten naar elkaar seinen: taal. Taal is een code die geheid in
elkaar zit, maar die wel een verschrikkelijk ingewikkelde sleutel heeft: [ ... ]
de klankregels, de regels voor hoe een
woord opgebouwd kan worden, en de
regels voor hoe zinnen gemaakt moeten worden, kortweg de grammatica,
en weten welke woorden we voor
welke begrippen gebruiken.'

Zoals uit het bovenstaande citaat al
blijkt, is Smits' taalgebruik heel informeel. Moeilijke woorden en vakjargon
worden vermeden en veel begrippen
worden uitgelegd met voorbeelden.
Dat is ook noodzakelijk omdat de
meeste lezers van Kijk nog geen eindexamen hebben gedaan en weinig
voorkennis zullen hebben van de behandelde onderwerpen.
In Smits' rubriek komen allerlei taalkundige onderwerpen aan bod, zoals
etymologie, verkleinwoorden, taalfamilies en uiteraard de brandende
kwestie: wat kan een computer met
taal? 'Weinig' is de conclusie: `[...]
Computers zijn, als het om woorden
opzoeken gaat, in vergelijking met
mensen maar hele trage "denkers". Jij
weet vrijwel onmiddellijk wat de
woorden die je nu leest betekenen, je
merkt niet eens dat je ze opzoekt,
maar een computer heeft nogal wat
tijd nodig om zo'n enorme lijst woorden te doorzoeken. Daarnaast zijn
heel veel woorden en zinnen dubbelzinnig. Bijvoorbeeld de opdracht:
druk de tekst op het beeldscherm af.
Moet nu wat er op dat moment op je
beeldscherm staat op papier worden
afgedrukt, of moet de computer de
hele tekst van het verhaal afdrukken
op het beeldscherm? Je ziet het probleem al: binnen de kortste keren zit
het hele geheugen van je apparaat vol
met grotendeels onzinnige halve ontledingen, en loopt de zaak vast.'

den gewoon uitzien met onder andere
de betekenis `een bepaald voorkomen
hebben'. Helaas vergist Koenen zich in
een van de voorbeelden (zowel in `Eigentijds Nederlands' als in de 28e
druk van het handwoordenboek): wat
zie je eruit! Als uit een deel van het
werkwoord uitzien is, moet het ofwel
los geschreven worden of aan het
werkwoord vast. Dit geldt voor alle
twijfelgevallen: neem nooit een deel
van een werkwoord op als element
van een voornaamwoordelijk bijwoord.

Af en toe besteedt de rubriek ook aandacht aan andere aspecten van taal. De
magie van taal als symbool is zo'n onderwerp: `Er zijn altijd woorden en
symbolen geweest waaraan een bepaalde "toverkracht" werd toegekend.
Bij de oude Germanen bijvoorbeeld
waren het de runetekens, die niet alleen letters waren, maar ook magische
symbolen. Zo dachten ze dat bepaalde
runen, wanneer ze op je lichaam getekend waren, of in je zwaard gegraveerd, bescherming boden tegen allerlei gevaren. [ . . . ] Maar denk nu niet
dat dit soort magie alleen voor gelovigen en voor stoffige Germanen is. Alleen de magische woorden en symbolen zijn anders, eigentijdser: Nike, Lacoste, Levi's en Swatch. Dat zijn de
symbolen waaraan twintigste-eeuwers
hun zelfvertrouwen, hun "kracht"
ontlenen. Daarom moeten die merknamen ook goed zichtbaar zijn, precies als de runen die de oude Germaan
op zijn lijf tekende.'
De speelse kant van taal komt ook een
enkele keer aan bod: Smits schrijft bijvoorbeeld een wedstrijd 'palindromen'
uit. Palindromen zijn woorden of zinnen die je zowel van links naar rechts
als andersom kunt lezen zonder dat
dat verschil maakt. Lepel en parterretrap zijn bekende voorbeelden. Maar
er zijn ook hele zinnen te maken, zoals blijkt uit de voorbeelden (uit Opperlandse Taal- en Letterkunde van Battus): 'Koop ik 'n ei, dan nadien kip
ook' of `Panklare bout kookt u, Ober,
al knap'.
De rubriek van Smits is behalve informatief ook vaak vermakelijk door
goed gekozen voorbeelden. Dankzij
zijn heldere taalgebruik maakt Smits
taalkundige en andere onderwerpen
rondom taal toegankelijk voor zijn
over het algemeen jeugdige publiek.
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Van oude mensen en hun benamingen
E. J. van der Spek

Amerikanen noemen een drankzuchtige oude man een bottle-nose; een
bejaardentehuis heet daar geriatric ghetto. Dit zijn twee lemmata uit het `Ageist
Lexicon, dat is samengesteld door Frank Nuessel en te vinden is in Maledicta (1984 1985, blz. 17-28; zie ook Onze Taal van april 1988). `Ageism, een neologisme dat
inmiddels het American Heritage Lexicon of the English Language heeft gehaald,
betekent: discriminatie op grond van leeftijd. Een dergelijke vorm van discriminatie
laat zijn sporen in taal na, en in Maledicta words een eerste poging tot een
inventarisatie gedaan.
Nuessel stelt vast dat het onwenselijk
en onplezierig wordt gevonden om tot
`de ouderen' te behoren, zeker in een
cultuur waarin jeugd, fitness en gezondheid onomstreden idealen lijken
te zijn. Mensen verbergen hun leeftijdskenmerken en proberen zich vaak
jonger voor te doen dan ze zijn. Hoewel `oud' een gunstige klank kan hebben als het gaat om kaas, wijn of cognac, roept de toepassing ervan op personen bijna uitsluitend ongunstige associaties op. Dit uit zich in een grote
hoeveelheid scheldwoorden en negatieve kwalificaties aan het adres van
ouderen.

Ouwe tangen en bokken
Hoe zit dat in Nederland? Is onze
houding tegenover ouderen anders dan
de Amerikaanse, en wat is ervan in de
taal terug te vinden? In tegenstelling
tot de Amerikanen lijken wij niet veel
scheldwoorden te hebben die uitsluitend op oude mensen van toepassing
zijn. Er zijn er wel een paar, zoals fossiel of mummie; meubelstuk wordt ook
voor oude mensen gebruikt, maar
heeft in eerste instantie betrekking op
iemand die al lang een bepaalde positie
inneemt (bijvoorbeeld in een bedrijf).
Veel niet-leeftijdgebonden scheldwoorden en negatieve kwalificaties kunnen
echter voorafgegaan — en soms versterkt — worden door oud: oude
(ouwe) lul, hoer, tang, taart, viezerik.
Oud heeft in dit soort combinaties
niet altijd betrekking op leeftijd: in
ouwe zeur of ouwe leuteraar betekent
oud eerder iets als `al lang bezig met
datgene wat in het zelfstandig naamwoord wordt aangeduid'. Woordcombinaties als oude tang of oude viezerik
(in het Engels wordt het acroniem
D.O.M., `dirty old man , gehanteerd)
verwijzen wel weer specifiek naar leeftijd.

Het ontbreken van een jeugdig equivalent voor oude viezerik kan beschouwd worden als de weerspiegeling
in taal van het stereotype dat seksueel
gedrag voor ouderen ongepast is. Hetzelfde geldt voor oude bok, hoewel
deze benaming minder negatief is. Bij
oude viezerik en vieze oude man speelt
ook vaak de bijbetekenis `met afwijkende belangstelling' mee: een vieze
oude man steelt ondergoed van waslijnen of ruikt aan dameszadels.
Sommige scheldwoorden komen uitsluitend voor in combinatie met oud:
oude knar en Dude sok. Overigens kunnen combinaties met Dud ook positief
bedoeld zijn, zoals in oude (ouwe) rakker, gabber, dibbes e.d. Oud betekent
dan `vertrouwd ; `met wie ik, spreker,
al jaren omga'.

Verwijtbare ziektes
De onaangenaamste `ageist'
scheldwoorden hebben te maken met
ziektes die met ouderdom geassocieerd
worden. Hoewel lichamelijke kwalen
— lam, kreupel, impotent — ook in dit
verband gebruikt worden (meestal verbonden met oud), gaat het vooral om
ziektes die de geestelijke vermogens
aantasten: dementie en seniliteit. Door
deze ziektes in scheldwoorden te verwerken, worden ze als verwijtbaar
voorgesteld: iemand uitschelden voor
`demente ouwe zak' of 'seniele hufter'
impliceert een element van verantwoordelijkheid, van schuld. Wat waarschijnlijk mede een rol speelt, is het
taboe-element: de ziektes worden uitgebannen, weggejaagd door de drager
ervan uit te schelden. Zieken zijn
brengers van slecht nieuws: onthoofding is hun deel.
Het uiterlijk is bij alle categorieen
scheldwoorden een geliefde inspiratiebron; de 'ageisms' vormen daarop
geen uitzondering. Op dagen dat hou-

ders van een 65+-kaart gratis kunnen
reizen, vallen de termen grijze golf en
grijze plaag regelmatig in het middenpad te beluisteren; ook de uitdrukking
rimpelclub heb ik bij die gelegenheid
opgetekend. In analogie met grijze
plaag wordt ook wel grijze muizen gehanteerd. Mijns inziens is dit onjuist:
grijze muizen slaat op saaie, onopvallende mensen zoals kantoorbedienden
of de ouders van Frits van Egters in De
Avonden.
Als reactie op dit type benamingen
zijn de geuzennamen ontstaan die
sommige actiegroepen voor zichzelf
gebruiken. In analogie met de Black
Panthers vind je in Amerika de Grey
Panthers, een invloedrijke belangenbehartigingsorganisatie voor ouderen.
Een Nederlands voorbeeld is de actiegroep De Roze Rimpel, die vecht voor
een homobejaardentehuis.

Senior uit derde pluk
Ook de goedwillende hulpverleners
en ambtenaren blijven voortmodderen
als het erom gaat een passende benaming voor ouderen te vinden. Oude
mensen werden eerst bejaarden genoemd of ouden van dagen (dit in tegenstelling tot `ouden van geest'). In de
jaren zeventig kwam steeds meer de
term 65-plusser in zwang, een term die
een boekhoudkundige mentaliteit
weerspiegelt, waarbij alles tot cijfers teruggebracht moet worden. In dezelfde
groep horen namen thuis als AOW'er
en vutter, waarbij mensen gecategoriseerd worden naar de regeling waaronder ze vallen. Deze aanduidingen
zijn op z'n best neutraal, maar na
enige tijd beginnen ze, zoals de meeste
eufemismen, toch weer het ongunstige
aura van de oorspronkelijke term over
te nemen.
Een nieuwe vondst is de term senioren
(het enkelvoud senior klinkt nog wat
onwennig), met positieve associaties
als 'ervaren' en 'gepokt en gemazeld in
het vak'. In het bedrijfsleven heeft de
toevoeging `senior' in de eerste plaats
te maken met kwalificaties en plaats in
de hierarchie: in principe kan een `senior counsellor' jonger zijn dan een
minder gekwalificeerde `junior coun-
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sellor' (zoals blijkt uit een advertentie
in Adformatie 40, 1988, waarin een Senior reclame-adviseur wordt gevraagd
— leeftijd 30 - 40 jaar).
Er zijn nog subtielere benamingen. Senioren kunnen onderverdeeld worden
in jongere ouderen, ook wel jongbejaarden genoemd, en oudere ouderen, ofwel hoogbejaarden. Om de vitaliteit
van de eerste groep te onderstrepen,
wordt ook wel de term derde pluk
(derde levensfase) gebruikt. Volgens de
eerder genoemde Nuessel geven al
deze eufemismen en subtiliteiten uitdrukking aan de weerstand die men

ertegen heeft als `oudere' beschouwd
te worden.
Oproep
In het voorafgaande is nog maar een
tipje van de sluier opgelicht: bedoeld
is alleen een indruk te geven van de
soorten benamingen die voor ouderen
bedacht en gebruikt worden, en van
de maatschappelijke vooroordelen die
eraan ten grondslag liggen. Hoewel
men lippendienst bewijst aan de regel
dat oude mensen respect verdienen, is
de praktijk vaak anders. Taalkundig
onderzoek kan meer licht werpen op

de feitelijke houding tegenover ouderen, en op de verandering daarin.
Daarom verzoek ik de lezers van Onze
Taal hun waarnemingen op dit terrein
op te sturen naar de redactie. Hoe
wordt er bijvoorbeeld in bejaardentehuizen en verpleeginstellingen over
ouderen gesproken? Welke termen
hanteren ouderen zelf, en op welke benamingen stellen ze prijs? De resultaten zullen te zijner tijd in dit blad gepubliceerd worden. Ook bijdragen van
jonge lezers zijn welkom.

De laatste locofaulismen
Die billenprikkers en papiervreters
F. Jansen

In Onze Taal 1988, mei-nummer blz.
72-73, stond een stukje over locofaulismen, scheldwoorden voor inwoners
van specifieke steden of dorpjes. Deze
locofaulismen had ik samen met Nijmeegse studenten geput uit twee tamelijk oude bronnen: het zesdelige standaardwerk Nederlandse volkshumor op
stad en dorp, land en yolk van J. Cornelissen (1929-38); en de antwoorden
op een vraag in de Reeks Nederlandse
Dialectatlassen (vooral uit de jaren vijftig en zestig).
De studenten en ik kenden de locofaulismen niet, wat me bracht tot het vermoeden dat ze vooral een historisch
fenomeen waren. Dat was de achtergrond van de oproep aan het einde van
het stukje, of u nog locofaulismen,
vooral nieuwe, kende.
Deze oproep inspireerde de dames Abbringh, De Graaf, Van der HamRentinck, Hilarius, HoenderkampSchreuder, Pex-de Ridder, Van Straaten, Stuiveling en Van Uden-van der
Bent en de heren Hanssen, Van Kerkhof, Riem Vis en De Soer tot het inzenden van in totaal zo'n honderd locofaulismen, waarvoor mijn oprechte
dank. De inzendingen bestrijken
vooral Noord- en Zuid-Holland,
Noord- en Zuid-Beveland, de Peel en
Midden-Limburg. Daardoor is het niet
mogelijk om iets over de veranderingen in het Nederlandse locofaulisme te
beweren. Ik kon wel hun nieuwe op-

gaven vergelijken met het oude materiaal.
Veel recente locofaulismen kwamen
overeen met de oude. Soms voor de
plaats zelf, soms voor een plaatsje er
vlak bij. Zo heetten oudtijds de Bennebroekers langkousen, nu de Hillegommers. Opmerkelijk was dat vooral de
opgaven in Brabant en Limburg zo stabiel waren. Door andere opgaven kon
de verzameling uitgebreid worden
voor plaatsen waarover we nog geen
materiaal hadden. Voorbeelden daarvan zijn de Loosduinse peenbuiken en
de Naardense kraaien. Die woorden
bestonden overigens al voor plaatsen
in andere gebieden.
Het interessantst voor motievenonderzoek zijn de echt nieuwe namen. Een
fraaie combinatie van oud en nieuw is
papiervreter voor de inwoners van
Velsen-Noord, waar een grote papierfabriek staat. Het stramien is traditioneel `toespeling op eten van oneetbare
waar'. De industriele invulling is modern. Helaas is dit woord het enige
van dit type. Mensen uit Wijk-aan-Zee
kunnen blijkbaar niet uitgescholden
worden voor, bijvoorbeeld, cokeshappers, op grond van de Hoogovens.
Echt nieuw lijkt me asbakken en aspotten, voor inwoners van Sassenheim;
een toespeling op vuilnishopen? Het
lijkt wel of men er vroeger voor terugschrok mensen in verband te brengen
met vuilnis. Nu is dat geen probleem

meer, getuige de etnofaulismen asbak
en vuilnisbak voor Turken.
De inzendingen waarin voor een
plaats een ander woord werd opgegeven dan vroeger zijn intrigerend. Soms
gaat het om verkortingen: de Beverwijkse aardbeiboeren worden nu aardbeien, de Monnikendamse troethappers
worden troeters. Herinterpretatie veranderde de Warmondse beulingprikkers (beuling 'ingewanden van een vis')
in billenprikkers. Een nieuw locofaulisme voor de geplaagde Warmonders
is overigens uilezeikers.
Daarmee zijn we beland bij de meer
raadselachtige gevallen. Heemskerkers
werden vroeger torendieven en messentrekkers genoemd, nu ezels; Langeraars
eerst bonenbuiken, nu strooplikkers;
Goezenaren eerst stoepschijters, nu
kaaiespugers en stadse bokken; Wemeldingers eerst gapers nu raamzeikers.
Ten slotte een geval van versnelde biologische ontwikkeling: de inwoners
van Eerde waren eerst ooievaars, nu
reigers.
Deze veranderingen maken duidelijk
hoe willekeurig de scheldwoorden
zijn. Scheldwoorden zijn geen precieze, doelgerichte projectielen. Al het
negatieve dat in de schelder opkomt, is
bruikbaar.
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Het Lyrisch Lab
Leestekens Neen
Pieter Nieuwint

Jaap Bakker heeft het de vorige keer
gehad over de zingbaarheid (het 'bekken') van liedteksten, en merkte onder
andere op dat we, als we willen zien
waar die zingbaarheid nog verder van
afhangt, de Nederlandse vertaling van
een liedtekst zouden moeten vergelijken met het origineel. Nu is er een serie liedteksten die zich wel bij uitstek
voor zo'n vergelijking leent, mede omdat die serie zelf weer gebaseerd is op
een eveneens vertaalde gedichtencyclus. Ik heb het over de musical Cats,
waarvan de liederen gebaseerd zijn op
Old Possum's Book of Practical Cats

van T. S. Eliot, dat in het Nederlands
vertaald werd door Gerrit Komrij onder de titel Kobus Kruls Parmantige
Kattenboek; deze twee bundels hebben
als uitgangspunt gediend voor respectievelijk de Engelse en de Nederlandse
Cats. We kunnen dus een maar liefst
vierdubbele vergelijking maken; in
wat volgt, zal ik me echter, om het
enigszins overzichtelijk te houden,
voornamelijk beperken tot de twee
Nederlandse versies. Cats heeft, zoals
algemeen bekend is, in Carre maandenlang volle zalen getrokken, hoewel
er in de zaal van de teksten bitter wei-

nig was te verstaan. Lag dat nu alleen
aan de enorme hoeveelheid decibellen
waarmee het orkest de zangers overstemde? Volgens mij niet.

Komrijs vertaling is — hoe kan het
anders — getrouw en geestig, en daarbij wat namen en situaties betreft heel
mooi vernederlandst, maar het is duidelijk te zien dat ze (de vertaling dus)
in de eerste plaats bedoeld is om gelezen te worden. En waar het mij bier
voornamelijk om gaat, is het gebruik
van leestekens. In een gedicht mag de
dichter elk leesteken gebruiken dat
hem goeddunkt, maar de liedjesschrijver moet zich tot het absolute minimum beperken. Waarom? Wat ik nu
ga zeggen, zal klinken als een open
deur, maar ik zeg het toch maar:
leestekens kun je alleen zien, en niet
horen. Als dus de begrijpelijkheid van
een lied afhangt van de leestekens, dan
gaat er iets mis.
Welnu, in Komrijs vertaling van Eliot
staan veel leestekens: niet alleen talloze komma's, maar ook handenvol
dubbele punten en gedachtenstreepjes.
Een aantal daarvan is in de (door
Komrij zelf aangepaste) theaterversie
verdwenen, maar vele zijn blijven
staan; me bijvoorbeeld de volgende regels uit Macavity: The Mystery Cat
(`Van Zonderen, de Wonderkat'): `And
when you think he's half asleep, / he's
always wide awake, die vertaald zijn
als: `Hij slaapt, denk je: vergeet het
maar, / er wordt iets uitgebroed'. Afgezien van het feit dat de accenten niet
fraai liggen, zal die eerste regel, wanneer hij het zonder de hulp van de
leestekens moet doen, nogal wat vraagtekens oproepen. Dat geldt ook voor
een regel als `Want hij was een vedette
— Ah! Superieur' (Uit Gus, de Theaterkat), die misschien met een of twee in-

gelaste pauzes verstaanbaar is, maar die
nu eenmaal een vertaling is van (en
dus op dezelfde melodie gezongen
moet worden als) `For he once was a
star of the highest degree'.
Ik geef nu drie voorbeelden van een
wijziging van de theaterversie ten opzichte van de 'gewone' vertaling, waarbij het Engels dus niets ter zake doet.
In Koos, de Theaterkat komen de volgende regels voor: 'Stond een bed op
de buhne, dan muntte ik uit / In stil
spel, want als kruik. En als bel bij geluid'. In het theater is die tweede regel
geworden: 'In stil spel, want ik gaf als
amant geen geluid , wat een verbetering is voor zover het woord amant
geen problemen oplevert (maar ik kan
me voorstellen dat iemand daar 'haar
man' denkt te horen). Uit Van Zonderen, De Wonderkat: `Ja elke kat, zegt
men, die wordt beschouwd als crimineel, is / (Ik noem maar even Lorren
jopie, of noem Scharrelnelis) / Een
zetbaas, en niets meer, van deze Kat
die metterdaad / Hun gangen aldoor
nagaat, de Napoleon van het Kwaad!'

Dat in de theaterversie de tekst tussen
haakjes iets anders is, doet niets ter
zake; waar het mij om gaat, is dat in de
theaterversie aan het begin van de
derde regel het woordje is herhaald
wordt. Echt beter wordt de zaak daar
mijns inziens niet van: dat zelfde is
had nooit los aan het eind van de
eerste regel mogen blijven staan. Het
derde voorbeeld komt uit Ghiselbert
Smit: De Residentiekat: `In geheel
's-Gravenhage is heden ten dage, wis,
( . . . )'; in de theaterversie is dat lelijke
wis, dat alleen als functie had een wat
krampachtig binnenrijm —hage is —
dage wis op te leveren, gelukkig geschrapt (waarbij het binnenrij m trouwens niet verdwijnt).
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Op enkele punten is de theatertekst
niet gewijzigd, terwijl dat wel aanbeveling zou hebben verdiend. Weer uit
Koos, de Theater/eat: ... ) / en zowaar
voor haar inviel op zekere keer. / Dat
de vis duur betaald werd vergat niemand meer.' Aangezien de punt op het
einde van de eerste regel niet hoorbaar
is, kan het begin van de derde regel opgevat worden als een bijvoeglijke bepaling bij keer, terwijl het dan later, met
terugwerkende kracht, moet worden
geherinterpreteerd als lijdend voorwerp bij vergat. Verwarrend dus. Uit
Ghiselbert Smit: `Want straks op 't
Noordeinde — 't is lente — daar zijn /
De slobkousen weer hagelwit'. Als dit

gezongen wordt, is de kans groot dat
het stuk tussen gedachtenstreepjes de
zin onbegrijpelijk maakt. Uit Lorrenjopie en Scharrelnelis: `De rollade is
weg uit de oven — gejat!' We horen
hier noch het gedachtenstreepje noch
het uitroepteken, zodat we kunnen
denken met een ongrammaticale versie van `De rollade is uit de oven weggejat' te maken te hebben.
De moraal van dit verhaal is duidelijk:
zolang we niet, zoals Victor Borge indertijd, een manier gevonden hebben
om de leestekens hoorbaar te maken,
zullen we ons moeten realiseren dat
onze liedteksten zonder hun hulp over
het voetlicht dienen te komen.

InZicht

van recente ontwikkelingen in het
Nederlandse en Belgische taalbeheersingsonderzoek. De hoofdonderwerpen die aan de orde komen, zijn: argumentatietheorie en retorica, taalvaardigheidsonderwijs, taalbeheersing in
organisaties, empirisch onderzoek
naar taalvaardigheid, en conversatieanalyse. Onze Taal komt nog in uitgebreider bestek terug op deze bundel.
Taalbeheersing in ontwikkeling is
onder eindredactie van prof. dr. F. H.
van Eemeren en dr. R. Grootendorst
verschenen bij Foris Publications te
Dordrecht en kostf 68,20.

'(

InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw huip nodig.
Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Surinaams-Nederlands
Zo'n 300 jaar geleden ruilden de
Nederlanden Nieuw Amsterdam, het
huidige New York, tegen Suriname.
Volgens sommigen een misser van jewelste: het Nederlands verloor daarmee voorgoed zijn kans een wereldtaal
te worden. In plaats van in NoordAmerika ging men daardoor in Suriname Nederlands spreken.
Door de grote afstand tussen de landen, de niet zo intensieve contacten en
de invloed van een groot aantal andere
talen, waaronder het Sranan, het Sarnami en talloze indianentalen, ontwikkelde het Nederlands dat in Suriname gesproken werd zich anders dan
`ons' Nederlands. De verschillen in
ontwikkeling waren niet zo groot dat
momenteel van twee aparte talen kan
worden gesproken. Men beschouwt
het Surinaams-Nederlands als een
varieteit van het Nederlands, net zoals
dialecten als het Gronings, het Drents
en het Brabants.
Het Surinaams-Nederlands heeft een
aantal specifieke kenmerken. Voor een
groot aantal Nederlanders is de 'Suninaamse' uitspraak het opvallendst
daarvan. Wat velen echter niet weten,
is dat het Surinaams-Nederlands ook
een eigen woordenschat heeft, die
sterk van die van het standaardNederlands verschilt en waarvan maar
weinig in Nederlandse woordenboe-

ken is terug te vinden. Voor wie toch
wat over de betekenis van SurinaamsNederlandse woorden te weten wil
komen, is en sinds kort een nieuw en
zeer aanzienlijk uitgebreid Woordenboek van het Surinaams-Nederlands,
samengesteld door J. van Donselaar.
Behalve zo'n 6600 trefwoorden bevat
dit woordenboek een hoofdstuk over
spelling en uitspraak en een voortreffelijke inleiding, waarin onder meer
wordt ingegaan op de verschillen met
het ABN, en op de taalproblematiek
in Suriname.
Het Woordenboek van bet SurinaamsNederlands is verschenen bij uitgeverij
Dick Coutinho, telt 482 pagina's en
kost f 59,50.

VIOT bundel
Op de valreep van 1988 verscheen onder de titel Taalbeheersing in ontwikkeling de bundel met lezingen van het
congres dat eind 1987 onder auspicien
van de Vereniging Interuniversitair
Overleg Taalbeheersing werd gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. De bundel bevat 51 teksten, die
naar onderwerp zijn gerangschikt in
vijf rubrieken, die corresponderen met
de onderzoeksgebieden in de taalbeheersing. Elke rubriek wordt ingeleid
met een algemene uiteenzetting over
het desbetreffende onderzoeksterrein.
Al met al bieden de artikelen van de
bundel een representatief overzicht

Gespreksanalyse
In januari verscheen Taalgebruik in
gesprekken van M. A. Haft-van Rees.
Het boek is een inleiding tot het
onderzoek op het gebied van de academische discipline die 'gespreksanalyse'
wordt genoemd. Uit gespreksanalytisch onderzoek is onder meer duidelijk geworden dat gesprekken, anders
dan men op het eerste gehoor zou verwachten, wel degelijk gestructureerd
en volgens een bepaald patroon verlopen.
In Taalgebruik in gesprekken worden
eerst de taalfilosofische en -sociologische achtergronden van het gespreksanalytische onderzoek behandeld. In
de daarop volgende hoofdstukken
wordt de methode voor de beschrijving van gesprekken uiteengezet. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd
aan de manier waarop taalgebruikers
gespreksonderwerpen aansnijden, aan
de wijze waarop zij van onderwerp
veranderen en aan het gebruik van
gesproken taal in speciale contexten,
zoals huisarts-spreekuurgesprekken
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en sollicitatiegesprekken. Wie zijn belangstelling voor taal niet uitsluitend
wenst te beperken tot spelling en
grammatica, kan met dit boek zijn
blik verruimen.
Taalgebruik in gesprekken is verschenen bij uitgeverij Martinus Nijhoff te
Leiden en kost f 28,50.

taal is volgens hem nu eenmaal een
soort vakjargon en hij wijst er met nadruk op dat eskimo's ook een hoop
verschillende woorden hebben voor
verschillende soorten sneeuw en
nomaden in de sahara voor verschillende soorten zand.

Homotaal
`Bij de keuring voor militaire dienst
werd aan een jongen gevraagd of hij
typische homowoorden kende. De
jongen, die de dienstplicht graag wilde
ontlopen, knikte van ja, dacht even na
en zei toen op goed geluk de slabak
uitlikken. "En wat betekent dat?",
wilde de officier van de dienstplichtkeuring nog weten. "Kontlikken, meneer' , antwoordde de knaap.'

In de inleiding besteedt de samensteller aandacht aan de geschiedenis en
aan allerlei bijzondere aspecten van
het homotaalgebruik. Hij gaat in op
de zogenaamde nichterige spreekstijl,
de lichaamstaal en de noodzaak voor
homoseksuelen om van `code-woorden' en esoterische uitdrukkingen gebruik te maken. Die noodzaak lijkt
een van de belangrijkste oorzaken van
het ontstaan van homotaal te zijn geweest.

Deze anekdote komt voor in de inleiding van een zeer opvallend woordenboekje dat onlangs door uitgeverij
Thomas Rap werd uitgegeven: het
Homo-erotisch woordenboek. Het is
samengesteld door Arendo Joustra en
bevat zo'n 800 woorden die in kringen
van homoseksuele mannen worden gebruikt. Voor een groot gedeelte zijn
het woorden waarmee seksuele handelingen en geslachtsorganen worden
aangeduid. Dat mag volgens de samensteller geen verbazing wekken. Homo-

Hoewel het boekje serieus van opzet is
— bij de meeste woorden is bijvoorbeeld de bron vermeld waaraan het
woord is ontleend — valt er ook heel
wat te lachen. Misschien omdat het in
de meeste gevallen om 'vieze' woorden
gaat, wellicht ook omdat homo's op
een treffende manier dubbelzinnig gebruik weten te maken van de
bestaande woordenschat. Weet u bijvoorbeeld wat een duinkonijn is?
Het Homo-erotisch woordenboek heeft
121 pagina's en kost f 32,50.

Nederlands van Nu
Op verzoek van diverse lezers van
Onze Taal zullen wij voortaan in beknopte vorm de inhoud bespreken van
de laatste aflevering van het tweemaandelijkse blad `Nederlands van Nu', het
tijdschrift van onze Vlaamse zustervereniging `Vereniging Algemeen Nederlands'.
Het januari/februari-nummer van
NvN is een themanummer over woordenboeken. In opdracht van Van Dale
Lexicografie onderzocht H. Janssen de
geografische labels in woordenboeken:
wat behoort niet tot de standaardtaal,
en wanneer verliezen woorden deze
markering? Twintig Nederlandse
woordenboeken werden vergeleken op
de al dan niet consequente vermelding
van Zuidnederlands, Noordnederlands,
germanisme, enz. Een volgend artikel
bespreekt de niet verhulde bewogenheid van de woordenboekredacteur bij
het beschrijven van woorden die met
ethiek, onrecht of machtsmisbruik te
maken hebben. In `Boekbesprekingen'
komen ten slotte vier Nederlandse
woordenboeken in beeld.
NvN besluit met een beschouwing
over het congres dat de vereniging in
november 1988 hield over terminologie in het Nederlands. Ook in Onze
Taal (nummer 2/3 1989) is aandacht
besteed aan deze bijeenkomst.

Van woord tot woord
Varia
Marlies Philippa

Een gezellige meevaller?
De titel van dit artikel zegt het al: geen
verhaal over een thema ditmaal, maar
wat losse opmerkingen over verschillende onderwerpen. Onder andere
over het boek Koro, dat in het januarinummer door Robert-Henk Zuidinga
besproken is. Inderdaad een heel leesbaar boekje, maar wat jammer dat er
geen Nederlandse onvertaalbare woorden in staan. Het woord gezellig, dat
op de achterflap vermeld staat, is inderdaad niet zo'n goed voorbeeld, zoals Robert-Henk Zuidinga terecht opmerkt. Er is in andere talen geen omschrijving voor nodig. Ieder aspect van
gezellig kan in een andere taal door
een enkel woord worden uitgedrukt.
In het Zweeds bijvoorbeeld door
trevlig hemtrevlig of mysig. Heel

anders ligt het bij echte koro-woorden
als meevallen of tegenvallen. Probeer
die maar eens zonder omschrijving te
vertalen in een u bekende moderne
taal. Dat zal u niet meevallen.
Een ander bezwaar dat ik tegen het
boek heb, is dat de beweringen erin zo
slecht controleerbaar zijn. Ik beheers
geen Koreaans, Bantoe, Navajo,
Aranda of Kiriwina. Men kan mij dus
van alles wijsmaken, en dat wind ik
niet zo prettig. Bovendien staat nergens de uitspraak van de woorden gegeven, terwijl toch wordt opgeroepen
ze te gaan gebruiken. En waar ik de
zaak wel kan controleren, constateer
ik fouten. Zo wordt er een woord
uffda besproken, dat Zweeds zou zijn.
U vindt het ook in de recensie. Uffda

bestaat niet in het Zweeds. Ik vermoed
dat er uffda mee bedoeld wordt. Da
(spreek uit do') betekent letterlijk `dan'
en uff is ons woord oef. Even belegen.
Ik zie de indianen van Karl May al
voor me. Tegenwoordig zegt men usj
(de uitspraak ligt tussen us), oesj en osj
in), usj da of osj da.
Van Joop van der Horst hoorde ik dat
er in het oorspronkelijke boek, in de
Engels-Amerikaanse versie dus, een
Nederlands woord voorkomt, en wel
het befaamde plunderbunt. Ik ben vergeten te vragen of het eindigt op d of t,
dus het kan ook plunderbund zijn. In
het Amerikaanse boek staan wel aanwijzingen voor de uitspraak. In dit geval moet die zoiets zijn als ploenderboent. U ziet het: een uiterst gangbaar
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Nederlands woord, da t het verdie nt
door andere ta len ove rge no me n te
wo rde n!

De verfranste matroos
In het zelfde januari-nummer van
Onze Ta al heb ik het zijdelings geha d
over ma troos. Ik schreef dar het o ntleend is aan het Franse m eer voud
matelots. D aarop kreeg ik ee n reac tie
van een lezer ui t Maarn, die meende
dat he t Franse matelot ju ist van het
Nede rlan ds afkomsti g is. D aar k an hi j
gelijk in hebben , m aar daarmee wo rdt
mijn bewerin g n og ni et ontkracht.
Vo or ma telot wo rde n in de woordenboeken twee mo gelijke et yrn ol o gieen
gegeve n . Vol gen s de ene komt het
woord ui t ee n G er m aan se t aal en bet eke nde het 'ee tge noot'. D e bete ke ni s
van ma t was 'spijs', H et Engelse mea t
ko mt ervan daa n en het N ed erl andse
m et in m etw orst. Ook m es, het sn ijin strument voor het voe dsel, is ervan
afgeleid. Mi sschien heeft in het N ed erlands het woord m atenoot met de bete kenis 'ee tge noot' bestaan. D e ande re
ver k lar ing gaat u it van het M idd elned erl andse mattennoot ' ha ng ma tge no ot", ee n woord dat ee n keer is overgeleve rd .
H et is dus heel goe d m o gelijk dat
ma telot uit het N ed erl ands komt. In

Malapropismen
Dick Smit - Leiden

O pge te ke n d in het dagelijks leven :
Ik heb die zeur p iet nul o p z' n
o r kest gegeven .
- Hij w ilde zijn werk ko et koet koet
afm ake n .
- Hij is wei o ud, m aar n a g n iet aa n
her demonteren .
- Na het o nge luk lag de m an in ee n
komma.
- D e atl eet oefen de o p een homot rainer.
- Dit gene esm iddel verwijdert de
bl oedvaten .
- Zij gaan elke vak ant ie na ar ee n
ske let in Zwitserland.
- H ij bereidde zich metaal o p de vergade ri ng voor.
- H et vo o rzitterscha p r iol eert b ij
deze vergade r ing .
-

dat geval is matroos (ui t het meer vo ud
matelots) ee n ' terugo nt len ing'. O p
soortgelij ke w ijze zijn woorde n als
bolwerk en m annekijn als boulevard en
m annequin in het F ra ns terechtgekamen, waarna o nze taa l ze weer aa n
het F rans o ntlee nde.

Oudgermanistiek en etymologie
A ls derde punt van deze var ia w il ik
t wee congressen aan ko ndige n waa r b ij
ik zelf n au w bet rokken ben . A llereerst
de O udgermanis te n dag . Ik zi t in het
bestuur van de Vere n iging van O udger m an isten , die sin ds 1987 bestaat.
Ons doe! is 'her in sta nd houden en
bevorderen van de o nde rl inge contacten van hen di e, het zi j beroep sm at ig,
hetzij an de rszins, gem reressee rd zi jn in
de t alen , lit eratuur, gesch iede nis en
cult uur der G ermaan se vo lke re n van
de o udste ti jden tot aan het eind van
de m iddeleeu wen '.
Ied er jaar organiser en w ij een con gresda g. Dit jaar op 27 mei in het co ngrescentrum Het Tehu is, Lu tkenieuwst raat 13, Groningen. Het programma
begint a m half elf en duurt tot h alf
vijf. D e da g ervoor is er eveneens in
Gron inge n ee n inte rnat io na al co llo q u ium met de tirel Germania Latinia.
Inlichtin gen ove r beide bij eenkomsten
kunt u krijgen b ij dr. T. H ofst ra,
Vakg r. Scand. t alen en culturen +
Oudgermanisti ek, Fac. der Letteren,
RUG , Grote Kruisstraat 2-1, 9712 TS
G roningen.
Enkele jaren gele de n heb ik in Onze
Taa l iets geschreven ove r de N ed erlandse etymologische woorde nboeken . D eze zijn dringend aan ver n ieuw ing en her ziening toe. H et laat st versche n en is het bekn opte boekje van
D e Vri es/De Tollen aere (1983) . Vergelek en bij het buitenland loopt de
N ederlandse ta algemeen schap ac hte r
o p d it gebied. M aar da ar gaat vera nde ri n g in komen. Binnenkort verschijnr
er b ij Van D ale ee n vern ieuwd ety mologisch wo o rde n boek . M aar dar is n iet
h et en ige. Een vee! grater o pgezet
werk is in wording. Ee n Belgi schN ed erl ands team van specialiste n o p
her gebied van de gesch iede n is van
o nze woordenschat zal de komende jare n ee n geheel ni eu w ety m ologisch
woo rd enboek same ns telle n. D e na druk za l daarin , m eer dan bij de
best aande p rod ukten , liggen o p ee n
leesb are present atie van de feiten en de
m et de vade rla ndse geschi ede nis
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samen ha nge n de docurnentati e van de
relevante o ntwik keli nge n .
Om wat meer bekendheid te geven aan
dit nu allopende proj ect za l op 12 en
13 juni van dit jaar aan de VU in
Amsterdam een internarionaa] et yrn olo gen congres plaat svinden. De ee rste
da g is besloten en is bestemd voor de
led en van de diverse woorde n boekred acti es. Op de t weed e da g is er ee n
alge mee n progra mma. Het thema is:
'd e ni eu we ety mologische woorde nboek en van de m odern e Westg ermaanse tal en ', en spec iaal het initiatief
van de Kiliaanstichtin g am een geheel
n ieu w Etymologisch w oordenboek va n
het Nederlands same n te stellen . In
acht lezingen komen Duitse, Engelse
en N ed erl andse et y mologisc he woordenboek en aan de orde, en wo rdt inge gaa n o p de behandeling van leen wo orden , o p het Oudned erlands en o p
N oordzeegermaan se asp ect en van
o nze taal,
Tegen betaling van flO, - kunt u daarbi j aa nwez ig zijn. U kunt u v66r
16 m ei sch riftel ijk aanmelden bi j prof.
d r. H. D. Meij ering, V U, Fac. der Letter en , p ostbus 716 1, 1007 Me Amsterdam . U o ntvang t dan het definitieve
programma en n ad ere mededel in gen
ove r de pl aat s van h et co n gres. Verd ere
inlichtin gen zijn te ver k rijgen bij de
Kiliaanstichting, D onsvlinder 68,
2317 KG Leiden.

OPBERGEN VAN
ONZETAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

H et genoo tsch ap heeft cassettes laten
maken met de opd ruk O nze Taal,
waarin minsten s zes jaargangen van
Onze Taal kunnen wo rden opgeb orgen . N a een nummer van On ze Taal
gelezen te hebben , kunt u de afleveri ng los in de cassette pl aatsen.

Cassette thuisgestuurd

A ls u f 10,90 ove rrnaakt op gironummer 42 659 02 van het Genootsch ap O nz e Taal in Den Haag, dan
levert het sec retariaat de cassette via de
post zo nder verde re ko sten bij u thuis
af.
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PCUdB

n J. C. J. Hanssen, taalhobbyist uit
Den Helder, snijdt een probleem aan
dat ik een j aar of acht geleden ook al
heb behandeld. Hij vindt dat de uitdrukking `hij liep van oost naar west
en vice versa' fout zou zijn omdat vice
versa reeds heen en weer betekent.
n Als dat al zo is — het woordenboek
geeft overigens onze taalhobbyist gelijk, daar hoort u mij niet over
zeuren — dan is deze fout een soort
van volksetymologische reparatie: immers, in het klassieke Latijn betekende
versa vice helemaal niet heen en weer
maar uitsluitend de tegengestelde richting in. n In deze tijd van fundamentalistisch denken en bezinning op
oude waarden is een overweging als de
onderhavige toch zeker wel op haar
plaats. n Acht jaar geleden, toen we
minder fundamentalistisch waren, had
ik ook een reden om tegen de mening
van een overigens zeer gerespecteerde
lezer in de schrijfwijze en vice versa te
verdedigen, waarom weet ik niet meer
precies, het had iets met kussen te
maken, een argument dat naar ik veronderstel in die avond van het libertinisme meer aansloeg. Hoe dan ook,
daar moet u voorbije jaargangen maar
op naslaan. • Nu zag u dat ik iets
goed vond, wat iemand anders voor
fout versleet, maar versa vice kan het
ook: ik sprak mij uit tegen de uitdrukking Reagan-regering, terwijl Joh. S.
Wijne argumenten levert dat dit juist
wel de goede manier van zeggen zou
zijn. Zie elders in dit blad voor de
opinie van J. S. W. n Een eind weg kan
ik hem wel volgen in zijn betoog,
maar zouden dezelfde argumenten
eigenlijk ook niet bepleiten dat we
voortaan de regering-Lubbers het Lubbersbewind moeten noemen? Of is de
Amerikaanse administration zo veelomvattender (zo meeromvattend, zoveel omvattender, wat is het eigenlijk?)
dat juist een andere volgorde in de
samenstelling dient te worden gekozen
opdat het verschil des te schrijnender
worde, opdat de meeromvattendheid
zich uite in een bewust gekozen anomalie? Zou het ook daarom zijn dat ik
in een televisieuitzending onlangs
hoorde spreken over de Mississippirivier? En dat terwijl het Engels (river
Mississippi) toch geen model gestaan

kan hebben! n Zo ziet u maar weer,
een vierkantproducent kan meer
vragen stellen dan honderd taalhobbyisten er kunnen beantwoorden.
n R. van den Berg heeft tot nu toe het
langste lh woord gevonden. Reservebegeerteserveerstersstra freservaa tstraa tveegstersstaffeestbedragvergaarstersverzetbezweersters. Het woord schijnt ook
nog een betekenis te hebben: vrouwen
die tot taak hebben geld in te zamelen
voor het feest van de staf van straatveegsters in het strafreservaat voor
reservehoeren, waarbij hoeren als bediensters van begeerte worden gezien.
n In een volgend nummer zal ik meer
systematisch de lh- en rh-fanaten
onder onze lezers recht doen. Tot
zover volsta ik met dank aan alle inzenders, en dank ook aan R. van
Broekhoven die zovelen onder ons
weer eens mooi van de straat hield.
n Superlatieven en comparatieven
blijven moeilijkheden opleveren.
Mw. Wammes uit Arnhem knipte een
krantekop uit de Arnhemse Courant,
die sprak van de sterk vervuilste waterbodems. • Wat was er mis met baby
Rene, afgezien van zijn ontvoering in
de afgelopen herfst? Sinds wanneer is
baby een titel? Dr. A. A. de Veer vraagt
dit zich in gemoede af. n Misschien
iets voor P.C.U.d.B., vraagt A. Oosterbaan uit Amsterdam, en legt het volgende vraagstuk voor: is er verschil
tussen een tweesprong en een
driesprong? Zo nee, hoe konden de
twee aanduidingen ontstaan? Is er het
verschil in visie tussen een voetganger
en een ballonvaarder in het spel? • Jawel, P.C.U.d.B. is overal goed voor. Ik
dacht altijd dat een driesprong een Y
vorm, en een tweesprong meer een T
vorm had, maar afgezien daarvan is
tweesprong en driesprong topologisch
hetzelfde, en verder heb ik nooit gehoord dat de ballonvaart (anders dan
de scheepvaart) een grote invloed op
de ontwikkeling van het Nederlands
heeft gehad, maar ook daarin kan ik
mij weer vergissen. • Ik groet u, taalen minderhobbyisten.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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Reclametaal bestaat niet
Henk Roozendaal — creatief directeur en tekstschrijver bij reclamebureau Result, Amstelveen

Reclametaal bestaat net zo min als `een literaire taal. Er bestaat wel zoiets als
clichematig taalgebruik, en daarvan tref je veel voorbeelden aan in reclameteksten.
Bijvoorbeeld het te pas en te onpas gebruiken van de staande uitdrukking `dat je
goed zit . Niet alleen bij de AVRO zit je goed; haarcosmeticaproducenten,
spijkerbroekfabrikanten en ontelbare meubelboulevards hebben deze woordspelige
kreet tot op de draad versleten. Wat resteert, is krachteloze meligheid. De
overeenkomst tussen een literator en een reclametekstschrijver is dat ze beiden het
cliche dienen te vermijden. Meesterschap kenmerkt zich in beide gevallen door
originaliteit.
Laten we de achtergronden van beide
schrijfdisciplines buiten beschouwing,
dan zit het verschil vooral in de stijl.
De literator streeft naar een eigen stijl,
zoals een schilder zoekt naar herkenbaarheid. De copywriter daarentegen
zal in het algemeen een persoonlijk geluid verstoppen. Hij (of zij — sorry
meisjes) is immers de spreekbuis van
de meest uiteenlopende adverteerders.
Als een kameleon past hij zijn stijl
aan. Als een toneelspeler kruipt hij in
een andere huid. Afhankelijk van de
afzender richt hij zich met zijn boodschap nu eens tot ondernemers, dan
weer tot pubers, huisvrouwen of zelfs
tot het hele yolk. Kortom, de reclametekstschrijver hanteert zoveel stijlen
als hij klanten heeft.

de meest gehoorde gemeenplaatsen, in
de veronderstelling dat reclame pas reclame is als het als reclame klinkt. Een
`simpele' slagzin als `Bloemen houden
van mensen' schudden ze echt niet per
ongeluk uit de mouw. Creativiteit is
een zeldzame gave, die bovendien
moet worden ontwikkeld. Vandaar
ook dat de eerste probeersels van
jonge copywriters zelden verrassend of
verfrissend klinken, maar dikwijls
juist verrassend ouderwets en achterhaald. Onlangs maakte ik nog mee dat
een aankomend talent voor de promotie van melk bedacht: `Door de natuur
geschonken'. Leuk gevonden, maar
toch veel braver en vooral minder jong
en snel dan het door oude-rotten-inhet-vak verzonnen 'Melk de Witte
Motor'.

Creativiteit is een gave
Lezing van advertentieteksten leert
hoe moeilijk het in de praktijk is om
aan cliches te ontsnappen. De oorzaak
kan liggen bij de adverteerder die zich
verzet tegen creatief taalgebruik. In de
meeste gevallen valt de tekstschrijver
echter te verwijten dat hij, drijvend op
zijn routine, een plichtmatige invuloefening maakt, daarbij zichzelf en anderen herhalend. Het valt ook niet mee
om telkens weer vernieuwend uit de
hoek te komen. Het zijn deze routineteksten die de indruk wekken dat er
een `reclametaal' bestaat. Wie niet begrijpt wat ik bedoel, moet er maar
eens een aantal willekeurige automobieladvertenties op nalezen en in het
bijzonder letten op de bijvoeglijke
naamwoorden.
Alleen amateurs schrijven opzettelijk
'reclametaal'. Wie ooit een slagzinnenwedstrijd heeft gejureerd, kan deze
stelling in ieder geval wat de tweede
helft van de slagzinnen betreft, beamen. De inzenders hanteren massaal

Gevleugelde campagnes
Met dit voorbeeld zijn we meteen aangeland bij wat ik gevleugelde campagnes zou willen noemen. Campagnes
waarvan het motto een gevleugelde
uitdrukking is geworden. Campagnes
die invloed hebben op ons taalgebruik. Ik roep er een paar in herinnering: `Even Apeldoorn bellen.' Tat is
snel ... Het lijkt Overtoom wel!' `Gelukkig heb ik van verzekeringen meer
verstand.'
Op gevleugelde campagnes wordt veelvuldig ingehaakt. Door politieke actievoerders bijvoorbeeld. Het NOSjournaal signaleerde laatst een spandoek met de studentengrap 'Deetman
gebruikt ze. Had z'n vader ze maar gebruikt: Zelf signaleerde ik terzelfder
tijd op een kraakpand aan de Stadhouderskade de leus 'Zelfs voor beschuit
komen we er niet uit!'
Ook cabaretiers maken dankbaar gebruik van reclameteksten. Freek de
Jonge en Seth Gaaikema citeerden tij-

dens hun oudejaarsconferences allebei
uit dezelfde McDonald's tv-commercial. Freek legde een slachtoffertje van
een clown te Oude Pekela de woorden
`Hij zei meneer tegen me' in de mond.
Seth maakte het minder bont door koningin Beatrix naar het hamburgerrestaurant te sturen, wat de uitspraak
`Ze zei majesteit tegen me' opleverde.

Taalschepping
Er bestaat voor een copywriter natuurlijk niets mooiers dan dat hij erin
slaagt een woord of uitdrukking aan
onze taal toe te voegen. Een klassiek
voorbeeld is het woord frisdrank, een
puur Nederlands woord dat niet meer
uit onze woordenschat valt weg te denken. Kakelvers is een wat dubieuzer
woord. Het klinkt, zoals Van Dale terecht vermeldt, als `reclametaal'.
Handige conceptmakers (zo noemt
men de ideeenbedenkers in de reclame) koppelen de merknaam aan
een woord of begrip. Zo zijn Giroblauw en het Zwitserlevengevoel reeds
ingeburgerd. Of ze hebben het geluk
dat het publiek vrijwillig een merknaam als soortnaam gebruikt: Vim
voor schuurpoeder, Maggi voor
aroma, Walkman voor... tja, hoe
noem je zo'n ding eigenlijk?
Niet dat ik met het bovenstaande wil
beweren dat de reclame een beslissende invloed op ons taalgebruik
heeft. Het omgekeerde is eerder waar.
Bij de wisselwerking tussen reclame en
levende taal is het vooral de reclame
die profiteert van de taalvernieuwingen. Luister maar naar het lefgozertje
dat de bazen van Smith Chips voor
piepersnijers en eigenheimers uitmaakt: 'Diz iz tievie men! Crispie geluidje he?'
Hierbij dient ten overvloede te worden opgemerkt dat de reclame in dit
geval niet de taalvernieu.wer maar de
trendvolger is. Hetzelfde geldt voor
het gebruik van turbo-taal in reclame.
Schoorvoetend duiken nu 'afko's' als
depri en werkwoorden als stressen op
in modern bedoelde reclameteksten.
Overigens zal de reclame er geen geringe bijdrage aan hebben geleverd om
het woord turbo zelf gemeengoed te
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maken, zij het dikwijls in oneigenlijke
of onzinnige combinaties als turbooven en turbo-maaltijd.

Tekst en beeld versmolten
Veel is in de reclame nog taboe. Woorden die negatieve associaties oproepen,
zoals bijvoorbeeld het woord dood,
worden nog gemeden als de pest. Maar
deze taboes zullen net als de vuistregel
dat een kopregel maximaal twaalf
woorden mag bevatten, in de toekomst
worden doorbroken. De reclametekstschrijver zal zijn oor te luisteren blijven leggen bij het yolk en vooral bij de
tv. Hij zal foefjes blijven hanteren.
Soms heel modieuze. Extreme interpunctie bijvoorbeeld. En bekende
trucjes. Neem de woordspeling. Een
leuke woordspeling of woordassociatie
is natuurlijk nooit weg. Denk maar
aan de advertentie die Heineken

plaatste op de dag dat de Olympische
Spelen in Seoul begonnen: een afbeelding van een flesseopener en de regel
`Allemaal klaar voor de openingsceremonie?' Een meesterlijk samenspel
van tekst en beeld. In de praktijk
meestal het resultaat van het
commercieel-artistieke huwelijk tussen copywriter en art-director (vormgever).
Voor zover er sprake is van taalbeinvloeding door de reclame, kom ik tot
de conclusie dat het meer de ideeen
zijn die ingang vinden dan een typisch
uit de reclamewereld afkomstig spraakof woordgebruik. Het zijn dus niet zozeer de stilisten als wel de ideeenmakers onder de reclametekstschrijvers,
die hun bescheiden bijdrage leveren
aan de verrijking van onze taal.

Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Positieve boycot
D. Boonstra — Amstelveen

De Nederlandse man wordt bij sollicitaties steeds vaker negatief gediscrimineerd. Dit heet, getuige een stukje in
Onze Taal nummer 2/3, op blz. 30-31,
ook volgens de Van Dale, positieve discriminatie. Wordt zo'n wezen toch ergens aangenomen, dan staat hem het
vooruitzicht te wachten dat zijn carriere kunstmatig wordt afgeremd, ten
gunste van vrouwen en allochtonen,
die bij promotie voor moeten gaan.
Dit verschijnsel blijkt sinds 1988 in
Van Dale ook al een naam te hebben:
positieve actie. Ik vraag me af hoe die
term daar is terechtgekomen. Is dit
wetenschappelijk verantwoord of is
het een geval van positieve actie binnen
de woordenboekredactie? Ik ben bang
dat dat voor sommige mensen geen
verschil maakt.

Omdat ik een nog toenemende invloed verwacht van de emancipatiebeweging, heb ik, als werkloze man, onlangs besloten helemaal niet meer te
solliciteren, in afwachting van betere
tijden. Ik heb daar ook een naam aan
gegeven: positieve boycot, en verscheidene media over dit initiatief ingelicht. Vooralsnog heeft men er geen
aandacht aan geschonken, maar wie
weet staat de uitdrukking over een
paar jaar ook in Van Dale.

Muis (I)
Laurens Mommers — leeriing 4e kias
VWO, Doetinchem

In het februari/maart-nummer van
Onze Taal werd in de rubriek `Onze
groeiende woordenschat' een beschrijving opgenomen van het woord
`muffs'. Deze omschrijving, namelijk

`soort stuurknuppeltje aan een computer, waarmee een bepaald commando kan worden opgeroepen', is onjuist op drie punten.
Ten eerste is de zogenaamde `muffs'
een apparaatje dat zijn naam te danken
heeft aan het feit dat het de vorm
heeft van een gestileerde muffs. Het genoemde `stuurknuppeltje' is een zogenaamde `joystick, die op een andere
manier werkt maar dezelfde functie
heeft als de muffs.
Ten tweede: de muffs zit niet aan de
computer vast, zoals uit de beschrijving kan worden opgemaakt, maar is
eraan gekoppeld.
Ten derde: met de muffs kan door middel van een beweging ervan op een ondergrond de cursor op de computermonitor met een gelijkgerichte beweging worden verplaatst. Op die manier
kan eventueel een op het scherm
staand commando worden aangewezen om het door de computer te laten
uitvoeren, en niet op te roepen, zoals
in de omschrijving staat.

Naschrift H. Heestermans

`L'art supreme de la lexicographie c'est
la definition, schreef de Franse lexicograaf Paul Imbs. Omdat ik vrijwel
niets van computers af weet, raadpleegde ik voor de omschrijving van
muffs een bevriende Leidse computerdeskundige. Hij gaf me de gewraakte
definitie. Les een: zoek je vrienden altijd zorgvuldig uit. Les twee: raadpleeg
altijd een tweede deskundige.
Op de techniek van het definieren
kom ik nog terug in een `Toren van
Babel, mede naar aanleiding van
andere ontvangen reacties.
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Een secretaresse met vijf versnellingen
Beeldspraak in personeelsadvertenties
E. van der Spek

Het schaap met vijf poten is het oercliche van de personeelsadvertentie; Marten
Faber (Adformatie 20-6-'85) dateert de oorsprong ervan in 1922. 'Gemiddeld 17 keer
per jaar schrijft een jonge, ambitieuze tekstschrijver boven een personeelsadvertentie: WIJ ZOEKEN EEN SCHAAP MET 5 POTEN. In 13 gevallen tekent zijn art
director daar een wollig beest bij met 1, 2, 3, 4, verdomd, 5 potent Faber beschrijft
de strijd die het schaap heeft moeten leveren met de stoel: de kopregel `Er staat een
stoel voor u klaar' staat in de ranglijst der cliches immers met slechts een kleine
achterstand op de tweede plaats. Deze strijd kende echter een verrassende
ontknoping toen Faber in een dagbladadvertentie twee stoelen met elk vijf poten
signaleerde! `Het Schaap was in de Stoel opgegaan. De volstrekte synthese der cliches
was bereikt:

Sindsdien lijkt het rustiger op het
front van schapen en stoelen. Een
enkele keer is er natuurlijk nog wel
een terugval. Zo presenteerde het Ministerie van Justine in NRC Handelsblad van 18 maart een hele kudde vijfpotige stoelen onder het motto `Wie
de stoel past ... Een derde cliche heeft
zich met zijn voorgangers vermengd!
Mijn algemene indruk is echter dat er
in personeelsadvertenties nog maar
weinig wordt gezeten: je vecht vaak
tegen de klok. Je bent actief aan het
front, maar ook achter de schermen.
( ... ) Kortom: wie bij Hansnel solliciteert ( . . . ) moet een uitzonderlijke
hoeveelheid pit in zijn lijf hebben. Hij
of zij moet kunnen aanvallen en verdedigen en, om in het sportjargon te blijven, bikkelen en bijten.' Zitvlees is geen
eigenschap waarmee een sollicitant in
zo'n omgeving eer kan inleggen;
zekerheid en stabiliteit zijn hier vervangen door dynamiek en afwisseling.
De boodschap is duidelijk: reclamebureau Hansnel is een jonge, eigeh t.
tijdse organisatie.

De verandering van sfeer in personeelsadvertenties neemt echter niet
weg dat de gehanteerde beeldspraak
nog steeds even sleets is. `Met beide benen op de grond staan is een trefzekere
uitdrukking van onze vaderlandse
liefde voor nuchterheid. Toch is het
boeiend om de keerzijde van deze verbale medaille eens te belichten.' Met
dit citaat begint een personeelsadvertentie van BSO, die voor driekwart
bestaat uit image building, zoals gebruikelijk in de dienstverlenende sector. De advertentie vervolgt met:
`Daar waar de meeste bedrijven zich
zien als een Titanic met een kapitein,
volgt onze organisatie de koers van 'n
vloot met snelle, wendbare schepen, die
gecoordineerd worden door 'n admirale staf .' Een beetje moedeloos maakt
het wel, zo'n keten van metaforen, en
je bent dan als lezer nog maar halverwege de eerste kolom (de advertentie
neemt een voile krantepagina in
beslag). Het is een soort lolligheid die
op mij vooral het effect heeft van een
langzaam leeglopende luchtband.

Vlees en bloed
je verkoopt vlees en je zoekt nieuwe
werknemers. Bovendien wil je, net zoals alle concurrenten, een energiek,
marktgericht, professioneel en dynamisch imago uitstralen. Dan is de
schakel al snel gemaakt: `We willen
dynamisch vlees in de kuip. Dat het
nergens op slaat, geeft blijkbaar niet.
Het gevraagde `dynamisch vlees' doet
mij vooral denken aan de film Poltergeist, waarin een hamburger zich
zelfstandig over de keukentafel beweegt.
De geest is gewillig maar het vlees is
zwak, en het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. Reclamebureau Saatchi
en Saatchi was blijkbaar zo verrukt
van de eigen vondst `Saatchi zoekt vers
bloed , dat er een tweede campagne
volgde onder de kopregel `Van deze
bloedgroep lusten we er nog wel
eentje'. De bloedmetafoor wordt in
deze advertentie volledig uitgebuit:
`De postbode moet zich bij tijd en
wijle in Transsylvanie gewaand hebben, zoveel bloedige reacties torste hij
ons nieuwe pand binnen.' Dankzij het
verse bloed kon Saatchi snel doorgroeien, maar: `Wie hard groeit, moet
oppassen voor bloedarmoede.' En de
advertentie sluit of met: `Wien 't juiste
mediabloed in d'adren vloeit, belt
nu ...' Het is net als met kleine kinde-
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ren: geef ze een nieuw autootje, en ze
blijven er net zo lang mee over het
parket rijden tot iedereen er hoofdpijn
van krijgt.

secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
twee finaleplaatsen inbegrepen, en de
reacties stromen binnen, de ene nog
dynamischer dan de andere.

Die dankbare sport
Wanneer lets saais een levendig en
vitaal imago moet krijgen, is er een
terrein dat steevast geplunderd wordt
op zoek naar passende metaforen en
vergelijkingen: de sport. Dat geldt
voor de politiek (Tolitiek schoot
voor, departementen kopten bekwaam
in'), dat geldt evenzeer voor personeelsadvertenties waarin voor grijze
functies geworven moet worden.

Het gebruik van beeldspraak is echter
niet van risico's ontbloot; een metafoor of vergelijking brengt vaak meer
associaties over dan in de bedoeling
van de spreker of schrijver liggen. In
Onze Taal 2/3 (blz.24) van dit jaar
heb ik betoogd dat het juist de secundaire associaties zijn die beeldspraak
interessant maken. Je moet je er echter
wel bewust van zijn da't die associaties
werkzaam zijn. Wanneer bijvoorbeeld
politici hun bedrijf willen verlevendigen door sportmetaforen te hanteren, lopen ze het risico dat als neveneffect politieke tegenstellingen en conflicten minder serieus genomen worden; het is immers maar een spelletje.

Neem nu de functie orderbegeleider.
Niet lets waar de gemiddelde werkzoeker onmiddellijk van gaat kwijlen.
Maar gelukkig stonden ten tijde van
deze vacature de Europese voetbalkampioenschappen voor de deur. De
copywriter had het dus makkelijk:
noem de functionaris in kwestie een
`excellente spelverdeler , plaats de tekst
onder de kopregel `Nog voor de EK
naar Duitsland voor een toptransfer'
en besluit de advertentie met `In onze

Taalcuriosa
Antireclame
Jules Welling — Best

Deze rubriek was al eens aan reclame
gewijd (Onze Taal mei 1984), en in tal
van afleveringen is het onderwerp terloops ter sprake gekomen. Nu zich
echter een heel leger auteurs op de reclame stort, zie ik mij gedwongen het
over een andere boeg te gooien om het
curiositeitsgehalte van deze rubriek te
handhaven. Daarom zal ik het hebben
over `antireclame'.
Wat is antireclame? Daaronder versta
ik reclame die zich tegen zichzelf
keert: die niet werft maar afstoot. Essentieel voor de antireclame is het
boemerang-effect.
Stel je voor dat het eerbiedwaardige
Nederlandstalige blad '19NU' een
Franse editie zou beginners onder dezelfde titel. Het is niet moeilijk voor
te stellen dat het zijn doelgroep voorbij zou schieten, omdat nu in het
Frans nu eenmaal 'naakt' betekent en
19NU zich niet bepaald op de categorie naaktlief hebbers richt.

Voor beeldspraak in personeelsadvertenties geldt hetzelfde. `U maakt eentweetjes tussen bedrijven en bestuur in
Groningen' staat boven een tekst
waarin de gemeente Groningen een
`coordinator vestigingsbeleid' vraagt.

Tot zover deze veronderstelling; over
naar de feiten.
Ik ken in Eindhoven tegenover het
hoofdgebouw van Philips Nederland
een restaurant dat de naam 'Kantoorzicht' draagt. Zo'n naam ontneemt
mij op slag de eetlust. Ook bij 'Plaslust' in Loosdrecht zullen ze mij niet
gauw zien aanschuiven. In Belgie zal
ik al evenmin snel een biertje van het
merk `Mort Subite' (Onmiddellijke
Dood) bestellen. Deze namen zijn,
naar het zich laat aanzien, bewust gekozen, maar zo dat alleen mensen met
een bepaald soort gevoel voor humor
er de gein van inzien.
Bejaardenhuizen met namen als
`Avondrood' vallen voor mij in dezelfde categorie.
Een heel aparte groep vormen de
luchtvaartmaatschappijen. Die voeren
doorgaans achtenswaardige afkortingen, maar wie de baldadige landerigheid van vertragingen wel eens aan den
lijve ondervonden heeft, kent wellicht
het verschijnsel dat deze afkortingen
een geheel andere betekenis krijgen.
Onder ervaren luchtreizigers zijn
`Kom Later Maar' (KLM), `Plane Always Late' (PAL), `Better On A
Camel' (BOAC), en `Try Walking

Deze voetbalbeeldspraak zal ongetwijfeld gekozen zijn om aan te geven dat
de functionaris in kwestie niet bureaucratisch maar slagvaardig en efficient
zal moeten zijn. De secundaire associaties suggereren echter een vorm van
samenwerking waarbij democratische
controles omzeild worden; bijvoorbeeld een afgesproken rolverdeling bij
het bespreken van een plan tijdens een
vergadering.
Dynamiek en slagvaardigheid zijn eigenschappen die aan het eind van de
jaren tachtig hoog gewaardeerd worden; het taalgebruik in advertenties is
hiervan een uitvloeisel. Het is aardig
om te zien dat, ondanks al het nieuwe
en eigentijdse in deze advertenties,
oude concepten weer terugkeren in
een aangepaste aankleding. Want wie
zien we terug in de kopregel `De
FCB/Mazda-groep zoekt een secretaresse met vijf versnellingen'? Het vertrouwde schaap met vijf poten ! En zo
blijkt maar weer: alles is in beweging,
maar niets verandert. Het Schaap is
niet dood, het heeft alleen een aerodynamisch velletje gekregen.

Again' (TWA) heel bekend, maar het
mooiste voorbeeld dat ik ken in deze
categorie is ongetwijfeld `Such A Bad
Experience Never Again' voor de Belgische luchtvaartmaatschappij
SABENA.
Dit is slechts een kleine selectie. Hiervan bestaan tientallen voorbeelden. Ze
zijn bovendien gemakkelijk te bedenken.
Het verzinnen van een goede
(merk)naam is niet iedereen gegeven.
Heel onschuldig noemde een fabrikant een bepaald soort puntijsje
`Konotop, maar hij wist waarschijnlijk niet dat dat woord al bestond: zo
heet een miljoenenstad in de SovjetUnie. Een Italiaanse autofabrikant
doopte een van zijn modellen
`Croma, en wij hadden juist geleerd
dat dat een soort spatvrije bakboter
was.
In Eindhoven ken ik een zaak in babybenodigdheden die `Baby Discount'
heet, hetgeen doet vermoeden dat je
daar baby's kunt kopen tegen een
zacht prijsje, wat niet het geval is. De
kroon op dit gebied spant echter
`Baby Dump', een branchegenoot in
dezelfde stad. Ik stel me daar verschrikkelijke dingen bij voor, en dat
zal toch niet de bedoeling zijn ...
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Admsseerper'l len
Peter van der Pol — directeur MailingPartners, Amersfoort

De directe reclame is het terrein van
mijn dagelijkse werkzaamheden, meer
bepaald: de postreclame. Dagelijks
houd ik mij bezig met adresbestanden.
Van klanten en toekomstige klanten,
adressen die we verhuren aan derden,
adressen die we beheren voor klanten
en adressen die we van klanten ontvangen op etiketten, acceptgiro's, enveloppen, enz.
Nu is een adres voor mij lets meer dan
informatie benodigd voor het afleveren van de brief, de kaart of wat dan
ook op een bepaald adres. Het adres is
met de envelop tenslotte het eerste wat
de ontvanger van een poststuk onder
ogen krijgt. En de uitvoering daarvan
zet de toon voor de geadresseerde. Als
de adressering correct is, zowel inhoudelijk als naar vorm, zal de ontvanger
de inhoud van het poststuk positiever
benaderen dan wanneer er een onzorgvuldig en feitelijk ook onjuist adres op
aangebracht is.
De mogelijkheden die de moderne
computer- en printtechnieken bieden
aan de bedenkers en uitvoerders van
postreclame kent iedereen. Men
meent een reclamebrief een persoonlijk karakter te geven door de naam —
bij voorkeur erg groot en dikwijls nog
fout ook — niet alleen in het adres,
maar ook twee of drie keer in de brief,
de antwoordkaart, enz. af te drukken.
Voor velen een bron van ergernis,
maar kennelijk niet voor iedereen,
want er zijn boekenclubs, postorderbedrijven e.d. die van dergelijke acties
bestaan!
De taken die mij dikwijls storen, zullen de meeste lezers niet vreemd voorkomen:
1. vlekkerige en slecht leesbare afdruk, duidelijk herkenbaar als massaprodukt
2. sterren, cijfers en alle mogelijke
andere coderingen die met het adres
absoluut niets van doen hebben
3. geen leestekens
4. uitsluitend hoofdletters
5. persoonsnamen zonder, of met afgekorte geslachtsaanduidingen
6. persoonsnamen als laatste regel aan
het adres toegevoegd

7. postcodes op de verkeerde plaats en
zonder spaties
8. onverantwoorde afkortingen en
verminkingen
9. tussen straatnaam en huisnummer
enkele centimeters spatie
10. ontbrekende laatste letters van de
naam.
Nu is een aantal onvolkomenheden te
verklaren (waarmee ik niet wil zeggen
dat de slordigheden acceptabel zijn).
Zo is uit oogpunt van efficientie uitgegaan van 120 printposities per regel en
30 tekens per adresregel, zodat op een
rij vier adressen kunnen worden geprint. Een andere reden voor de
vreemde afkortingen die je in straatnamen tegenkomt, is de wens van de
PTT om straatnamen te `uniformeren'.
Dat betekent dat je de vreemdste afkortingen aantreft, zonder dat er enige
reden is om af te korten. Boswg in
plaats van Bosweg, Weteringdwwg in
plaats van Weteringdwarsweg, enzo-

voort.
De PTT schrijft ook voor hoe je de
postcode aan het adres toevoegt, waar
je een persoonsnaam bij een zakenadres plaatst, dat je geen komma
plaatst aan het eind van een regel en
dat je de plaatsnaam in hoofdletters
zet.
Die PTT-regels en mijn eigen voorkeur, die op ervaring gestoeld is, hebben geleid tot deze vorm van adressering:

Handelmaatschappij Flevoland by
T.a.v. de heer J. Flevo
Hilversumsestraatweg 727
3815 XX ALMERE

Maar wie zegt me dat deze uitvoering
van een adres correct is? Ik meen de
geadresseerde op deze manier correct
te benaderen, maar is het bijvoorbeeld
terecht dat er geen komma's in voorkomen? En hoe zit het met de plaatsnaam, moet die wel of niet in hoofdletters? Moet `Ter attentie van' nu wel
of niet met een hoofdletter beginnen?
De vraag die ik wil stellen is: waaraan
moet ik mij houden? Wie vertelt mij
hoe ik zowel zakelijke als persoonlijke, gevraagde en ongevraagde post
moet adresseren?

Vraag en antwoord
Adresseren
Redactie Onze Taal

In dit reclamenummer van Onze Taal
is aandacht voor correcte adressering
op haar plaats. Zoals de heer Van der
Pol al aangeeft, is het bij directe reclame van groot belang dat de persoonlijke gegevens van de ontvanger
correct en op een verzorgde wijze op
de envelop komen te staan. Dat dit
vaak niet het geval is, blijkt onder
meer uit de missers die het weekblad
Adformatie met grote regelmaat publiceert.
Veel adresseerperikelen hebben te
maken met onvolkomenheden in de
tekstverwerkende apparatuur of in de
gehanteerde adresbestanden. Daarnaast blijkt er echter ook veel onzekerheid te bestaan over de geldende
regels. Geregeld ontvangt de Taaladviesdienst brieven met vragen hierover; reden om er in deze rubriek aandacht aan te besteden.

De handboeken op dit gebied — zowel
boeken over rapporteren als meer specifieke correspondentiehandboeken —
zijn geen van alle volledig in hun informatie over adressering, en bovendien spreken ze elkaar tegen. De PTT
geeft wel zeer specifieke regels, maar
gaat op een aantal punten in tegen het
algemeen gebruikelijke. 'Harde' regels
zijn er dan ook niet te geven. De adviezen hieronder zijn gebaseerd op de
dominerende opvattingen uit de handboeken, aangevuld met onze kennis
van de praktijk.
Volgorde
Wanneer een brief gericht wordt aan
een ontvanger op een werkadres,
bestaat er onenigheid over de volgorde: eerst de persoon of eerst het bedrijf? Wij adviseren de grotere eenheid
eerst te noemen; de persoon is pas van
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belang als de postbode de brief bij het
bedrijf heeft afgeleverd. Dus:
Fokker BV
Afdeling Personeelszaken
t.a.v. de heer F. de Bruin (etc)

De volgorde bedrijf-afdeling-persoon
die hier is gehanteerd, kan eventueel
gewijzigd worden als een functie wordt
vermeld:
Fokker BV
t.a.v. de heer F. de Bruin
Hoofd Personeelszaken

Punten en komma's
Vroeger werd de combinatie van een
naam en een adres vaak opgevat als een
doorlopende zin; achter de naam en
het adres kwamen daarom komma's
en achter de plaatsnaam een punt.
Deze gewoonte is verouderd, hoewel
bijvoorbeeld het Praktijkboek correspondentie van Samsom nog steeds
komma's adviseert. Wij raden de
plaatsing van komma's binnen een
adres af, zoals al blijkt uit de voorbeelden hierboven.

— gebruik titulatuur als u weet dat de
ontvanger er prijs op stelt (bij
juristen en oude hoogleraren?);
— laat titulatuur in de overige gevallen
(in gewone, zakelijke correspondentie) weg.

Mevrouw. Dus:
De heer P. Verhoef
Mevrouw M.F.H. Hamburg
Dr. J. Gans
Mevrouw dr. M. Hoogendorp

Verder bestaat er enige verwarring
over de plaatsing van hoofdletters bij
namen met lidwoorden of voorzetsels.
Hier zijn gelukkig duidelijke regels
voor:
— na initialen geen hoofdletters: De
heer H. van den Broek
— zonder initialen wel een hoofdletter: De heer Van den Broek
— bij afgekorte voorvoegsels geen
hoofdletter: De heer v.d. Broek
Ten aanzien van het gebruik van titulatuur als zeergeleerde of weledelgestrenge geven we het volgende advies:

Postcode en woonplaats
De PTT geeft hiervoor als richtlijnen:
eerst de vier cijfers van de postcode,
dan een spatie, dan de twee letters, dan
twee spaties, dan de plaatsnaam in
hoofdletters. Dus:
1241 EB KORTENHOEF

Hoewel hier natuurlijk geen bezwaar
tegen is, constateren we dat het schrijven van de plaatsnaam in hoofdletters
indruist tegen het algemeen gebruik.
Het lijkt ons daarom handiger dat de
PTT haar richtlijnen op dit punt aanpast.

Een onmwoord.
Amber
Robert-Henk Zuidinga

Er heerst verder verwarring over de
plaatsing van punten bij NV en BV, afkortingen die bovendien ook vaak met
kleine letters geschreven worden. Hier
spelen verschillende overwegingen een
rol. Je kunt natuurlijk stellen dat het
afkortingen zijn, die met punten geschreven moeten worden. Maar Renkema geeft in de Schrijfwijzer al aan
dat ingeburgerde afkortingen zonder
punten kunnen voorkomen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de manier waarop een bedrijf
zichzelf presenteert; sommige bedrijven hebben in hun briefhoofd vastgelegd hoe hun naam officieel luidt.
Ons advies luidt als volgt:
— volg zo veel mogelijk de huisstijl
van het bedrijf waaraan u de brief
stuurt;
— kent u die huisstijl niet, schrijf dan
hoofdletters zonder punten (BV en
NV) .
We zijn ons ervan bewust dat dit een
arbitrair advies is, maar het lijkt het
best aan to sluiten bij de praktijk.
Naam en titel
Schrijf de naam voluit, voorafgegaan
door alle initialen en De beer/Mevrouw. Plaats een spade na de laatste
voorletter. Een eventuele titel komt in
de plaats van De beer, maar niet van

Grolsch heeft een nieuw bier bedacht:
Amber. Daarbij hoort een nieuwe reclamecampagne, en daarop worden wij
momenteel getrakteerd. Op grote affiches in stationshallen en aan de veredelde bushaltes, die tegenwoordig
`straatmeubilair' heten. En op dubbelpaginagrote advertenties in onze veelkleurendruk-tijdschriften.
U slaat nietsvermoedend zo'n blad
open en wordt getroffen door een in
stemmige tinten belichte fraaie jongedame (waarom altijd fraaie jongedames? Zelfs bij Grolsch moeten ze
toch weten dat bier vooral geconsumeerd wordt door vieze, ongeschoren,
dikbuikige, stinkende oude mannen)
die met de ene hand afwezig over een
eeuwenoude wereldbol aait en met de
andere bevallig in een kostbaar gebonden bock bladert, goud op snee.
Dit tafereel, deze synthese van het
beste wat Nederland in de afgelopen
Lien eeuwen heeft voortgebracht,
wordt gecompleteerd met de
samenvattende boodschap: een nieuw
bier met de smaak van een sublieme
volzin.
-

Dit is er een uit een reeks. Dorstopwekkend is ook die met het vergezicht
over Finse meren — of Zweedse of

Noorse, na een paar glazen Amber
vallen veel nuances weg — en dennenwouden. Diepe blauwtinten. Rechts
daarvan een tekst met poetische gedachten over 'geheimzinnige bossen
van eeuwenoude bomen die naar de
hemel reiken. Bevolkt met lichtvoetige elfen en angstaanjagende trollen.
En natuurlijk met een fee die amberkleurige dranken schenkt.'
Of een foto van een Zuideuropese
zonsondergang. Geel, oranje, rood.
En: `Even klopt alles in het universum. Even begrijpt u zelfs hoe de wereld in elkaar steekt. Even is alles volmaakt die avond.'
Het uitgangspunt is duidelijk: het
nieuwe bier wordt geassocieerd met de
goede dingen in het leven — `een aards
sprookje, `een zomerse avond' — en
louter genot ligt voor de Amberdrinker in het verschiet. `Met Amber , belooft de advertentie, 'beleeft u een
smaaksensatie'.
Dat wil ik geloven. Want behalve 'aangenaam geurende harssoort' en
`barnsteen' kent het woordenboek nog
een betekenis van amber: 'vettige stof
uit de darm van de potvis'. En die associatie, daar kan geen reclamecampagne
tegenop. Zelfs niet al bestond ze uit
louter sublieme volzinnen.
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De toren van Babel
Fijn dat je het lekker vond

veel aandacht besteed. De slagzin kan
rijmen: `Drink Claerijn als het jonge
moet zijn'. `Er is maar een Karel I'
(prachtl*g volrijm). 'Duyvis, als er een
fuif is'.
Een alliteratie doet het ook goed.
`Ford wijst de weg'; `Braun haat half
werk'. Vaak ook heeft de slagzin een
parallelle opbouw. `Rook bewust,
rook 'n sigaartje'; 'Douwe Egberts
koffie ... lekkere koffie'; 'Waar Bosch
op staat, staat Bosch achter'.
Soms doet de reclame duur, er wordt
Engels gesproken (nooit een andere
taal!). `Harvey's Bristol Cream, the
best sherry in the world. Andere
keren wordt juist het informele taaltje
opgevoerd: 'Sjonge, sjonge, Hartevelt
jonge'; `De postgiro, da's makkelijk'.

H. Heestermans

`Welterusten, Maarten. Fijn dat je het
lekker vond.'
Zo'n zin uit een reclamefilmpje, uitgesproken in een schemerige slaapkamer, roept een wereld van verkeerde
gedachten op. Maar vervolgens gaat
het heel onschuldig verder. 'Noilly
Prat Extra Dry. Voor mensen die ervan houden.'
Hoe moeten we dat laatste zinnetje
precies interpreteren? Ja, natuurlijk,
weer heel onschuldig. Een fabrikant
maakt reclame om aandacht te vestigen op zijn produkt. Zijn jenever, vermouth, bankstel, auto, moet verkocht
worden, in groten getale. Hij moet dus
de aanstaande koper verlokken. Maar
hoe?
In 1973 schreven de Nijmeegse studenten Joop Dirksen en Sjef Vromans gezamenlijk een dikke doctoraalscriptie,
geheten: `De functie van taal in
reclame'. Ze onderzochten 800 advertenties in de Volkskrant, Eva, Libelle,
Revu, Panorama, Het Beste, enz. Ze
kwamen tot de volgende conclusies.
Wat zijn de verkoopargumenten van
de adverteerders? Allereerst leggen ze
nadruk op de ervaring die hun klant
heeft in het 'scheppen' van het produkt: `Dankzij jarenlange research geperfectioneerd.' Maar ze zijn ook de
begrijpende ooms: `Want u weet, in de
Bijenkorf is gespreide betaling heel
makkelijk te regelen. Zo zijn we.'
`Omdat 't weer zo onaardig is, is Perry
van der Kar expres extra aardig. Door
z'n laarzen van 16,95 nu te verkopen
voor 9,95.'
De echtheid en zuiverheid van de
`schepping' spelen een grote rol. Want
wie wil er iets onechts? Dus daarom:
`Als je liever bloemen dan nep geeft.
Als je liever leer dan plastic geeft. Als
je liever goud dan verguld geeft. Geef
dan ook echte Eau de Cologne uit
Keulen: `De e'chte van de weduwe. "n
Zuiver natuurprodukt.
Schrijvers van reclameteksten gaan uit
van bepaalde behoeften bij de consument. Iedereen moet eten, maar dan
liefst zo lekker en gezond mogelijk.
`Vis houdt u en uw beurs fit.' (Ooit
een fitte beurs gezien?) 'D'r zit lekker

veel vlees in zo'n Iglo Kaasschnitzel.
De mens houdt van z'n gemak. `Wat
let me. Ik neem de trein. Ben ik er nog
eerder ook.' Tit is een nieuwe, simpele manier van talen leren.'
We zijn ook dol op onze dierbaren.
Dus: `De KLM denkt aan de kleintjes.
Kinderen zijn dol op vliegen. Zij krijgen extra aandacht aan boord. Op langere vluchten is er speelgoed aanwezig.
`We zijn erg voor tandensparend
snoep. We zijn erg voor kaas uit het
vuistje met zijn tandenbouwers. Wat
zijn tandenbouwers nu weer? Dat zijn
`de kalkverbindingen waar tanden van
gemaakt worden'. Die zitten in de
kaas.
Maar vooral is er de behoefte aan status en seksualiteit. `De representatieve
sedan; de elegante coupe en cabriolet.'
`De avond is nog maar pas begonnen.
En jij wacht op hem. (...) Voor zo'n
moment, als alles gaaf is en glanzend
en vol verwachting, maakten wij onze
nieuwe panties.'

Ook de taalkundige opbouw van de
slagzin gehoorzaamt aan bepaalde
wetten. Veel voorkomend is de structuur: merknaam + zelfstandig naamwoord(groep): `Peugeot, een wonder
op wielen'; `Mercedes, pure tabakssmaak zonder meer'; 'Wella, wereldmerk voor mooier haar'.
Ook de volgende vorm zien we regelmatig: merknaam + bijvoeglijk
naamwoord- of bijwoord(groep):
`KLM, feitelijk beter'; `Lada, net even
sterker'.
Als u reclamemaker wilt worden,
moet u zeker deze studie van Dirksen
en Vromans lezen. Dan gaat het snel.
't Lijkt Overtoom wel.

Rijmen en allitereren
Tot zover de inhoud. Maar ook aan de
vorm wordt door de reclamemakers

Het/ijktso op e/kaar
,,Eens komt de dag dat je heel slim Ellen
Betrix ontdekt"
„Op een dag drink je geen bier meer,
maar drink je Grolsch"
,,De ene keer serveer je'n biertje, de andere keer 'n Buckler"
„Als je chocola maar wit is"
Het Zwitserleven Gevoel
„Als je Aida maar goed zit"
Het Society Shop Gevoel
,,Het einde van de ijstijd"
Het Kreymborg Effect
,,Het einde van de middenklasse"
Het Volmac Effect
,.Het einde van de extra faxlijn"
Een pootje lichten
„Daar word je stil van"
Een boompje planten
,,Daar word je vrolijk van"
It's Fantasy
,,De zachte weg naar mooi haar"
It's Magic
„De zachte manier om je gezicht te reinigen"
It's a Sony
„Omdat een mens wat,beleeft"
Drink je schoon
,,Beleef het met Waterman"
Pomp je fris

Ik doe maar een kleine greep, alleen
maar om de gelijkenis in toon te illustre-

ren. En over toon gesproken: de FHV/
BBDO-Albert Heijn toon van kopregels
heeft zich als een goedaardig virus in
tekstland verspreid. „De mogelijkheid
dat u hem zo eet zit er natuurlijk ook in" en
,,U ziet natuurlijk dat hij bol staat van de
mogelijkheden." Van wie? Albert Heijn?
Nee hoor, het zijn kopregels van de kaascampagne die volgende week vast wel een
ADCN-bekroning in de wacht zal slepen.
Op het GvR-congres „De Verdoofde
Consument" trok mijn collega Hans Born
fel van leer tegen wat hij noemde ,,taalrot"
en ,superlatyfus", alsmede totale taalkundige gekte die met name to vinden is in
de autoreclame. Het zij zo. De ontwikkeling van tekstschrijvers heeft geen gelijke
tred gehouden met die van art directors,
constateerde ook Harry Kramp. En mijn
oude leermeester CorBandtheeft onlangs
enige vertegenwoordigers van het uitstervende ras echte tekstschrijvers opgeroepen zich samen sterk te maken om concept-copy-stijl-taal (weer) op niveau te
brengen.

Hans Ferree over reclametaal in Adformatie van 23 maart 1989.
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Het Lyrisch Lab
Stijl=ABC voor STER=kijkers
Jaap Bakker

Alliteratie — Gelijkheid van beginmedeklinkers in een versregel: lie hou
het op Hoppe; Geen zeep maar zachtheid. Zie ook de titel van dit stuk.
Bombast — Gezwollen, hoogdravende
stijl die niet past bij het onderwerp:
Nerofen, de pijnstiller van de nieuwe generatie; Hou van het leven, hou van
Cointreau.
Cento — Gedicht dat is samengesteld
uit versregels van verschillende auteurs: Een, twee, drie, vier / Popla wel
/ Du izend vet / Een, twee, drie, vier /
Fijn toiletpapier /Koning, keizer, admiraal /Popla kennen ze allemaal.
Dubbelrijm — Rijm dat zich uitstrekt
over twee lettergrepen: Redband /Als
je voorpret bent.
Epanadiplosis — Stijlfiguur waarbij
de beginwoorden van een zin aan het
eind herhaald worden: Dat is toch niet
normaal, zo super als dat is!
Flauwiteit (geen literaire term, wel
een literair fenomeen) — Geestloze
en/of zinledige bewering: Gewoon lekker drinken wat je lekker vindt; Zo
goed als Cantadou smaakt alleen Cantadou.
Gelijk rijm (identiek rijm, rijk rijm)
— Rijmsoort waarbij de beginmedeklinkers van de rijmende lettergrepen
dezelfde zijn: Het hagelt, bet hagelt /
Grote korrels Venz / Zo geweldig lekker
/ Venz, Venz, Venz.
Hyperbool — Sterk overdreven formulering, het tegengestelde van understatement (z.a.): Chocomel, iedereen
is er wild van.
Inversie — Omkering van de normale
woordvolgorde, gewoonlijk voor extra
nadruk: En schoon is mijn kunstgebit!
Jambe — Versvoet bestaande uit een
onbeklemtoonde + een beklemtoonde lettergreep: Je kent bet vast wel
dat gevoel / Van laat nou eens de boel
de boel... Beide versregels bevatten
vier jamben.
Klinkerrijm (assonantie) — Gelijkheid van klinkers in een versregel: Biotex Vlekkendepper werkt ter plekke op
de vlekken.

Litotes — Benadrukking van een zaak
door ontkenning van het tegengestelde, zoals de Italiaanse Iglo-kok die
na het proeven van een door zijn collega gebakken pizza toegeeft: Niet
sleeekt.
Metonymie — Een vorm van overdrachtelijk woordgebruik. In tegenstelling tot de metafoor niet gebaseerd op
overeenkomst, maar op een andere
relatie. Een mooi voorbeeld is de
shampoo-slagzin Was de stad uit je
haar, waarin `stad' staat voor `de vermoeienissen en vervuiling van een stedelijke omgeving'.
Neologisme — Een nieuw gevormd
woord. Meestal een samenstelling:
Zwitserlevengevoel; broodversierder;
verwendag. Soms wordt er een nieuw
werkwoord bedacht (tjolken) of een
nieuw bijvoeglijk naamwoord: de zuivelste verwenners.
Overlooprijm (kettingrijm) — Rijmbinding tussen het laatste woord van
een versregel en het eerste woord van
de volgende regel: Dit is je dag, je kunt
wel dansen / Je kansen zijn gekeerd .. .
Pastiche — Stijlnabootsing. Op een
recente serie affiches van een uitvaartcooperatie staan regels te lezen als Onnoemelijk wijd ligt alles stil... of Wijzers blijven staan en stemmen staken ... Dit is poezie-pastiche.
Queeste — Moeizame en langdurige
zoektocht als verhaalmotief. Vrouw
doorkruist, door schimmen achtervolgd, een wirwar van schaars verlichte steegjes. Doet een deur open en
staat tegenover vriendelijke ober van
Indisch restaurant. `Hoe hebt u mij gevonden?' — `In de Gouden Gids natuurlijk.'
Repetitio — Ongewijzigde herhaling
van woorden of zinsdelen. 0, o, o, o,
o, o, o, o, wat wordt dat vlees toch lekker
met kruidenmix van Silvo; Frzs als de
jonge Fa, mooi als dejonge Fa.
Synesthesie — Het uitdrukken van
een zintuiglijke gewaarwording in termen die bij een ander zintuig horen.
De smaak van Cruesli wordt voorgesteld door een tinkelende Radetzkymars, gewone mush wordt afgedaan

met een neuzelend cellodeuntje.
Trochee — Versvoet bestaande uit een
beklemtoonde + een onbeklemtoonde lettergreep. Is wat dynamischer
en daarom in de reclame gebruikelijker dan de jambe. De volgende zin
bevat zeven trocheeen: Wie tot tien
kan tellen, kan de hele wereld bellen.
Understatement — In reclameteksten
niet aangetroffen.
Visueel rijm — Rijm voor de ogen
maar niet voor de oren. De meest
voorkomende vorm is die waarbij een
beklemtoonde lettergreep rijmt op een
onbeklemtoonde: Echt schoon wordt
het pas / Na een Biotex voorwas.
Woordspeling — Stijlfiguur die berust
op de meervoudige betekenis van een
woord. Wordt als geestig beschouwd.
Kan inderdaad aardig zijn, mits niet te
nadrukkelijk gepresenteerd: Uw
mond, neus en keel varen er wel bij
(slogan van Fisherman's Friend, een
soort hoestpastilles).
Xenomanie — De onbedwingbare neiging zich uit te drukken in een
vreemde taal. Veel reclamespots zijn
tegenwoordig niet alleen van Engelstalige achtergrondmuziek voorzien,
maar ook van (onvertaalde) Engelse
dialogen. De trend begon bij confectie,
snoep en obscure drankjes, maar heeft
zich al uitgebreid tot degelijke merken
als Heineken en Nutricia. Sinds kort
is er zelfs een all-American wervingsspotje van de Koninklijke Marine, die het dus niet meer nodig vindt
te communiceren in de taal van het
land dat ze geacht wordt te verdedigen.
Dat onze vloot zo IJselijk diep heeft
kunnen Zinken!
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Stoelgangproblemen?
Reclamestrategie bij ongemakken
M. van 't Haaff — Leiden

Hoe wil de consument van vandaag benaderd worden? Aan welk beeld wil hij zich
spiegelen? Wit hij zich spiegelen aan de droomwereld van Peter Stuyvesant of aan de
meer ingetogen intellectuele wereld van de Grolsch-drinkende yuppie? Of wordt hij
meer aangesproken door de werkelijke wereld, van mensen zoals Betsie Kasander uit
Koudekerke (die u graag over haar goede ervaringen met het afslankprodukt Zero-3
vertelt)? Reclamemakers vinden het moeilijk om antwoord te geven op deze vragen.
Dat geldt vooral voor de makers van persoonsverbeteringsreclames; dat zijn
reclames voor produkten die lichamelijke problemen verhelpen, zoals aambeien,
incontinentie, kaalheid of vetzucht. De makers van persoonsverbeteringsreclames
moeten hun publiek confronteren met een lichamelijk probleem. Daarvoor kunnen
ze hun toevlucht nemen tot twee strategieen, die haaks op elkaar staan. In dit artikel
doe ik verslag van een onderzoekje naar de waardering die het publiek heeft voor
deze strategieen.
Een voorbeeld van de eerste benaderingswijze is de kop van een reclame
voor een laxeermiddel.

De reclamemaker spreekt de consument niet persoonlijk aan, zoals in
`Als u stoelgangproblemen hebt,
( ... )'. Het kan net zo goed gaan over
het stoelgangprobleem van de buurman. Het vraagteken geeft de consument bovendien de keuzemogelijkheid
om met `ja' of `nee' te antwoorden. De
reclamemaker gaat er niet van uit dat
de consument een stoelgangprobleem
heeft.

Vrijheid behouden
Waarom kiest de reclamemaker op
voorhand deze benaderingsvorm?
Elke reclamemaker verlangt van de
consument dat deze zich voor de advertentie gaat interesseren. Na het lezen van de advertentie moet de consu-

ment overgaan tot aanschaf van het
produkt. Deze wensen van de reclamemaker druisen in tegen een basisbehoefte van de mens: vrijheid in handelen, die nauw samenhangt met zijn behoefte aan een eigen territorium.
Desmond Morris vergelijkt in zijn
boek The Naked Ape het menselijk gedrag met het gedrag van dieren. Een
hond licht zijn poot op om zijn territorium of te bakenen. Wanneer een
andere hond de grenzen van dit territorium overschrijdt, wordt de hond
agressief.
Ook mensen vertonen de neiging om
tegenover andere personen afstand te
bewaren. Iedereen kent de situatie van
de overvolle treincoupe wel. Alle reizigers doen hun best om lichamelijk
contact met medereizigers te vermijden.
Nu wil de mens behalve zijn lichamelijke vrijheid ook zijn geestelijke vrijheid behouden. Ieder mens wil zelf
bepalen of hij overgaat tot bepaalde
handelingen of niet, in ons geval het
kopen van een produkt. Hij raakt geirriteerd wanneer hij het gevoel krijgt
daarin belemmerd te worden. In persoonsverbeteringsreclames confronteert de reclamemaker de consument
met een persoonlijk lichamelijk probleem. Deze confrontatie kan nog
sterker indruisen tegen de behoefte
van deze consument om zijn vrijheid
te behouden en afstand te bewaren. De
benadering in het eerste voorbeeld
komt aan deze behoefte aan handelingsvrijheid tegemoet: zowel de vraagvorm als het vermijden van de aanspreekvorm `u' geven de consument
de gelegenheid zelf te kiezen of hij
zich aangesproken voelt of niet.

Verbondenheid zoeken
Een voorbeeld van de tweede strategie
zien we in deze kop boven een reclame
voor een haargroeimiddel.

Dit is een testimonialreclame, een
vorm waarbij een consument een getuigenis aflegt. Een meneer vertelt
over zijn goede ervaringen met het
produkt Rimoxidyl. Onder zijn foto
staat het onderschrift: `Nu kunnen ze
me niet meer de badmuts noemen.'
Waarom gebruikt de reclamemaker
deze reclamevorm? Het praten over lichamelijke problemen kan ook tegen
een andere basisbehoefte van de mens
ingaan, namelijk de behoefte om erbij
te horen. Doordat de reclamemaker de
consument confronteert met een lichamelijk probleem en hiervoor een
oplossing aandraagt, kan de consument het gevoel krijgen dat de reclameproducent een negatief oordeel
heeft over het probleem en dus over
de consument.
Wanneer een mens het gevoel krijgt
dat hij niet geaccepteerd is, raakt hij
gedesorienteerd. Dit kan tot irritatie
en zelfs tot agressief gedrag leiden.
Freud wijst er al op dat de mens een
gevoel van verbondenheid nodig heeft
om zijn agressie te kunnen onderdrukken en te kunnen neutraliseren. Mensen zoeken zelf verbondenheid door
groepsgedrag te vertonen: conformiteit
in kleding en gedrag is daar het gevolg
van. Wanneer een reclamemaker een
lichamelijk probleem aanroert, kan hij
daarop inspelen.
Een voorbeeld van een reclame die
sterk inspeelt op het groepsgevoel van
de mens is een reclame op de radio
voor een produkt tegen aambeien:
Stem: 'Willen alle mensen die geen
last hebben van aambeien nu de radio
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Een nieuw leven dank zij ZERO-3
Na verschillende manieren geprobeerd to hebben om of to slanken,
ben ik blij dat ik ZERO-3 ontdekt heb. In korte tijd zijn de
resultaten a! merk- en zichtbaar.
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Betsie Kasander,
Weststraat 19,

4371 AE Koudekerke,
v6dr haar afslankingskuur
met ZERO-3
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Bessie Kasander as haar
afslankingskuur met ZERO-3:
25 kilo lichter, fit, gezond en vol
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vraagvorm wel. De mensen die ik ondervraagd heb, kiezen vaak voor de
onpersoonlijke vraagvorm, omdat ze
door deze vorm voor een keuzemogelijkheid gesteld worden. De reclameboodschap komt daardoor vriendelijk
op hen over. Het is duidelijk dat degenen die voor de onpersoonlijke vraag
kiezen, prijs stellen op hun handelingsvrijheid.

zelfre trouwen ! Mogen wij eens met u over een oplossing praten?
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dat kan! Het antwoord op uw
overgewichtprobleem heat
COUPEROSE?

300.000 MENSEN IN NEDERLAND HEBBEN EEN HAARPROTHESE,
150.000 HAARVERANKERING® EN 80.000 EEN HAARTRANSPLANTATIE.
DENKT U NU ECHT DAT U DE EERSTE BENT?

uitzetten? Zo, dan zijn we nu met drie
miljoen Nederlanders onder elkaar.
Een knus groepje!
De testimonialreclame laat de consument niet alleenstaan met zijn probleem. De consument krijgt het gevoel dat het niet raar is dat hij het probleem heeft. Een bijkomende functie
van de testimonialreclame is dat de reclame persoonlijk gemaakt wordt. Het
is duidelijk wie de reclameboodschap
brengt. Door deze verpersoonlijking
moet de reclame betrouwbaarder overkomen.

Wat heeft de voorkeur?
Nu is de essentiele vraag natuurlijk
welke benaderingsvorm mensen het
meest aanspreekt.
Ik ben bij vijftig mensen van een hoger opleidingsniveau nagegaan hoe ze
benaderd willen worden in persoonsverbeteringsreclame. In de enquete
kregen ze advertenties voorgeschoteld
voor produkten die moeten helpen bij
vijf lichamelijke problemen. Uit deze
enquete blijkt dat de testimonialvorm
de meeste ondervraagden absoluut niet
aanspreekt, en de onpersoonlijke

De testimonialvorm wordt om twee
redenen afgewezen. De eerste is dat
veel ondervraagden zich absoluut niet
willen identificeren met degenen die
getuigen van hun goede ervaringen
met het produkt. De tweede reden van
afwijzing is dat ze de reclame door het
optreden van een getuige ongeloofwaardig vinden. En dat terwijl het
juist de bedoeling van de reclamemakers is dat de reclame geloofwaardiger
gevonden wordt door het optreden
van de getuige.
Misschien kan de testimonialvorm gered worden door andere personen te
laten getuigen: niet Betsie Kasander
uit Koudekerke maar eerder een
yuppie-type. De consument spiegelt
zich wellicht liever aan de droomwereld van de reclame.
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Te veal tevelen
G. Lansink — Enschede

`Wordt de zakenman niet teveel verwend?', zo luidt de kop van een recente serie advertenties waarin een be-

paald merk automobiel wordt aangeprezen. Het antwoord op die vraag
zou kunnen zijn: `De zakenman misschien wel, maar de Nederlandse taal
zeker niet!'
Terwijl niemand (m/v) het in zijn
hoofd zou halen om tesnel, tegek of teweinig te schrijven, worden we alom
geconfronteerd met onjuiste tevelen.
Het bestaan van het zelfstandig naamwoord `teveel' is vermoedelijk debet
aan dit verschijnsel.
Resteert de vraag waarom teveel en
ook tekort tot probleemgevallen zijn
geworden, terwijl bijvoorbeeld tegoed
en te goed keurig hun eigen territorium weten te behouden ...
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De spraakmakers
Het hijgstijltje van de copywriters
Jaap de Jong

Vanuit het zo ongeveer kleinste dorp van Friesland bestookt Marten Faber de succesvolle randstedelijke reclamebureaus met kritieken in Adformatie. Een gesprek met
de Leeuw van Luxwoude over zijn steeds scherper wordende columns, zijn barokke
stijl, het belang van taal in de reclame, neologismen en de ellipsenziekte, het
hijgstijltje van de copywriters.

Strategie?
Wij, rokers, hebben het al
moeilijk genoeg. Als melaatsen
dwalen wij door de wereld. Als
schurftlijders reizen wij le klas
met de NS waar je straks alleen
nog maar op de plee een trekje
kan doen. En dan worden we
door het Voorlichtingsbureau
Sigaretten en Shag ook nog eens
gestraft met zo'n campagne van
achterlijke Henkie. Ik zou wel
eens willen weten wat de recla-

mestrategie en de doelstelling
van zo'n slijmdraadtrekkende
campagne is. Uit welke weekdieren bestaat de doelgroep? Met
welke Tinekes en Gerrits en
Iwans moeten wij ons identificeren ? Wat is de ragfijne psychologie achter zo'n campagne?
Denkt Vo orlichting dat door die
meeheulende jakhalzentoon de
niet-roker meer begrip voor ons
zal krijgen? Of wij, rokers, voor
hen.?
-

Marten Faber

,, Dus houden we een beetje rekefling met elkaar. " Als de VoorFragment uit de column over de Roken-Moet-Mogen- lichter dat meent, wil hij dan onmiddellijk met deze campagne
Campagne, uit Adformatie 23-2-1989.
stoppen?
Agressie

`Veel reclamejongens hebben de pest
aan me, omdat ik de heren er vrij "unverfroren" van langs geef, als ik meen
dat dat nuttig en nodig is. Mijn grief
tegen veel huidige reclamemakers is
dat ze vaak meer voor eigen ijdelheid
schrijven dan dat ze het wezenlijke belang van de klant dienen. Met die
laatste Grolsch-campagne voor Amber
bijvoorbeeld wordt volgens mij het belang van de klant niet gediend. "Een
nieuw bier met de smaak van een klassieke film' Dat is toch verschrikkelijk. Ik reken mijzelf echt niet tot de
superieure, superbriljante copywriters,
maar ik ben wel een goede arbeider in
de wijngaard des Heren. Dat zou
nooit uit mijn pen komen.
Reclame is een vak waarin de roddel,
achterklap en jalousie de metier zeer
sterk leven. Die creatieve mensen hebben een extreme betrokkenheid bij
hun werk en produkt, omdat het zo
nauw met hun wezen verweven is. Ze
zijn hypergevoelig voor kritiek. Een
enkele keer krijg ik een woedende
reactie: dan stroomt het schuim door
de telefoonhoorn heen.
In de loop der jaren is mijn column
steeds scherper geworden. De eerste
waren goedmoedige, aardige stukjes

van een zachtaardige man. In de loop
der jaren is het taalgebruik veel heftiger geworden, met veel hardere dreunen en klappen. Dat gaat mijns ondanks. Van invloed was dat je weet dat
je veel en graag gelezen wordt: dat
geeft blijkbaar een soort vrijbrief om
steeds weer een stapje verder te gaan.
Ik probeer wel mijn agressie zo goed
mogelijk te adstrueren en te onderbouwen. Ik wil niet maar wat in de
ruimte fluimen.'

U maakt er vaak opmerkelijk veel werk
van om te zeggen dat u iets niet vindt
deugen: in februari moest de campagne
Roken Moet Mogen het ontgelden. Na
een halve kleurentheorie ter inleiding
schrijft u: `Voor de Roken-Moet-Mogencopy houd ik het op gee!. Bleek, flets
slijm-geel. Maagomdraaiend rochelyellow. Fluimgeel met een vleugje vaalgroen van bederf. Gebroken kwispedoor-gee!. Roep nu niet meteen: "Jasses.
Wat vies !' , want de teksten waarmee de
rookmogers de dagbladen besmeuren,
zijn nog een stuk smeriger naar copynormen gemeten:
`Mijn stijl wordt gekenmerkt
— volgens sommigen misschien
ontsierd — door een zekere barokheid,
een grote overdadigheid, vooral aan
adjectieven. Ik heb niet dat mooie

Als gesjeesde hbs'er met enig talent
voor tekenen en een tic voor taal
kwam Marten Faber (1928), na een
serie losse baantjes, in de reclame terecht. Hij werkte zich op van produktiejongetje tot een van de directeuren van Moussault, een middelgroot reclamebureau te Amsterdam. Als creative director was hij
een veelgevraagde spreker op congressen, studiedagen en conferenties. Veertien jaar geleden verliet hij
de hoofdstedelijke reclamewereld en
vestigde hij zich als zelfstandig
tekstschrijver in Luxwoude. Voor
het toonaangevende reclameblad
Ariadne (opgegaan in Adformatie)
begon hij een veelgelezen en gevreesde reclamecolumn.

strakke van Jan Blokker. Ik gebruik
heel veel adjectieven: liever drie dan
twee achter elkaar. Ik zet de woorden
naar mijn hand en maak neologismen
zonder dat ik ernaar op zoek ben: die
rollen zo uit de machine. Net nog
schreef ik in mijn column: "Andre van
Duin, die al zo veel merken, diensten
en produkten heeft gescheef bekt. " Dat
barokke is een kwestie van associeren.
Schizofrenen worden gekenmerkt
door een krankzinnig associatievermogen. Bij mij is dat ook wel eens het geval; het ene beeld haalt het andere onmiddellijk boven.
Ik heb de pretentie dat ze mij van
linksboven tot de laatste letter rechtsonder moeten lezen. Er is niks zo erg
als dat de lezer midden in een column
blijft steken. Brandt Corstius is een geniale columnist, hoewel ik steeds meer
begin te geloven dat hij echt gek aan
het worden is. De ene keer leest een
stuk van hem soepel weg, maar het gebeurt ook zo vaak dat je halverwege
het spoor bijster bent. Vooral met dat
letterschuiven. Taal moet wel begrijpelijk zijn.'

Is taal eigenlijk wel zo belangrijk in de
huidige reclame?
`De laatste jaren is dat wel aan het veranderen: de fraaie plaatjes en mooie
filmpjes, de art-direction, krijgen vaak
de overhand, maar ik vind dat het primaat van de reclame bij de copywriter
ligt. Dat is de man die denkt. Artdirectors denken bijna niet.'
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In veel reclame zie je toch zelfs bijna
geen tekst meer?
`Een merkartikel als bijvoorbeeld
Heineken is een instituut. Tenzij ze
een nieuw produkt op de markt brengen, is daar verder niet meer een heel
verhaal over de hoppigheid, het
gersten en lageren en al die troep te
vertellen. Heineken kan met een intelligente grap van een paar woordjes al
klaar zijn. Maar dan zijn die woordjes
wel van absoluut belang voor de foto
die er is. Ik heb eens een keer een dithyrambe gewijd aan de bijna ideale
advertentie: je ziet twee jongens op de
rug die staan voor een vaart. Aan de
overkant van die vaart ligt zo'n typisch landelijk, pastoraal, gezellig
Heineken-cafeetje, zo'n uitspanninkje.
Het is een here zomerdag. Er staat alleen het zinnetje onder: "Hoe ver, zei
je, is de dichtstbijzijnde brug?" Daar
zit het element van dorst en onbereikbaarheid en smachten naar die fata
morgana in. Die paar woorden maken
de spanning en dramatiek optimaal.
Copy, taal, is in de meeste gevallen het
meest fundamentele communicatiemiddel. Al heb je de mooiste foto's
met de grootste expressiviteit en plasticiteit, als er niet iets bij komt dat het
optilt, verklaart, er iets aan toevoegt,
dan komt het niet van de grond.
Neem nou die advertentie van SAAB.
Die mooie foto van een landend vliegtuig met op de landingsbaan een
prachtige SAAB-automobiel zegt op
zichzelf niks. Omdat erbij staat
"Hoog geleerd, laag gedaan" gaat het
werken. Dan staat het hele verhaal
daar.'

Welke stijlmiddelen zijn bij uitstek
bruikbaar in de reclame?
`Vroeger zeiden ze dan altijd: de slagzinnen moeten allitereren of rijmen:
"Wees slim, gebruik Glim"; "Blij met
bier uit blik". Maar dat is uit de tijd;
tegenwoordig zoekt men daar niet
meer naar.

Toch kom je ze nog steeds tegen: 'Waar
zouden we zijn zonder de trein?' en `De
skoda favoriet: je weet niet wat je ziet .. .
`Die rijmen inderdaad weer. Daar is
niks op tegen als het maar goed en
functioneel is. Het ligt natuurlijk goed
in het gehoor, het slaat gemakkelijker
aan. Toch is men volgens mij soberder

en directer geworden in het taalgebruik, zoals in "ZIJ is de baas", de
campagne voor de vrouwenmode-lijn
bij HIJ.
Ik weet, denk ik, meer te vertellen
over wat je niet moet doen in reclameteksten. De grootste verleiding voor
de j
of ongetalenteerde tekstschrijver is de woordspeling. Heb je er
een gevonden, dan ben je er al, denken
ze vaak. Ik heb het, hoop ik, goed afgeleerd. Joost Werner, bij wie ik in de
leer ben geweest, zei tegen mij: `Marten, schrijf nooit kopregels die ontleend zijn aan spreekwoorden of gezegden, zoals de tekst "Knoop in uw
oor dat ... smaakvol gecompleteerd
door een plaatje van een oor met
knopen erin. Het is bijna altijd een
zwaktebod.' Maar er zijn geen regels of
formules op te stellen die, mits strikt
nagevolgd, leiden tot reclame die
werkt. Als je trendy copy schrijft, dan
ben je niet meer uniek en origineel.
Een andere verschrikking is natuurlijk
het imiteren van het spraakgebruik
van jongeren, een belangrijke markt
voor adverteerders: "onwijs gaaf". Ze
denken dat dat werkt, maar dat werkt
natuurlijk juist niet, want jongeren
ontmaskeren het direct als ouderen
hun taal gaan lenen om in hun gunst
te komen. Het komt gemaakt over.
Veel beter is bijvoorbeeld die prachtige
knul van Smith chips. Die hanteert
een volkomen modern taalgebruik,
helemaal toegesneden op dat jonge publiek, dat prachtig is ("Die piepersnijers van Smith"). Er zit niet een cliche
in dat van de straat gepikt is; de schrijver heeft de woorden zelf verzonnen.'

Het reclamebureau als broeiplaats voor
neologismen?
`Zeker. Als we het even niet hebben
over de nieuwe naampjes voor de
nieuwe zoutjes — sommige neologismen zijn klassiek geworden: de
"derde oksel" voor de vaginale spray,
en de luiers "met plasgootje". Vender
kom je met een zekere regelmaat
nieuwe functieomschrijvingen tegen
of wordt er van een oud begrip een
nieuwe omschrijving gegeven. Mooie
vormen van creatief taalgebruik zijn
ook te vinden in de teksten van Martine Bijl voor Hak. Het verdrietige
erwtje dat voor het raam wilde zitten,
niet in een vliegtuig of trein, maar in
een glasverpakking. En in haar spotje
voor rode kool: "Dan wordt resoluut

het hart er uitgesneden — dat doet
geen pijn hoor — (...)" De cliches
worden dan op een ander niveau in
een andere situatie getild, wat sterk
werkt:

Vaak wordt er in reclame gebruik gemaakt van de beeldende kunst. Voor
Melk de Witte Motor wordt gebruik gemaakt van het Melkmeisje van Vermeer
en bij Victoria Vesta ('Gelukkig hebben
we meer verstand van verzekeringen')
wordt de Nachtwacht in scene gezet.
Wordt er in de reclame een zelfde gebruik gemaakt van literatuur?
`Uit de literatuur wordt veel minder
geciteerd — of zo je wilt: gejat — dan
uit de beeldende kunst. Een van de bekendste ontleningen is de dichtregel
van Lucebert voor een verzekeringsbedrijf: "Alles van waarde is weerloos".
Het is een uitzonderlijk mooie vondst
om zo'n tedere, kwetsbare regel te gebruiken. Toch is literatuur citeren in
reclame niet erg natuurlijk, want de
tekstschrijver schrijft zijn eigen "literatuur". Ik durf niet te zeggen dat dat
komt doordat literatuur in Nederland
te weinig bekend is bij de mensen.'
Ellipsomanie
`Het valt me op dat copywriters hoe
langer hoe minder volzinnen schrijven. Ze hakken op onoorbare wijze
een volzin rigoureus in stukken, alsof
het een lintworm is. Ze zetten op de
gekste plaatsen een punt. Een enkele
keer kan dat, als je het maar doelmatig
gebruikt. Op mij hebben die romploze zinnetjes hetzelfde effect als de
computerafbrekingen in de kranten,
die niet vallen op de lettergreepgrens,
maar zomaar midden in een lettergreep. Het levert letterlijk onzinnen
op. Het hakkelt en stottert maar voort
in een staccato waar je echt niet goed
van wordt. In een nieuwjaarsgeschenk
voor Van Dale Lexicografie heb ik er
eens een ironisch stukje over geschreven. Charivarius heeft het al het
hijgstijltje genoemd. Zo praten wij niet
— zelfs bij de ondertiteling van de
film, waarbij zeer economisch omgesprongen moet worden met het aantal letters per beeld en per zoveel seconden, gebeurt dat veel beter. Ik
denk ook vaak, maar daar moet je mee
oppassen, want het is typisch iets van
een oude man, dat een heleboel tekstschrijvers niet meer behoorlijk teksten
kunnen schrijven. Het is vaak gecomprimeerd tot een enkel handig ideetje,
een pay-offje, een themaatje. Als je ze
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Schrijvers van reclameteksten zijn verkleiners. Zij hebben het
taalgebruik geminimaliseerd. Gecondenseerd. Gecomprimeerd.
Het zijn sprinters. Kortebaanauteurs. Zij schrijven: Melk. De
Witte Motor en amechtig strompelen zij van de sintelbaan des
woords na die anderhalve decimeter taal. Zij schrijven: Wat is nog
lekkerder dan koffie? Gratis koffie! en zie: zij worden gelauwerd voor
hun overwinning op de i i o centimeter commerciele horden.
Desondanks zijn copywriters grootverbruikers van taal. Zij
schrijven. Kort. En klein. Maar daarvan. Heel veel. En hevig.
Met een onoirbaar gebruik van interpunctie.

Fragment uit `nieuwjaarsgeschenk van Van Dale Lexicografie 1988; waarin Faber het hijgstijltje van tekstschrijvers te
kijk zet.
vraagt om eens een behoorlijk artikel
te schrijven, dan kunnen ze dat niet.'
`Reclameteksten schrijven kun je niet
leren uit een boek. Hoe maak je de

ideale bliksoepadvertentie? Het enige
waaruit je kunt leren zijn oude advertenties. Voor een effectieve taal die
wordt begrepen en waarvan vonkjes
overspringen — daar zijn geen handlei-

dingen voor. Theorieen bestaan ook
niet. Sommigen zeggen dat de merknaam altijd in de headline moet staan.
Nee: soms wel, soms niet. En: een
headline mag niet langer zijn dan zoveel woorden. Lulkoek. Juist de uitzonderingen zijn de absolute toppers
in het vak. Er is geen enkele zekerheid. Dat is het mooie van het vak,
maar het levert ook het gevaar op dat
elke nitwit of onkritische jongen met
een goeie babbel de markt kan teisteren met zijn zogenaamde creativiteit.
En de klanten weten het ook niet.
Een Amerikaanse reclameman heeft
eens gezegd: `reclame is het leukste
wat je kunt doen met je kleren aan.
Het blijft een leuk vak ondanks alle
nitwitten. De goeden doen het goed
en de slechten doen het slecht: zo simpel is het.'

De je-zeggers rukken op
Copywriters in de verdediging
Frans Visser (copywriter) & Jan de Beer (copy director) — Mohringer Marketing Kommunikatie, Aerdenhout

Delta Lloyd. Voor alles waar je zuinig op bent; Bij de Bijenkorf ben je beter af; Echt
waar voor je geld (Hema). `De jij-zeggers rukken op' kopt Henk van Gelder in zijn
reclamerubriek in De Tijd (2 december 1988). Hij vindt het ongemanierd om op
deze `amicale' wijze getutoyeerd te worden. Gepikeerd roept hij de verantwoordelijke
reclamemakers op het matje. Terecht?

In zijn speurtocht naar de achtergronden van het gebruik van het woordje je
in de reclame, krijgt Van Gelder de
meest schimmige antwoorden. De
copywriters die hi j spreekt, hebben allemaal hun eigen ideeen daarover. `De
jij-worm is hier gebruikt in de betekenis van: je denkt wel eens bij jezelf . .
(Harry Obdeijn, copywriter bij
PMSvW/Y&R). `Het is een soort inner voice, die dat zegt: (Carmen de
Witt, copywriter bij Saatchi & Saatchi) 'Vaak willen wij het liefst je zeggen, omdat dat meteen een barriere
wegneemt. Maar dan is het de opdrachtgever die zegt: niet zo amicaal,
ik heb liever dat de u-vorm gebruikt
wordt. (Guus van Lingen, copywriter
bij Carat) `Ik probeer ook wel eens het
probleem te omzeilen door in de
derde persoon te schrijven: zulke Bingen doe je niet.( ... ) Die Loon.' (Gejus
van Diggele, copywriter bij
GO/RSCG)
Al lezende doemt het beeld op van

een mysterieus probleem dat de gemoederen danig bezighoudt in reclameland. Intuitief willen de reclamemakers allemaal je zeggen, maar de opdrachtgevers neigen naar u. Niemand
schijnt goed uit te kunnen leggen
waarom je een tekst die helemaal in de
u-vorm staat, kunt afsluiten met `voor
alles waar je zuinig op bent'. Een `taai
probleem' dat de benijde Engelsen
niet kennen, met hun you, en waarvoor in Nederland alleen Wim T.
Schippers een werkelijke oplossing
heeft gevonden: joe. `Er wordt veel
over gepraat, dat is waar', zegt Harry
Obdeijn.
Communiceren over taal is lastig. De
copywriter moet bij het verdedigen
van zijn produkt vaak terugvallen op
kneedbare begrippen als intuitie en
taalgevoel. Maar bij het onderhavige
probleem kun je toch redelijk uit de
voeten met gewone schoolgrammatica.
Het probleem berust op een onjuiste

veronderstelling van Van Gelder (en
van velen met hem). Hij praat over jijzeggers, terwijl zijn voorbeelden uitsluitend de je-vorm hebben. Kennelijk
denkt hij dat `je' altijd de minder beklemtoonde variant van `jij' of `jouw'
is. `Wie je zegt, zegt jij en wie jij zegt,
is onbeleefd of praat tegen tieners',
moet ongeveer de redenering zijn.
Is dat dan niet zo?
(1a) Ik rijd nooit onder invloed. Ik vind
dat je dat niet kan maken.
(1b) Ik rijd nooit onder invloed. Ik vind
dat jij dat niet kan maken.
(2a) Mijn moeder gaat altijd naar de
markt, want daar is je gulden nog een
daalder waard.
(2b) Mijn moeder gaat altijd naar de
markt, want daar is jouw gulden nog
een daalder waard.

De a-varianten zijn alleszins acceptabel, de b-varianten zijn onzin. Kennelijk is je in deze gevallen niet inwisselbaar voor jij respectievelijk jouw.
Hoe kan dat? Je in (1a) is natuurlijk
een onbepaald voornaamwoord en
geen persoonlijk voornaamwoord,
tweede persoon enkelvoud. Door het
gebruik van je krijgt de zin een algemene strekking. Je is inwisselbaar voor
men.
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Dat geldt onverkort voor het DeltaLloyd-thema: (3) Voor alles waar je
zuinig op bent. Vergelijk:
(3a) Voor alles waar jij zuinig op bent
(3b) Voor alles waar men zuinig op is
(3c) Voor alles waar u zuinig op bent
(3a) is de interpretatie van Van Gelder,
hetgeen op zich geoorloofd is. Maar
reden om je getutoyeerd te voelen is er
niet. Je in (3) kan ook als onbepaald
voornaamwoord gelezen worden. Zien
wij de zin in zijn context (een tekst
waarin de u-vorm gebezigd wordt),
dan is (3b) zelfs de enige juiste interpretatie. Een simpele meerkeuzetoets
(welke van de drie alternatieven is

juist?) onder Nederlanders met een
normaal taalgevoel zal dat uitwijzen.
Daar durf ik mijn ANS (Algemene
Nederlandse Spraakkunst) onder te
verwedden. Dus als een verongelijkte
columnist of een huiverige, (3c) roepende klant aan de bel trekt, dan kan
voortaan verwezen worden naar paragraaf 4.9.3 (de niet-collectiverende onbepaalde voornaamwoorden) van dezelfde ANS.
Dat de jij-zeggers oprukken ten koste
van de u-zeggers, dat zal best wel.
Maar een omvangrijk verschijnsel of
een interessante stelling is het niet.
Van Gelder geeft geen enkel argument
voor de juistheid van zijn opvatting.

Sjonnen en charades
Martin de Koning — Amstelveen

Zouden autofabrikanten net zo lang
piekeren over de naamgeving van hun
blikken kroost als wij over die van
onze kinderen van vlees en bloed? En
zouden ze er soms ook zo gruwelijk
naast zitten? Want je zult je broed
maar hoopvol Johnny of Anita hebben gedoopt en dan bij Jan 'Turbotaal'
Kuitenbrouwer moeten lezen: `Een
sjon is een ordinaire jongen met zijn
haar lang in zijn nek, kort boven zijn
oren, die een spijkerbroek draagt met
zijn trui/sweater in zijn broek en gympies. Zo'n sjon heeft vaak een brommer en achterop die brommer is menigmaal een anita te vinden met lang
blond, golvend, soms een beetje krullend haar (tot even over de schouders).'
Daar sta je dan met je goeie gedrag en
je stijgingsambities. Even niet op de
trendontwikkeling gelet en prompt
degradeert de jeunesse doree uit de
componistenbuurt jouw oogappels tot
kansarme j
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook de families Mitsubishi,
Talbot, Datsun, Volkswagen, Nissan
en Seat zich aan een dergelijke taxatiefout hebben schuldig gemaakt. Ook
even niet opgelet. Want wie zijn kinderen Colt noemt, of Rancho of
Samba of Solara of Tagora maakt er
ongewild sjonnen van. En wie ze tooit
met wulpse namen als Cherry, San-

tana, Silvia, Sunny, Micra of Ronda,
stuurt onmiskenbare anita's de wereld
in.
En met prijs en kwaliteit heeft dit alles
niets van doen. Er bestaan tenslotte
ook heel nette Anita's en Johnny's en
uiterst platvloerse Meike's en
Mathieu's. Waar het om gaat, is dat de
naam zorgvuldig datgene moet uitdrukken waarvoor je wilt worden aangezien. Met je naam moet je net iets
boven je stand leven. Iets, niet meer,
anders wordt het belachelijk.
Let u, heren autofabrikanten, maar
eens goed op de naamgevingstrends bij
kinderen. In dit blad had u het kunnen lezen: `back to basics, dat is het
weer helemaal. Overdadig is vulgair,
eenvoudig is chic. Alleen minvermogenden geven hun kinderen nog
buitenissige namen, de betere kringen
daarentegen noemen hun erfgenamen
weer eenvoudigweg Pieter of Roosje
en houden het langst aan vernoeming
vast.
Ongeveer dezelfde trends kunt u waarnemen bij de wat chiquere autokinderen: die heten zelden Charade of Charmant, die heten 80 of 740 of 9000, namen vol koele discretie, soms aangevuld met een geheimzinnige lettercombinatie: GL, CX, GTX, met als
summum van adellijke eenvoud het

Wat hij wel aankaart — zonder het zelf
te beseffen — is een ander verschijnsel,
namelijk dat het onbepaalde voornaamwoord men steeds meer taboe is
in reclameteksten. Men is een typische
schrijftaalvorm en je is de spreektaalvariant. Dat de traditionele schrijftaal
plaats maakt voor 'geschreven spreektaal' is weliswaar geen nieuwe, maar
wel een interessante ontwikkeling.
Hoever kun je daarin gaan? Welke
problemen kom je tegen (ik denk bijvoorbeeld aan interpunctie)? Vragen
waar iedere tekstschrijver dagelijks
tegenaan moet lopen, maar waar je
nooit iets over hoort. Hoe dan ook,
reclametaal blijft een boeiend fenomeen.

geslacht Bentley, dat zijn kind van
315.240 gulden kortweg Eight noemt
(`the eighth Duke of Bentley', dat
moet garantie genoeg zijn).
Uw auto meer laten lijken dan hij is,
dat is de kunst. En daarbij is de keuze
van de naam van groot belang. Misschien kan de volgende formule u behoeden voor de allerergste blunders bij
de naamgeving van uw nieuwste blikken bloedje:
Pi =

CC2+G+D—T+CO
0,001 x N

Waarbij geldt:
Pi = prijsindruk (ligt bij stijlvolle
naamgeving hoger dan de werkelijke
prijs) / CC = cilinderinhoud in liters
/ G = geheimzinnige lettercombinatie
(+3) / D = Diesel (+ 3) / T = Turbo
(-3) / CO = cijfercombinatie (ook als
die slechts cilinderinhoud uitdrukt, bij
meerdere cijfercombinaties kieze men
de hoogste) / N = naamfactor (0.1 tot
0.9; een indicatie voor uw keuze: geen
bijnaam: 0.1; Espace: 0.3 [redelijk
smaakvol]; Jetta: 0.9 [stuitend]).
Dat levers voor de Mazda 323 GLX
1500 (f 24.195, —) een prijsindruk op
van f 94.386,80 ! Ver boven de stand,
dat wel, maar het getuigt in ieder geval
van gevoel voor chic.
De Fiat Croma Turbo inj. 2000
(f 51.990, —) komt daarentegen tot het
zeer volkse prijsindrukgetal van
f 8.223,86! Want wie een wagen van
vijftig mille `Croma' durft te noemen,
krijgt van mij een naamfactor 0.9.
Eigen schuld. Nomen est omen.
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Om een kort verhaal tang to maken
Over long copy
Willem Hendrikx — communicatie-adviseur, Amsterdam

U kent ze wel: die paginagrote advertenties in dag- en weekbladen, vaak op de
achterkant van een katern, waarin organisaties als softwarehuizen, internationals,
banken of adviesbureaus hun `philosophy' uit de doeken proberen te doen. Deze
pagina's worden meestal gevuld met zeer lange teksten, in reclamejargon `long copy'
genoemd. Het opkopen van complete krantepagina's voor grote advertenties kwam
vroeger minder vaak voor dan tegenwoordig. Bovendien was vroeger de doelstelling
van deze advertenties ook veel duidelijker dan tegenwoordig. Het betrof dan de
introductie van een nieuw model auto of het was een onderdeel van de campagne
van een groot winkelbedrijf (C&A en AH). De bedoeling was altijd primair om de
verkoop van bepaalde produkten te bevorderen.
Maar van de huidige paginagrote advertenties is het geheim soms veel moeilijker te
achterhalen. Wil de adverteerder een produkt aanprijzen of wil hij nieuw personeel
of nieuwe klanten werven? Of wil hij alles tegelijk? Soms wil de adverteerder alleen
maar naamsbekendheid. Dit heet in reclamejargon `corporate advertising. Hierbij
gaat het vooral om het versterken van de goodwill van een bedrijf of organisatie.
Het is echter de vraag of dat wel altijd op de goede manier gebeurt. Vaak proberen
ze in een vloed van vaag en bombastisch taalgebruik de lezer duidelijk te maken
waarom het bedrijf nu zo bijzonder is. Maar een lezer die zich ergert aan de tekst en
het taalgebruik levert weinig goodwill op.

Doel van de advertentie

snel naar de boodschap, het doel van
de advertentie geleid. Gebeurt dit niet,
Goede long copy laat de lezer niet
dan zal de lezer in een vroeg stadium
lang in het ongewisse. Door middel
van een pakkende intro wordt de lezer afhaken; waarom zou je tenslotte een

Bestolande uitgangspunken zijn niet
altijddebesteinvalshcek.

Het ene uiterste.

tekst lezen wanneer de schrijver maar
niet `to the point' kan komen.
Toch kom je dit laatste vaak tegen.
DSM heeft het eerst uitvoerig over
haar 'maximale zorg' voor het milieu.
Maar de advertentie besluit met de actuele informatie dat DSM binnenkort
op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd is. De irritatie is dan bij mij
wel gewekt. Hetzelfde geldt voor de
long-copy-advertentie van Balans, een
nieuwe serie taalboekjes voor het
basisonderwijs. Pas aan het eind van
de tekst staat de verwijzing naar de
nieuwe taalmethode die aan de man
gebracht moet worden. De schrijver
van de tekst hoopte waarschijnlijk dat
zijn copy boeiend genoeg was om de
aandacht van de lezer tot aan het eind
vast te houden.

Om n tang verb
kort to houden.

Het andere uiterste.
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Presentatie van de tekst
De teksten in long-copy-advertenties
zijn op verschillende manieren te beoordelen. We kunnen bijvoorbeeld
kijken naar de advertentie als geheel:
hoe past de tekst in het beeld van de
advertentie? Op dit punt hebben de
vormgevers meer invloed dan de tekstschrijvers. Waarschijnlijk is dit terecht;
immers, eerst moet het oog op de advertentie vallen, voordat men besluit
om de tekst te gaan lezen. Maar dit
hoeft niet meteen te betekenen dat de
visuele presentatie van de tekst zodanig is dat de lust tot verder lezen iedereen wel moet vergaan.
Een goede visuele indeling van de
tekst met tekstblokjes, witregels en
tussenkopjes nodigt uit tot lezen. Veel
adverteerders lappen deze adviezen
echter voortdurend aan hun laars.
BSO propt hele pagina's vol met een
baksteentekst, waar op het eerste gezicht kop noch staart aan te herkennen is (zie illustratie).

Bull , een automatiseringsbedrijf, heeft
advertenties waarvan de tekst het best
te vergelijken valt met mitrailleurvuur.
Bijna iedere zin begint op een nieuwe
regel, waarbij ook nog wordt ingesprongen. Ook bier ontbreekt iedere zichtbare indeling. Dat een goede
indeling wel mogelijk is, bewijzen advertenties van Volkswagen en Centraal
Beheer. Hier verdelen tussenkopjes de
tekst in verteerbare brokken. Daarnaast geven deze tussenkopjes een
goede samenvatting van de boodschap
in de tekst: `Veilige rijders behouden
hun no-claimkorting' en `Centraal Beheer zorgt ervoor dat u de schade weer
snel vergeet'.

Verkozen taalgebruik
De gehanteerde taal in long- copyadvertenties is vaak erg ingewikkeld en
soms vaag te noemen: veel abstracte
woorden, onnavolgbare gevolgtrekkingen, slechte zinsbouw en afgekloven
cliches. De oorzaak hiervoor is in
eerste instantie gemakkelijk te vinden.
Men kiest voor long copy omdat er ingewikkelde en abstracte zaken aan het
publiek of aan potentiele klanten
moeten worden uitgelegd. Deze moeilijke inhoud heeft zijn weerslag op de
taal. Maar natuurlijk is dit nooit de
echte oorzaak. Een goede schrijver
moet toch in staat zijn om moeilijke
zaken begrijpelijk uit te leggen. En

wanneer ook hij uitkomt op een
moeilijke tekst, dan kan er beter voor

dan 2omi^joen
r^PeeQen9eb'uikers!

ONZETAA tee

een ander communicatiemiddel worden gekozen.
Een bijzonder kenmerk van veel long
copy is de schrijfstijl. Er wordt vaak
geschreven in een soort spreektaal die
wonderlijk contrasteert met de
abstracte formuleringen:
Randstad Automatiseringsdiensten (zo
luidt de naam van de nieuwe organisatie) gaat duidelijk vanuit een ander
perspectief te werk. Het perspectief van
de opdrachtgever. Wat voor een organisatie is het? Wat voor mensen werken er?
Wat zijn de specifieke kenmerken? En
hoe verloopt het `bioritme' van de
onderneming?

Termen als perspectief, specifiek en bioritme worden gebruikt in spreektaalzinnen: vraagzinnen en onvolledige
zinnen zonder onderwerp of werkwoord. Duidelijker wordt de tekst er
niet door.
Vaagheid uit zich vooral in het woordgebruik. In een advertentie van een
softwarehuis kwam ik de volgende
abstracties en vaagheden tegen:
systeemontwikkeling, achterliggende
problematiek, feitelijke invulling, personele begeleiding, probleemanalyse,
consulteren, geintegreerd informatiesysteem, expliciete en impliciete eisen,

methodisch beoordelen, een operationeel systeem, realiseren, contraproduktief, het starre principe van de
hierarchische piramide, het dynamisch
model van celdeling.
Behalve een paar typische automatiseringstermen zou alles vervangen kunnen worden door lezersvriendelijker
en vooral inhoudsrijkere woorden,
zonder de boodschap van de advertentie aan te tasten. Hierbij houd ik er natuurlijk geen rekening mee dat de adverteerder wellicht een doelgroep voor
ogen heeft die deze vaagheden en
abstracties kan waarderen. In dat geval
heeft `corporate advertising' weinig invloed op de goodwill bij het lezerspubliek.

Long copy: knip
Het reclamebureau PPGH/JWT (dit
bureau bestaat echt!) adverteerde onlangs met een schaar als het belangrijkste gereedschap van een reclamebureau. Hierbij kan ik me alleen maar
aansluiten. Te lange teksten: knip.
Slechte indeling: knip. Onduidelijke
boodschap: knip. Vaag taalgebruik:
knip.
Jammer genoeg heeft het bureau dit
gereedschap niet voor zijn eigen longcopy-advertentie gebruikt.
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De balans van spreektaal en schrijftaal
in de reclame
F. Jansen

Sprijftaal, zo noemde ik de stijl die
we zowel in gesproken advertenties als
in direct-mail-brieven aantreffen. Een
stijl die het best te omschrijven is als
een compromis tussen het natuurlijke
spreken en de oude opvatting over de
schrijftaal. Van de schrijftaalgenres
zijn de reclames het verst opgeschoven
in de richting van het gesprek. Sommige advertenties komen dicht in de
buurt van het toonbankpraatje. Zie en
hoor hoe 's lands grootste kruidenier
op 9 maart jl. zijn klanten toesprak.

Hebben we eindelijk
'n lekker last naveltje
ontdekt en raad
fiswatergebeurt...
Komt-ie een maand te vroeg.
En zo verder. Heel opvallend zijn de
schrompelvormen 'ns en 'n, die in redactionele stukken in Onze Taal ogenblikkelijk tot eens en een aangevuld
zouden worden, en de Nesciaanse ievorm. Verderop in de advertentie lezen we nog 'm, 't en zelfs omdat -ie.
Dan zijn we al een baaierd van tussenwerpsels tegengekomen, woordjes die
het goed doen in een gesprek, als trouwens, nou ja en:

Ja, ja, we zijn bij Albert Heijn
?o langzamerhand echte wereldreizigers geworden.
Hetzelfde geldt voor zinsneden waarmee sprekers normaliter verbanden
leggen met hoorders, zoals u weet wel
en:

De klant is koning, nietwaar? Maar Loch.
De schrijver corrigeert zichzelf net zo
geregeld als een informele spreker
doet:

En de eerste flinke oogst is daar
flu ge p l u kt. Pardon, ge kn i pt.

Dat knippen-en nu komen we
schijn. Er staan ook typische schrijftaalzinnen
in de advertentie, bijvoorterug op het begin van ons verhaal
beeld:
- moest dit jaar helaas een maand
Een jaar of wat geleden
eerder gebeuren. Nou ja, helaas.
vond Adrian Gil, een citrusstruiken-.
kweker uit Alcanar (een dorpje
In het laatste voorbeeld onderbreekt
de sprijver bovendien zichzelf om een
bij Vinaroz in de Spaanse provincie
tekststructurerende opmerking te
Valencia) aan een van zijn jonge
maken. Een ander voorbeeld is:
naveistruiken een tak met bijzondere
sinaasappels die later rijpten dan de
Oh ja, nou vergeten we u bijna
rest van de navelfamilie.
te ve rte l l e n hoe 't komt dat
bns late naveltje zo vroeg is.
Deze fenomenen zorgen ervoor dat de
tekst voor schrijftaal een tamelijk onsamenhangende indruk maakt. Die indruk wordt paradoxaal genoeg nog
versterkt door het te uitbundige gebruik van aanwijzende woordjes:

Dat verhaal over dat late
naveltje dat te vroeg is, willen we
even kw i jt.
Nog overbodiger is bij uzelf in

Als ze d'r maar liggen,
denkt u bij uzelf.
De tekstschrijver heeft echter ook
spreektaalzinnen gebruikt die juist een
`snelle' indruk maken. Zinsdelen die
toch niets aan de beschrijving zouden
bijdragen, verdwijnen. Het resultaat
doet denken aan Jip en Janneke:

En lekker dat ze zijn. Nog zoeter
dan hun familieleden. Sappiger ook.
Minder vlezig.
Dat At 'm in 't weer. Eerst
*ieer regen dan normaal, toen
meer zon dan normaal
Een enkele keer ontstaat zo de typische moppentappersstijl (zie het eerste
voorbeeld).
Het is alsof er pure spreektaal aan het
papier is toevertrouwd, maar dat is

Deze zin is lang, heeft een bijstelling
in een bijstelling, zeven voorzetsels, en
een bijvoeglijke bijzin in zijn staart.
Daarom kunnen we ook bij dit soort
advertenties van sprijftaal spreken: er
bestaat een zeker evenwicht tussen
spreektaalvormen en schrijftaalvormen.
Nu is het de vraag of deze wel heel
sprijftalige advertentie een trendvolger
is of nog altijd een beetje apart staat.
De stijl van de AH-advertentie kan immers best uitgelokt zijn door de intieme relatie die onze grootgrutter
— al op hun kleintjes lettend — met
zijn klanten heeft opgebouwd. Een
echt antwoord op die vraag zou een
uitgebreid onderzoek vergen van allerhande advertenties in diverse soorten
bladen. Hier beperk ik me tot de
voorjaarscampagnes voor enkele automerken, vooral omdat die grotere
tekstgehelen bevatten dan de bekende
soep- en zeepadvertenties. Welke balans bestaat er bij de autoreclames tussen de snelheid suggererende spreektaal en de schrijftaal die degelijkheid
en volledigheid oproept?
Enkele spreektaalconstructies komen
ook in auto-advertenties voor, vooral
de weglatingen:

We kunnen ons voorstellen dat u nu
wel oren heeft naar een taxatie van uw huidige auto. Dat kan, geheel vrijblijvend zelfs.
Vandaa dat vrijwel alle
grote automerken op hun topmodellen als optie ABS levuen
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In het laatste voorbeeld bestaat de
hoofdzin alleen uit vandaar, waaraan
een bijzin gehangen wordt. Dit
zinstype komt heel frequent voor. Een
variant is:
Een_
systeem dat u nagenoeg bij geen ander merk zult
aantreffen en waardoor uw auto zelfs bij krakende vorst razendsnel rijklaar is.

Dit voorbeeld maakt overigens goed
duidelijk dat dit type niet als echte
spreektaal gewaardeerd moet worden:
de dubbele bijzin maakt het geheel
juist complex en schrijftalig.
De makers van auto-advertenties
schrikken nog terug voor de meeste
andere spreektaligheden. Tussenwerpsels zijn bepaald impopulair en zelfverbeteringen komen helemaal niet
voor.

Opvallend vind ik dat er zoveel echte
schrijftaalconstructies in de advertenties voorkomen. En dan bedoel ik niet
de gewone neutrale schrijftaal, maar
de vormen waartegen Renkema in zijn
Schrijfwijzer nadrukkelijk waarschuwt, zoals:
=, (dubbele) bijvoeglijke bijzinnen en
nevenschikkingen:
flet sterke nummer waarbij u kunt
kiezen uit diverse henzine- en dieselversies,
en maar liefst 34 modellen waaronder de
130 pk Gil en de exclusieve Cabriolets.

=; dubbele bijstellingen:
Of misschien denkt u wel aan het
ongekende talent, de Auto van het Jaar 1988,
de Peugeot 405.

=; een lange aanloop in de vorm van

Vijfmaal fout: verbale missers
in reclamecampagnes
Willem Pijffers — publicist en neerlandicus, Amsterdam

Creativiteit is de gemeenschappelijke bron van kunst en reclame. Kitsch en stijifout
zijn hun Scylla en Charybdis. De Schone Kunsten en de Voze Reclame hebben meer
gemeen dan hun tegenstrijdige doelen doen vermoeden: oorspronkelijkheid! De
schilder mag niet meer schilderen als Van Gogh. De schrijver mag niet meer
schrijven als Van Lennep. De reclamemaker mag geen bier meer verkopen met `Het
Bier Is Weer Best
De reclamemaker is geen kunstenaar en de kunstenaar verzint geen reclamecampagnes, maar hun creatieve problemen verschillen minder dan de tegenstelling
tussen ethische en commerciele doelen suggereert. De kloof tussen atelier en
reclamebureau is moeiteloos overbrugd door beeldende kunstenaars, grafici,
fotografen en musici. Wie het oeuvre van Andy Warhol bekijkt, waant zich niet
zelden in een warenhuis; Karel Appel en Willem de Kooning schilderen even
moeiteloos op billboards als op linnen; Pim Jacobs en Louis van Dijk zijn vaste
klanten bij de STER; Herman Brood woont permanent bij Saatchi & Saatchi. De
afstand tussen beeldend kunstenaar en art-director kan worden uitgedrukt in
millimeters.
Maar tussen literair auteur en copywriter gaapt een gat van horizon tot
horizon. Reve voor Revlon? Claus
voor Clausthaler? 't Hart voor Hartevelt? 't Zit er niet in, ondanks een
sterk bezet 'middenveld' met Kees van
Kooten, Herman Pieter de Boer, Dimitri Frenkel Frank en Hans Ferree.
Zullen we nog meemaken dat Lodewick's Literaire Kunst het stijlmiddel
alliteratie bespreekt aan de hand van
`Heerlijk helder Heineken'? Zal de
constructie `voorzetselgroep met als
eerste lid een voorzetsel en als tweede
lid opnieuw een voorzetselgroep' worden uitgelegd aan de hand van het

voorbeeld zoutjes voor bij de televisie?
Op een van de lerarenopleidingen Nederlands wordt door de docent poezieanalyse een reclametekst als uitgangspunt genomen. Helaas heeft de
eigentijdse neerlandicus zijn keuze laten vallen op de tekst `Sorbo hier,
Sorbo daar, Sorbo is uw hulp in huis'.
Waarschijnlijk zegt het meer over het
niveau van de docent dan over de kwaliteit van de reclametekst, maar toch illustreert het dat de literaire en promotionele horizonten minder ver uiteen
liggen dan `Van Oude Mensen En De
Dingen Die Voorbijgaan, `Van De

een dubbele voorwaardelijke bijzin:
Dus zelfs, als u geen Peugeot koopt,
Been taxatie laat maken en ook geen proefrit ondemeemt maar gewoon bij ons binnen
loopt ter orientatie, krijgt u toch jets van ons.

naamwoordstijl:
Bij het kiezen van een auto kijken sommige
mensen vooral naar gunstige financieringsregelingen
die al of niet worden aangeboden.

De conclusie moet zijn dat de autoadverteerders in dagbladen naar een
ander, conservatiever, evenwicht tussen spreektaal en schrijftaal zoeken
dan de kruidenier. Waarschijnlijk
doen babbelzinnen afbreuk aan de betrouwbaarheid van de informatie en is
de klassieke volzin nog steeds het
meest geschikt om technische details
in te huisvesten.

Koele Meren Des Doods' en 'Van Gils
Strictly For Men' doen vermoeden.
Copywriters hebben een literair probleem: in zo weinig mogelijk woorden
zo veel mogelijk zeggen. Sommigen
slagen daarin: `Miele, er is geen betere
`NRC, voor wie de nuance zoekt', `De
NMB denkt met u mee'. Maar anderen
gaan royaal in de fout. Hun verbale
ontdekkingsreis strandt op Scylla of
Charybdis. Hun headings (kopregels)
of pay-offs (afsluitende kreten) bevatten
gemeenplaatsen of stijlfouten.
Hier volgen vijf voorbeelden: het
bronwater Spa, de koffiemerken Rosta
en Boncafe, de verzekeringsmaatschappij Proteq en de reclame voor de Broederschap van Notarissen.
Absoluut water
Spa verkoopt water. De campagne laat
blote mensen zien, zegt daarbij je
bent wat je drinkt' en sluit of met de
pay-off `Het absolute water'. Hoewel
ik me niet graag door de heading je
bent wat je drinkt' laat uitmaken voor
een glas water, richt mijn grootste bezwaar zich tegen het woord absoluut.
Wat is `absoluut water'? Is hier sprake
van een gallicisme? Niet onmogelijk,
want de slogan is verzonnen door een
Belgisch reclamebureau. `Absoluut water' betekent waarschijnlijk niet: `het
is absoluut waar dat we hier met water
te doen hebben'. Waarschijnlijk betekent het: `dit water is puur'. Absolute
alcohol is volgens Van Dale 100% alcohol. Dus `absoluut water' is geen
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water dat wellicht ook appelsap had
kunnen zijn, maar water waarin niets
anders zit dan waterstof- en zuurstofatomen in de verhouding 2:1. Jammer
dat het etiket vermeldt hoeveel natrium, calcium, kalium en magnesium
erin zit.
Het is niet zo, dat Spa absoluut geen
water is, maar het is absoluut niet zo,
dat het absoluut water is. Op het
eerste gezicht lijkt de pay-off Spa, het
absolute water voor de spreker van het
Nederlands een onzintekst; bij nader
inzien blijkt hij toch iets te zeggen,
maar het blijft onzin.
Tijd voor een bakje troost.

ie die staat
Koffie
Het koffiemerk Rosta omschrijft zijn
produkt als `koffie met smaak die
staat'. Een taalkundig probleem. Een
zuil die staat, is een staande zuil. Een
schemerlamp die staat, is een staande
schemerlamp. Een man met een
spraakstoornis die staat, is een staande
man en geen staande spraakstoornis.
In de boodschap `koffie met smaak die
staat' kan de bijvoeglijke bepaling die
staat in principe betrekking hebben
op koffie en op smaak; beide zijn dewoorden die kunnen corresponderen
met het betrekkelijk voornaamwoord
die.
Maar ja. Wat moeten we met `smaak
die staat'? Wat is een `staande smaak'?
De interpretatie `staande smaak' —
wat dat ook moge betekenen — dringt
zich niet bepaald bij de hoorder op.
Moeten we de bepaling die staat betrekken op de woordgroep koffie met
smaak? Veel keus is er niet. Maar in de
groep koffie met smaak is het zelfstandig naamwoord koffie de kern. Dus
wordt er tegen ons aangepraat over
`koffie die staat'. Persoonlijk vat ik dat
niet op als een aanbeveling voor
Rosta.

Sluipende moordenaar
Zullen we dan maar een kopje Boncafe
zetten? De reclame voor dit koffiemerk stelt ons niet voor linguistische
raadsels, maar ondersteunt de boodschap met een dubieuze melodie. Uit
de beelden moet blijken dat het een
merk is voor eigenzinnige mensen: we
zien een ongebruikelijke keukeninrichting met extravagante attributen
en exotische vruchten. Een zoete vrouwenstem zingt dat Boncafe `heel apart
en bijzonder' is (tot zover drukken
tekst en beeld hetzelfde uit), maar
haar zang is getoonzet op de melodie

van `Killing me softly'. Wilt u nog een
kopje?
Iedereen kent de discussie over het
oorzakelijk verband tussen koffiegebruik en de Gevreesde Ziekte, en nu
gaat een koffiemerk ons toezingen op
de melodie van `Killing me softly'! Zo
sterk hebben we het niet vaak gedronken. Snel over naar een verzekeringsmaatschappij.

Helpende hulp
Een nieuwkomer in de verzekeringsreclame is Proteq. Over de schrijfwijze
van de naam zou op zichzelf al een
aardige spellinganalyse te maken zijn,
maar de slagzin verdient met een juweel van een taalkundige uitglijder
ons alley aandacht. De reclamespot
laat een automobilist zien die in de
vangrail is beland en vanuit een telefooncel met Proteq belt. Uiteraard regelt de telefoniste de schade meteen,
maar bovendien biedt zij aan, het gezin van de pechvogel op de hoogte te
stellen van het ongeluk. Slagzin: `Proteq helps niet alleen met geld maar
ook met hulp'. Helpen met geld is tot
daaraan toe, maar `helpen met hulp'
lijkt mij een hulpeloze poging vaneen
woordacrobaat om een hulpbehoevende verzekeringsmaatschappij een
handje te helpen. Deze tekst verdient
een vaste plaats in Lodewick onder het
hoofdstuk tautologie.
Copywriters moeten hun verhaal
meestal indikken tot een zin. Er zijn
reclamedeskundigen die menen dat die
zin niet langer mag zijn dan twaalf
woorden, hetgeen de opdracht niet
eenvoudiger maakt. Lukt 't, dan is er
een wonder van kracht ontstaan. Maar
als zo'n gespierde mededeling een fout
bevat, dan betekent dat een knock-out
voor de campagne.

je zaakjes regelen
Niet alleen fouten, ook ongelukkig gekozen woorden kunnen dodelijk zijn
voor een reclameboodschap. Momenteel is er bijvoorbeeld een discussie
gaande over de reclame van de
Koninklijke Notariele Broederschap.
Het filmpje van 35 seconden toont
twee tennisspelers die ruzie krijgen
over de vraag of een bal binnen of buiten de lijn is geslagen. De stoel van de
umpire blijkt leeg; zonder scheidsrechter komen de rivalen er niet uit. Slagzin: 'Regel je zaakjes met de notaris'.
Deze reclame is genadeloos neergesabeld door Adformatie-columnist

Hobbe Faber. Een van de kritiekpunten betrof de slagzin. Faber vond de
woordkeus regelen en zaakjes volkomen mis: `Het heeft iets van ritselen
en rommelen, van handige jongens onder elkaar, het klinkt zelfs een beetje
louche.'
De verantwoordelijke reclamemaker
van bureau Result had zich ongetwijfeld een ander resultaat van zijn inspanningen voorgesteld dan furieuze
vakgenoten en teleurgestelde notarissen. Tegenover Henk van Gelder gaat
hij in De Tijd flink in de verdediging:
`Ik begrijp dat niet. We hebben dat
woord in het verleden ook al eens gebruikt, in een campagne voor pensioenen. Regelje zaakjes voor het te laat is.
Toen is er niemand over gevallen'.
Zou die man zo'n gebrekkig taalgevoel
hebben dat hij geen onderscheid kan
maken tussen de verbale registers die
respectievelijk horen bij een individuele vutter die amicaal wordt toegesproken en bij de Notariele Broederschap?
In hetzelfde interview zegt hij `dat de
bloemenkwekers zich ieder jaar een
oor laten aannaaien met die klotecampagne'. Kennelijk niet iemand die op
de hoogte is van begrippen als `stijl
`register' en `lingulstische setting'. Dit
is het vocabulaire van een handige ritselaar die hetzelfde zaakje tweemaal
verkoopt aan verschillende klanten.
Er valt nog veel te verbeteren met
goed taalonderwijs, stilistiek en een
eenvoudige inleiding taalbeheersing.
Een bundeling van columns over reclame van Willem Pijffers verschijnt
dezer dagen bij uitgeverij Lannoo onder
de titel `Viet goed, geld kwijt:
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Megasuperlatieven
Rob van der Burg — Groningen

In onze hyperhectische tijd, waarin woorden als supermacht, supermarkt,
superheffing en superbenzine reeds superingeburgerde begrippen zijn, wil ik graag
een bescheiden greep doen uit wat ik zou willen noemen de `megasuperlatieven, die
mij in enkele weken tijds uit de diverse media om mijn hyperontvankelijke oren
vlogen.

Terwijl diverse beleidsterreinen in de
politiek van superbelang zijn, uitte
minister Deetman een supergotspe en
ontpopten de ministers Braks en Nijpels zich helaas tot superslakken.
Voorts kennen we sinds kort de megayup, een jonge superrijkaard; wellicht
is hij een superspeculant, verwikkeld in
een mega-overnamegevecht op de New
Yorkse beurs met het oog op superrendement. Natuurlijk maakt hij hierbij
dankbaar gebruik van een supercomputer met megachips.
Naast een mammoetparochie en supersterke lijm mogen wij ons binnenkort
verheugen op de megabus (lange autobus) en een supergat (15 kilometer
diep gat in Duitsland) — het laatste
niet te verwarren met een superholte
(een Nolte in het heelal).

In maxi-megaformaat
Het Koninklijk Concertgebouworkest
ontving onlangs een Edison in maximegaformaat — een topzwaar kleinood
voegde de journalist Roland de Beer
eraan toe teneinde alle misverstanden
bij voorbaat uit te sluiten.
Ook de terminologie in de popmuziek laat zich niet onbetuigd. Is een
`ster' al een `persoon die op een bepaald gebied schittert of uitblinkt'
(Van Dale), parallel met het begrip
supernova zijn wij sinds enkele jaren
gezegend met supersterren en — ons geluk kan niet op — zelfs met megasterren. Slechts deze laatsten behoren vanzelfsprekend tot die zeldzame uitverkorenen der aarde die mogen optreden
op megafestivals en megapopfestijnen.
En naast 'een super-eminent goddelijk
niets' (Verhoeven over Plato) kennen
wij tenslotte nog `het gigantische
Meta-Maxi-Maxi-object van Jean Tinguely'. Als dit niet metareusachtig
is...
Een korte tijd geleden werd de Nederlandse samenleving wreed opge-

schrikt/blij verrast met een nieuwe
verschijning aan het megasuperlatieven-firmament: de komst van
Super-zu1velprodukten van de Unigrolevensmiddelengroothandel, te koop
in onder andere Superwinkels. Blij verrast bleek in ieder geval niet de Nederlandse Melkunie: in paniek overwoog
deze organisatie zelfs juridische stappen tegen het gebruik van een dergelijke allesverpletterende naam. Voorts
kwam de Superunie-inkoopcombinatie
in het nieuws en probeerde het aardappelfront een graantje mee te pikken
met het superbintje.
Amper bekomen van de schok vanwege het maxi proces tegen 456 mafiosi, bleek een door supertoplieden in
stilte voorbereide megafusie tussen
NDU en Perscombinatie voor de deur
te staan, wat zou leiden tot een superconcentratie van Nederlandse dagbladen. Terwijl de uitkomst der inspanningen van deze 'architecten van
de megadeal' nog niet geheel duidelijk
was, bracht een andere superondernemer (tycoon, magnaat) een megabod
uit op een mammoetbedrijf en besloten
vijf ziekenfondsen tot een monsterfusie. Intussen ging DSM superbeveiligd
naar de beurs.
Supertruttig
Een mammoetconcern als Philips, altijd op jacht naar mammoetorders,
hield zich bezig met een megaproject
voor de ontwikkeling van megabitchips. En passant ontwikkelde het concern een superscreen (tv-beeldbuis)
waarop we intens kunnen genieten van
Engelse humor-giganten, een
mammoet-opera (bijvoorbeeld Wagners
`Der Ring des Nibelungen'), superflip
(tv-spel) of een supertruttig produkt als
de nieuwe speelfilm van Pippi Langkous. Of van de mega-acts van megasterren (popmuziek), begeleid door supergitaristen en supersexy of superchique dameskoortjes. Of van een super-

derby (voetbal), van de supervorm van
Boris Becker tijdens een Superseriestoernooi (tennis) of van de supersterren
van het Amerikaanse worstelen.
En niet te vergeten Super Channel.
Degene aan wie al dit moois niet is
besteed, kan zich altijd nog vermeien
met de supermonsterdoorlopers van
Denksport of supersnel reageren voor
de superbonusprijs in een prijzenfestival van Reader's Digest. En wie weet,
hebt u wel supergeluk, kunt u zich met
superkorting via een reisreus (grote
touroperator) wel uit de voeten maken
met een mammoet-cruiseschip, een superzwaar vliegtuig, een supersonisch of
zelfs hypersonisch vliegtuig, of desnoods met een supersnelle trein (een supertrein, een superexpres, een superspoor of supersprinter; zie Onze
Taal 1, 1989), naar de superwelvarende
drukte in Munchen (Rik Zaal). Of
vindt u dat maar superburgerlijk (Rik
Zaal) en superkitsch?
Naast supergeleiders, supervezels en supersterke cementen' signaleerden we
op de valreep voor toekomstige generaties van Onze-Taallezers tot onze
opluchting nog `luiers met supercomfort-band.'

Turbotaalfanaten
Ik weet niet hoe het u met zulke 'megasuperlatieven' vergaat, maar mijn
oren zijn allergisch voor dit soort hyperdemagogische superbombastische
mammoetgrootspraak. Maar wellicht
is dit slechts een uiterst betreurenswaardige aandoening van supersensitiviteit, om mij maar uitermate eufemistisch uit te drukken. De weerzin
die het gebruik van `megasuperlatieven' bij mij opwekt, lijkt op die bij het
lezen van de hysterisch juichende commentaren op Amerikaanse paperbacks, die lijken te willen suggereren
dat je wel gek moet zijn als je het in je
hoofd haalt dat boek niet aan te schaffen. Of op die bij de ongegeneerd luidruchtig schreeuwende televisiereclames die je tot consument proberen te
reduceren, die bovendien niet helemaal `bij de tijd' is als je hun voortreffelijke produkten links laat liggen.
Ik vraag me weleens af: wat is hier
eigenlijk aan de hand, met zulke megalomane turbotaalfanaten? Is hier
sprake van een nieuwe kwaal? Van een
supersyndroom?
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In de Winkel van Sinkel
Joop van der Horst

In de winkel van Sinkel was alles te koop. Hoeden en petten en dameskorsetten. Dat
is zeker. Of het vervolg ook zo zeker is, weet ik niet: drop om te snoepen en pillen
om te poepen. Wel weer zeker is, dat de winkel van Sinkel echt heeft bestaan en dat
zijn reclame een blijvende bijdrage geleverd heeft aan onze taal. Volgens mij zelfs
aan onze literatuur. De winkel van Sinkel is omstreeks 1860 begonnen met
manufacturen: Nieuwendijk 174 te Amsterdam. Later kwam daar herenconfectie bij,
toen lingerie, kindergoed, `damescostumes, huishoudelijke artikelen, alles voor de
woninginrichting, en filialen in Utrecht en Rotterdam. Alsmede purgeermiddelen.
Sinkel was ons eerste warenhuis en een begrip. Het assortiment moet voor honderd
jaar geleden overweldigend geweest zijn: de winkel van Sinkel is niet alleen
spreekwoordelijk geworden voor een breed aanbod maar ook voor een grote
rommel. Ik weet niet waarom de winkel van Sinkel in 1903 gesloten werd, maar het
zou kunnen zijn dat de drop en de snoepjes voor de stoelgang door elkaar geraakt
zijn.

van huismannen); 'hapt zo heerlijk
weg' (de oorsprong weet ik niet, maar
het kan tegenwoordig van alle lekkere
dingen gezegd worden); `d'r zitten er
toch vijftig in' (Drum; nadien van alles
wat je kan uitdelen; ook wel gezegd
van autobussen met toeristen); `met de
wilde frisheid van limoenen' (FAdeodorant, vervolgens ook van bijvoorbeeld sigaren, zomerblouses of
een nieuwe vriendin); `the best there
is' (Durex; nu op alles van toepassing);
`alleen voor een ... kom ik eruit' (benu vrij toepasbaar);n mijn sas
sc
met Badedas'; 'giroblauw past bij jou'.
C .

Sinkel was er niet op uit onze taal te
verrijken; hij wilde slechts korsetten
en drop verkopen. Toch heeft hij zich
een monument in onze taal verworven dat al meer dan honderd jaar meegaat. De wijze les die hierin besloten
ligt, blijkt niet besteed aan taalzorgers
en puristen, die het zonder monument
moeten stellen en nog geen komma in
het woordenboek van haar plaats krijgen.

Het speelgoed van de taal
De reclame heeft van de tijd van Sinkel of veel bijgedragen aan de taal. In
het bijzonder door ons een geheel
nieuw soort uitdrukkingen te verschaffen. Het wordt tijd dat ze erkenning krijgen. Het zijn de speelwoorden.
Ze zijn er al meer dan een eeuw, er
zijn er honderden, iedereen gebruikt
ze, maar ze hebben nog geen naam. Ik
noem ze speelwoorden.
Speelwoorden zijn ruin of meer vaste
uitdrukkingen die we voor iets anders
gebruiken dan hun oorspronkelijke
bestemming. Speelwoorden drukken
geen wijsheid uit maar zijn als het
ware het speelgoed van de taal. We
krijgen ze aangereikt door de reclame.
Een goed voorbeeld van wat ik onder
een speelwoord versta, is vakmanschap
is meesterschap of blij dat ik rij. De
oorspronkelijke toepassing in de reclame is nog wel bekend, maar we gebruiken ze ondertussen in eindeloos
veel andere situaties. Even Apeldoorn
bellen; een ei hoort erbij; bier om in
te bijten; even een vlekje wegwerken;
en dan is er koffie.
Het verschil tussen een gewone reclameslagzin en een speelwoord is dat

zo'n speelwoord zich losgemaakt heeft
van zijn reclame-oorsprong. Als de reclame al lang op een nieuwe slagzin is
overgegaan, kan zo'n speelwoord blijven leven. Het speelwoord is dan een
stukje van de taal geworden.
Het spel zit 'm in de spanning tussen
de reclame waaruit de woorden genomen zijn en hun nieuwe toepassing.
Als de bron vergeten raakt, is het spel
uit: het speelwoord verdwijnt of het
wordt in de woordenboeken als zegswijze opgenomen. Dat laatste is gebeurd met een kind kan de was doen,
van huffs uit een slagzin bij Miele's
eerste wasautomaten, rond 1955.

Hedendaagse speelwoorden
Springlevende speelwoorden zijn bijvoorbeeld: `hij klopt, hij veegt en hij
zuigt' (oorspronkelijk gezegd van een
bepaald type stofzuiger; nadien ook
er is meer. Dezelfde stem die
promotieteksten spreekt, leest
ook het commentaar bij Veronica film & video, De heilige koe
en de Pin-up club.
Hij beet Jos Bergen Henegouwen, maar zijn naam roept minder herkenning op dan zijn stem.
Hij ktopt, hij veegt en hij zuigt.
Hij spreekt ongeveer twintig
procent te snel, enige decibellen
te hard en legt de absurde klemtonen die het handelsmerk van
Veronica zijn geworden. De
spreker staat stil, mair de stem
zit op de fiets.

Dit knipsel uit NRC Handelsblad van
12 november 1988 illustreert de verschuiving van een oude reclameuitdrukking naar hedendaags metaforisch taalgebruik.

Van de volgende speelwoorden zullen
oorsprong en toepassingsmogelijkheden bekend zijn: `Als d'r een bus
komt, dan pak ik 'm'; 'C&A is toch
voordeliger'; 'bloemen houden van
mensen'; twitter dan het witste konijn'; `de witte tornado'; `zo slank zijn
als je dochter'; 'kopen bij de Spar is
sparen bij de koop'; `ijskoud de
zachtste'; `wij nemen Bona mee in de
arreslee'; ' Trevira trekt u aan'; `moment voor uzelf, moment voor Moccona'; `ik wil Bolletje'; `... blijft op de
kleintjes letten' ('s lands grootste kruidenier); 'melk, de witte motor'; `melk
moet'; `rolt beter, plakt beter, brandt
beter'; `stop een tijger in uw tank';
`vlees, u weet wel waarom'; `de smaak
is raak'; `het pientere pookje'; `blij met
bier uit blik'; `lees die krant!' (A.D.);
`geen cent te veel hoor, want ons ben
zunig'; `op de markt is uw gulden een
daalder waard'; `Bums dwarsgebakken'; 'Schat, staat de Bokma koud?'
-

Oudere voorbeelden
De winkel van Sinkel lijkt me de
oudste in dit genre. Maar tussen einde
19de eeuw en nu is er een stroom
reclame geweest en honderden slagzinnen zijn als speelwoord opgepakt,
sommige zijn intussen ook weer verdwenen, andere zijn nog steeds in gebruik.
Aller ogen zijn gericht op ... ? Eerst
op Kwatta-chocola maar nu valt het
niet meer te voorspellen. Er is maar
een ... ? Karel I. 'Elke dag een glaasje'
(Bols); `Vlug, veilig en voordelig'
(NS); 'Ach vader, niet meer' (begon-
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Frank Pels, creatief directeur van het
gerenommeerde reclamebureau
PPGH/JWT, geeft elke week in
Adformatie een nauwgezette registratie
van de manier waarop (sommige)
reclamemakers praten en van hun
gespreksthema's. Onderstaande tekening maakte hij speciaal voor Onze Taal.

nen als onderschrift bij een prent van
de drankbestrijding; later voor de grap
veranderd in: 'Acht vader, niet meer
maar zulke variaties zijn juist typerend voor speelwoorden); `Chief
Whip op ieders lip'; `en betere waar,
en tien procent, alleen De Gruyter';
`vliegen is goedkoper dan u denkt'
(KLM); `laat niet als dank voor 't aangenaam verpoozen, den eigenaar van
't bosch de schillen en de doozen'
(ANWB; toen nog A.N.W.B.); `gun u
De Tijd' (toen dat nog een dagblad
was); 'behandel de dieren met zachtheid, spaar de vogels' (Dierenbescherming);'wees slim, koop Glim' (boenwas); 'goed zo moeder, laat je kinderen
onderzoeken voor het to laat is'
(tbc-bestrlj* ding); `al een vat, kist of
krat van de Phoenix gehad?' (een emballagefabriek bij Halfweg); `Kreymborg is waarborg' (kleding); 'spreek
met Loeb en 't komt in orde' (kleding
op afbetaling); 'Haagsche Hopjes, u
raadt de maker' (Rademaker); `Forma
Natura-schoenen: ruimte voor 6 tenen'; 'druk op de knop en je staat
erop' (een automatisch fototoestel);
`Droste, altijd welkom'; `met Velpon
zie je er Been barst meer van'; `Piet
Pelle rijdt op zijn Gazelle'; `Rang is alleen Rang als er Rang op staat'.
Het speelwoord Vim schuurt en kan
niet krassen kreeg bijvoorbeeld vaak de
vorm: Bier schuimt en kan niet krassen.
Even tijd voor een Caravellis (sigaret
omstreeks 1930) was een tijdlang gangbaar als aankondiging van een koffiepauze. Doe uw voordeel met Vim heeft
zeer velen op het idee gebracht van en
doe uw achterdeel met ATA.
Het is niet onmogelijk dat in onze
eeuw de traditionele spreekwoorden
een kwijnend bestaan leiden. Maar als
dat al een verlies genoemd moet worden, dan wordt dat ruimschoots goedgemaakt door het geheel nieuwe, flonkerende en wendbare taalgoed van de
speelwoorden.

A. Sinkel heeft ons niet alleen het
eerste warenhuis geleverd, maar voor
zover ik zien kan, ook het eerste speelwoord. Alleen van die drop ben ik

niet zeker. Want voor een reclameslagzin geldt hetzelfde als voor een artikel:
zorg dat je laatste woord iets anders is
dan poepen.
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Jaarvergadering van het genootschap
Secretaris Genootschap Onze Taal

Op woensdag 14 juni aanstaande zal
in een der zalen van het Zalencentrum
Centraal Station te 's-Gravenhage om
14.00 uur de jaarvergadering worden
gehouden.
De agenda luidt als volgt:
1. opening door de voorzitter
2. verslag jaarvergadering 1988
3. jaarverslag 1988
4. financieel verslag over 1988 door
de penningmeester
5. verslag kascommissie
6. benoeming nieuwe kascommissie
7. bestuurssamenstelling:
a. dr. J. de Rooij en mr. L. J. Dieters zijn aan de beurt van aftreden; zij stellen zich herkiesbaar.

8.
9.
10.
11.

b. kandidaat-bestuurslid:
mr. H. W. van Rees
c. kandidaat-voorzitter:
H. A. M. Hoefnagels
voorstel tot verhoging van de contributie per 1 januari 1990
mededelingen
rondvraag
sluiting.

Het jaarverslag en de financiele stukken over 1988 liggen een half uur voor
de aanvang van de vergadering ter inzage. Wenst men deze stukken eerder
te bestuderen, dan kan men het secretariaat telefonisch of schriftelijk
vragen om toezending ervan.

De tactimcsmbriefing
Luc Lutz — acteur, Den Haag

Het gaat heren, om de tactics bij de
hele campaign voor `Limiter de nieuwe
after-shave. Het is een prachtige account. Uit de briefing is duidelijk geworden dat we een deadline hebben
die ruimte geeft voor uitgebreid pretesten. Deze brainstorming is dan ook
voornamelijk bedoeld om tot een totale
copyplanning te komen. We hebben een
visual, ontwerpen voor een brandimage met copy en een duidelijk idee
voor de aanpak van de client-service. Ik
zal straks 't woord geven aan onze
account-executive.
We denken aan een media-mix voor
pers-, tv-, radio- en buitenobjecten, dat
wil zeggen, uitsluitend beperkte maar
gerichte affichage. Misschien kunnen
we nog gebruik maken van de resultaten van de aided recall met mastheads
toen we de Julius-after-shave brachten.
Als ik 't goed heb, deden we ook een
glue-seal-test. Misschien niet opportuun wat `Limite' betreft. Maar het
gaat om de attentiewaarde. Daarom
moeten we nu al enigszins een overzicht hebben van de attitude van de
consument.

We hebben ook een duidelijk inzicht in
het blokbereik. Is destijds een deelsteekproef voor gedaan. Geldt natuurlijk
voor 't ethermedium. Gezien de totale
media-mix is kennis van leesbereik en
luistergedrag van belang. Denk er dan
aan dat je bij een Ster-spot de steungeur
mist. Misschien kunnen we de opinion
leader eens uitlichten. Overdosering
van direct mail moet ik afraden. De
response-functie als totaal, daar gaat
het om.
Wat doen we met de pass along reader
en de secondary reader? Zit daar niet te
veel waste? Hoe is 't spotbereik? Is een
quota-steekproef relevant? Eer we aan
het ideale pack-shot toe zijn en 't eens
zijn over de pay-off, staat ons veel werk
te wachten.
Hoe bereiken we de doelgroep het effectiefst? Hoe werken we naar een optimale confrontatiekans met dit produkt?
Gezien de specifieke consumer ben ik
tegen hard selling. Mijn vraag is heren,
hebben we een pilot study nodig voor
de responsefactor en hoe snel hebben
wij een inzicht in 't spotbereik?
Het woord is nu aan onze accountexecutive, Jaap Holland.

Het jaarverslag maakt gewag van de
sterk toegenomen belangstelling voor
het genootschap en vooral voor zijn
blad Onze Taal. In 1988 kwamen er
ruim 5.000 nieuwe leden bij waardoor
in het begin van 1989 een oplage van
Onze Taal van 22.000 exemplaren
moest worden gedrukt. De belangstelling is gedurende het eerste kwartaal
onverminderd doorgegaan.
Ook de Taaladviesdienst van het genootschap ondervond in het verslagjaar een stijgende belangstelling.
Steeds meer leden stellen zich telefonisch of schriftelijk in verbinding met
de Taaladviesdienst als ze met een taalkundig probleem zitten. Ook grotere
opdrachten voor het corrigeren van
teksten die de overheid of het bedrijfsleven op grote schaal wil verspreiden, worden in toenemende mate
aan de Taaladviesdienst verstrekt. De
opdrachten die langere tijd in beslag
nemen, vereisen een vergoeding voor
de eraan bestede uren. De leden krijgen de adviezen van de Taaladviesdienst gratis mits de vragen binnen
een redelijke termijn beantwoord kunnen worden. Bekend is dat de Taaladviesdienst ook dit jaar de regering
van advies heeft gediend ten aanzien
van de tekst van de Troonrede.
Het genootschap heeft in 1988 samen
met de TROS de Stichting Nationale
Spellingwedstrijd opgericht. In het
voorjaar van 1990 zal deze stichting
spellingwedstrijden organiseren, waarvan de TROS via de televisie verslag
zal doen.
Het genootschap heeft het Actiecomite Buitenlandse Namen ondersteund in zijn strijd tegen de ANP
schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen. De Nederlandse
Taalunie heeft in een later stadium een
commissie van deskundigen benoemd
die dit probleem moet bestuderen.
Het jaarverslag maakt dankbaar melding van de steun die het genootschap
van de Stichting Algemene Loterij
Nederland en de Stichting Let Op Uw
Taal in 1988 mocht ondervinden.
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Van Dale. Nu ook op CD.
Van Dale Lexitron is een CD-ROM met alle

Zo de ouden zongen...

R

informatie over gebruik, spelling en betekenis

uim 2000 spreekwoorden, naar onder-

van woorden en namen in het Nederlands.

werp gerangschikt, met verklaring en

Lexitron is op to roepen vanuit een tekstver-

eventuele varianten plus de Engelse, Franse en

werkingsprogramma en is dus een uitkomst

Duitse versies van het betreffende spreekwoord

voor mensen die beroepsmatig teksten

Dat alles samen met trefwoordenregis-

schrijven, bewerken of uittypen. Prijs f 1.750,-

ters en illustraties. Prijs f75- . verkrijgbaar bij de

inclusief B.T.W. Lexitron Plus met onderzoeks-

boekhandel.

module f 2.000,— inclusief B.T.W. Voor nadere
informatie kunt u bellen: 030-331484.

Spreekwoordenboek
in vier talen

C1

ONMISBMR
DE HEDENDAAGSE VAN DALE.
De complete inventaris van het hedendaagse
Nederlands. Met vak- en spreektaal, 95.000
trefwoorden op 1600 pagina's. Verkrijgbaar bij
uw boekhandel, f 132,50

Van Dale Lexitron.

de
Taaladviesdienst
doer meer
dan het geven van gratis taaladviezen aan
bedrijven, instellingen en particulieren
Wat kunnen wij nog meer voor u doen?
CORRIGEREN
van brochures, rapporten, jaarverslagen e.d.
met betrekking tot stiji, grammatica, spelling en
interpunctie
HERSCHRIJVEN
van (delen van) teksten
A D VI SEREN
over het taalgebruik in uw schriftelijke uitingen
Dit alles tegen een aantrekkelijk uurtarief
Bel 070 - 24 24 23 of schrijf naar:
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag

VOOR WIE BIJ WIL BLIJVEN IN DE NEDERLANDSE TAAL.

De TAD
behandelt elke tekst
als een troonrede
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Je ei 9 en pennenset met inscriptie

en Secretaresse Magazine!
Een wel heel persoonlijke

plus de pennenset met inscrip-

aanbieding van Secretaresse
Magazine. De elegante pennen

tie (f39,—) samen voor slechts

elyse^
e
—

f 69,-! Stuur de coupon in

for elegance

een open envelop Haar:

set bestaat uit een vulpen en

Secretaresse Magazine

een ballpoint, voorzien van een

Antwoordnummer 10177

door jou gewenste inscriptie.

2400 VB Alphen aan den Rijn.

De tijdloze modellen zijn

Je kunt ook bellen: 01720-62184.

uitgevoerd in mat roestvrij

secretaresse
maztie

edelstaal. Dit hoogwaardige
materiaal blijft door de jaren

M=

^a stu u u mij een jaar tang Secretaresse

heen mooi.

Magazine en tevens de pennenset met inscriptie.

In plaats van f 69,— + f 39,— betaal ik nu slechts
f 69,— voor abonnement en pennenset samen.

Hoe kom je in het bezit van deze

Gewenste inscriptie:

exclusieve pennenset? Je vult gewoon

Lettervoorkeur: cursief/strak*

(max. 25 tekens)

Bedrijf/instelling:

de coupon in en je ontvangt een jaar

Tnv•

M/V

Functie:
Adres (prive/werk*):

tang Secretaresse Magazine (f 69,-)

Postcode/ plaats:
Telefoon (prive/werk*):

Handtekening

Exclusief, elegant en...

o

* Doorhalen wat niet van toepassing is. Dit aanbod geldt
alleen voor secretaressen die de afgelopen twee jaar geen

persoonlijk!

[

onnementoP Secretaresse Magazine hebben gehad.
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of repareert u ook zelf de dakgoot?

Schrijven is vakwerk.
Dat geldt zowel voor brochures als jaarverslagen, voor mailings en bijsluiters. Voor
een begrijpelijke en prettig leesbare tekst is de pen van een vakman onontbeerlijk.
Waar teksten tellen, biedt Hendrikx Van der Spek uitkomst.
Wij assisteren u graag bij:. tekstproduktie (mailings, folders)
• tekstredactie (gebruiksaanwijzingen, instructies)
• trainingen (rapporteren, notuleren)
Bel 020-837624 voor onze bureaubrochure.
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IMMERS A L

HOE DUIDELIJK IS UW TAAL?
Voor een efficiente bedrijfsvoering is correct taalgebruik essentieel.

TIMMERS TAAL doeterietsaan:

. taalvaardigheidstraining, op diverse niveaus
* (her)schrijven van rapporten, jaarverslagen, brochures e.d.
. advisering met betrekking tot taalgebruik
TI M M E R S TA A L staat onder leiding van drs. Corriejanne Timmers, taalkundige

Wilt u meer weten? Ons informatiepakket ligt voor u klaar.

TIMMERS TAAL
Van Stolkweg 10
2585 JP SCHEVENINGEN
Het juiste adres voor duidelijke taal

telefoon (070) 55 43 58
telefax (070) 55 38 71
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PCUdB

n Voorlopig blijven de lh- en rhwoorden het goed doen. Ik wil u van
Ton Majoor de lh-rh wisselreeks niet
onthouden: Daar ik graag op zaterdag
mijn zwarte monokini weer in de plooi
zag — u weet ook reeds: ik geef mijn ergste puinhoop te koop — zegt mijn eega
pijnlijk: beste hou effe op! Tabe nou.
n Dit alles ook nog onder de aanhef
gewaardeerde P. • Helaas is het druktechnisch onmogelijk om de lhwoorden in zwarte en de rh-woorden
in rode letters te noteren, zoals T. Majoor deed. n Een doekje voor het blue
den is zo ongeveer hetzelfde als een
doekje tegen bet bloeden, maar een
doekje voor bet bloeden is heel wat anders dan een doekje na bet bloeden.
n Misschien vraagt u zich of waar ik
met deze observatie heen wil. Welnu,
ik ga het weer eens over accenten hebben en over de onhebbelijke gewoonte
van sommigen om met accenten maar
wat aan te rommelen. • De regel is dat
voor van tijd en plaats (voorafgaand
aan, aan de voorkant van) normaliter
beklemtoond wordt, terwijl voor in de
betekenis van ten behoeve van de klemtoon juist niet krijgt. Een uitzondering is natuurlijk het geval van contrastaccent (wie niet voor spellingverandering is, hoeft er ook weer niet
per se tegen te zijn, maar daar zullen
we het nog wel eens over hebben),
maar in normale gevallen lijkt mij de
uitspraak de goederen zijn bestemd voor
de vluchtelingen absurd, tenzij betoogd
wordt dat de goederen al een bestemming hebben gekregen voordat de
vluchtelingen op het toneel verschenen. En juist deze uitspraak heb ik de
afgelopen twee weken driemaal uit de
mond van een omroeper op Omroep
Brabant gehoord. Zou hier een streven
achter zitten om het Brabantse taaleigen nog meer eigenheid te geven?
n Nu we het toch over de spraakmakende media hebben; W. Kuilenburg uit Boxmeer merkt op dat Doris
Baeten op Valentijnsdag in een gesprek
met Ad den Besten het presteerde om
een positief gevolg te wijten aan een
oorzaak, daarin gesteund door Annie
Schmidt, die op het andere net een
oorzaak debet liet zijn aan een positief
gevolg. n Dit is daarom zo interessant
omdat J. C. van Dijk uit Velp juist het

omgekeerde signaleert. Op een bord
stond tijdens een demonstratie bij het
Nationaal Monument in Amsterdam
`Dank zij F. en A. is mijn moeder invalide.' • F. en A. zijn de ex-twee van
Breda, maar dit terzijde. Natuurlijk
kan hier ironie in het.spel zijn, maar
Van Dijk constateert dat hier veeleer
een leemte in de taal is. Dankzij is
door positief toedoen. Door negatief toedoen, daar bestaat geen simpele uitdrukking voor. Van Dijk suggereert de
combinatie verwijt zij als negatieve tegenhanger in de taalschat op te nemen. n Een niet onaardige suggestie,
maar om de een of andere reden vind
ik dat de woordenrij `Verwijt zij Van
Dijk moet Van Dale weer uitdijen' ritmisch niet helemaal deugt. n Een okselstuk, laat Arend Hermans uit Delft
uit, is in Haagse kringen een nota over
een gevoelige kwestie waar een ambtenaar of minister mee `onder zijn arm'
loopt om deze en gene te raadplegen
of om te lobbyen. n Ik citeer de definitie letterlijk omdat uit de formulering
niet duidelijk is of de omschrijver omlobbyen in zijn argeloosheid als werkwoord gebruikt. n Zo nee, dan zie ik
het er nog van komen dat op korte termijn dit woord door gene of deze
wordt gecreeerd. Als ze dan maar niet
zeggen dat dat verwijt zij P.C.U.d.B.
was, want ik ga hier vrijuit.
n Overigens, als een nota als okselstuk
wordt betiteld, dan houdt dat in dat de
bedoelingen ervan niet op korte termijn geeffectueerd worden, aldus
Arend Hermans. n Potvervuiling is
volgens dezelfde informant het gebruik van een subsidiepot voor oneigenlijke doeleinden. Ook leuk en leerzaam. Op het eerste gehoor doet het
woord sterk denken aan nestbevuiling,
maar dat is natuurlijk weer heel wat
anders. n Ik vond het aangenaam weer
eens met u geconverseerd te hebben.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
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Diagnose en therapie van grammaticale fouten
(1)
Arthur Dirksen & Uriel Schuurs — vakgroep Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht

In discussies over het nut van grammatica-onderwijs wordt altijd als argument
aangevoerd dat het bijdraagt aan de taalvaardigheid van leerlingen. Er zijn echter
nauwelijks empirische gegevens die deze veronderstelling ondersteunen of
weerspreken. De afgelopen jaren hebben wij onderzocht of grammatica-onderwijs
bijdraagt aan de taalvaardigheid van leerlingen. We zijn ervan uitgegaan dat
grammatica-onderwijs niet hoeft neer te komen op onderwijs in zinsontleden, ook
al is dit altijd de voornaamste invulling ervan geweest. In plaats daarvan hebben we
de volgende vraag gesteld: hoe moet grammatica-onderwijs er uitzien, wil het een
positieve bijdrage leveren aan de taalvaardigheid?
Voor een antwoord op deze vraag hebben we opstellen van leerlingen van de zesde
Was basisonderwijs, en van de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs
onderzocht op grammaticale fouten. Daarmee hebben we een beeld gekregen van
problematische aspecten van de taalvaardigheid van jonge schrijvers. We hebben
geprobeerd vast te stellen wat de oorzaken zijn van verschillende soorten fouten. In
dit artikel gaan we nader in op de resultaten van deze analyse.
In een volgend artikel zetten we uiteen hoe we op basis van de foutenanalyse
grammatica-onderwijs ontwikkeld en in de praktijk beproefd hebben.
-

Fouten en taalnormering
Bij het verzamelen van grammaticale
fouten uit opstellen hebben we spelfouten en normeringskwesties zoveel
mogelijk buiten beschouwing gelaten.
De reden is dat een oordeel 'goed' of
`fout' bij normeringskwesties afhankelijk is van persoonlijke smaak en overtuiging, taken die we niet in ons onderzoek wilden betrekken. Voor onszelf weten wij bijvoorbeeld wel een
antwoord op de vraag of het nu groter
als of groter dan is, maar het zou onjuist zijn om groter als als een grammaticale fout te bestempelen. Het gebruik van de ene of andere vorm is
eerder een kwestie van gewoonte dan
van beheersing van grammaticale regels.
Voorbeelden als (1)a en (1)b zult u in
onze verzameling grammaticale fouten
niet aantreffen, omdat het volgens ons
geen grammaticale fouten zijn.

(1)a Hun hebben dat gedaan.
(1)b Hij heb dat gedaan.
Voor de schrijver van (1)a is hun geschikt als onderwerpsvorm voor de
derde persoon meervoud. Voor de
schrijver van (1)b is heb de derde persoon enkelvoud van hebben. Daarmee
schenden ze de normen van de standaardtaal, maar dat is iets anders dan
een grammaticale fout maken.
Bij de analyse van de grammaticale
fouten in ons materiaal hebben we de
volgende vragen gesteld:
— Wat zijn de oorzaken van grammaticale fouten?

— Hoe kan een schrijver een grammaticale fout in zijn tekst opmerken,
verbeteren en liefst vermijden?
Het antwoord op deze vragen maakt
het mogelijk het materiaal te verdelen
in twee typen: controleproblemen en
interactionele problemen.
Controleproblemen
De fouten die we hier bespreken, vormen niet zozeer een indicatie van een
gebrek aan grammaticale kennis, als
wel van een gebrek aan controlerende
aandacht van de schrijver. De remedie
voor deze gevallen moet niet gezocht
worden in meer (of ander)
grammatica-onderwijs, maar in onderwijs waarin de schrijver gedwongen
wordt aandacht te besteden aan wat hij
opschrijft.
In zin (2) bijvoorbeeld heeft de schrijver vergeten de werkwoordsvorm zit
op te schrijven. De scherpe haken geven twee posities aan waar deze vorm
had kunnen staan.

(2) ...omdat er veel spanning < zit > in
deze films <zit>.
Het ligt niet voor de hand om achter
een dergelijke fout een serieus taalbeheersingsprobleem te zoeken. Iedereen
vergeet wel eens een woord in een zin.
In het geval van (2) is er echter wel
meer aan de hand. Het is niet onwaarschijnlijk dat de schrijver de twee mogelijke realiseringen in (3) overwogen
heeft.

(3)a ... omdat er veel spanning in deze
films zit.

(3)b ... omdat er veel spanning zit in
deze films.
We nemen aan dat een schrijver verschillende realiseringen voor een taaluiting als alternatieve `plannen' kan
overwegen. De schrijver moet een van
die plannen selecteren. Behalve dat er
sprake is van vergeetachtigheid, kan
het in (2) ook gaan om een selectieprobleem. De schrijver is overgestapt van
plan (3)a naar plan (3)b. Dat is op
zichzelf niet erg: je mag best van plan
veranderen. Maar hier is de schrijver
van (3)a op (3)b overgestapt terwijl hij
in deze films opschreef; zit heeft daardoor nooit het papier bereikt. De
schrijver had dat kunnen merken als
hij zijn zin nog eens overgelezen had.
Deze laatste diagnose is interessant
omdat ze een opvallende overeenkomst blootlegt met de fout in (4).
(4) Als ik 's avonds tv zit te kijken, weet
ik soms niet welk net ik op moet opzetten.
Ook hier zijn er twee mogelijke realiseringen: op moet zetten en moet opzetten. De schrijver heeft die misschien
als alternatieve plannen overwogen.
Op een ongelukkig moment (terwijl
hij moet neerschreef) is hij van plan
veranderd, met als resultant dat op
twee keer op papier is gekomen.
Aandacht en afleiding
Een diagnose als selectieprobleem
heeft ons in staat gesteld een aantal op
het oog heterogene verschijnselen onder een noemer te brengen. We denken dat ook in bijvoorbeeld de volgende zinnen een dergelijke fout zit.

(5)a De Indische olifant zijn er ook niet
veel meer van.
(5)b En met een kat kan je ook niet lekker in een bos mee gaan wandelen.
Van een tweede soort controleproblemen vinden we een voorbeeld in (6).

(6) En het stomste vind ik The A-team,
omdat de trucjes die ze maken er elke
keer in voorkomt.
Voor een geval als (6) zou je als diagnose kunnen overwegen dat de schrijver de congruentie in getal van onderwerp en persoonsvorm niet voldoende
beheerst. Oefening in zinsontleden
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zou misschien de aangewezen therapie
zijn. Nadere analyse van de congruentiefouten in ons materiaal heeft echter
een aantal bepalende factoren aan het
licht gebracht die zo'n diagnose onwaarschijnlijk maken. Een zo'n factor
is het interval (= het aantal woorden)
tussen de kern van de naamwoordgroep die onderwerp is, en de persoonsvorm. De lengte van dat interval
bepaalt mede de kans op een congruentiefout: bij een interval van drie
woorden of meer treedt mogelijk een
congruentiefout op. Een andere bepalende factor is de eventuele aanwezigheid in het interval van een afleider:
een andere naamwoordgroep die in getal overeenkomt met de persoonsvorm. De bepalende rol van deze (en
enkele andere) factoren suggereert een
diagnose als aandachtsprobleem.
Het idee is dat de hoeveelheid aandacht die je beschikbaar hebt voor het
formuleerproces, invloed heeft op het
aantal taalelementen dat je op een bepaald moment onder controle hebt.
Toen de schrijver van (6) de persoonsvorm wordt neerschreef (en het getal
moest bepalen), was dat aantal wellicht vrij klein: de trucjes was als het
ware 'buiten beeld', met als gevolg dat
het getal van elke keer werd overgenomen. Alleen door zijn aandacht te
richten op het resultaat van het formuleerproces (de geschreven zin) had de
schrijver zijn fout kunnen opmerken.
De consequenties voor ons onderzoek
zijn duidelijk. Voor de hier besproken
typen fouten hoeft de therapie niet gezoc t te worden in enige vorm van
grammatica-onderwijs, om de eenvoudige reden dat ze niet het gevolg zijn
van grammaticale problemen. Elke
vorm van onderwijs die leerlingen ertoe aanzet hun schrijfprodukten aan
een nauwgezette controle te onderwerpen, kan in principe het gewenste effect hebben. Voor de fouten die we
hierna bespreken, ligt dat anders.

De
Tovenaar
van Fop

door Parker & Hart

Interactionele problemen
Deze fouten hebben volgens ons met
elkaar gemeen dat de schrijver bij het
formuleren het perspectief van de beoogde lezer verkeerd heeft geschat.
Dat is iets anders dan zomaar een vergissing maken. Ook zijn de typen fouten die nu aan de orde komen frequenter dan de eerder besproken typen.
In (7) vinden we twee voorbeelden van
een verwijzings out.

(7)a Vader zei: `Misschien zijn ze verdwaald en kunnen ze het aan niemand
vragen:
(7)b We gingen naar het hotel. Die man
wees ons onze kamer.
In de context van de opstellen waaruit
(7)a, b afkomstig zijn, is duidelijk dat
de gecursiveerde delen geen betrekking hebben op iets dat al genoemd is.
Aan de lezer dus de taak om uit te vinden waar het en die man op slaan. Nu
is dat niet zo moeilijk: met het wordt
zoiets bedoeld als `hoe ze de weg terug
naar huffs kunnen vinden', en die man
slaat natuurlijk op de piccolo of de receptionist van het hotel. Wat is dan
het probleem? Elementen als hij en
het, en de man en die man behoren een
unieke verwijzing te hebben, dat wil
zeggen: bij correct gebruik is er maar
een ding of individu waarop het element betrekking kan hebben.
In (7)a en b hebben dus het, respectievelijk die man geen unieke verwijzing.
Komt dat door achteloosheid van de
schrijver? Weet hij niet welke grammaticale eisen een element als het stelt
aan zijn context? Volgens ons moeten
de zinnen van (7) eigenlijk gelezen
worden als (8)a en b. Het deel tussen
scherpe haken duidt een schakel aan
die de schrijver wel voor ogen had,
maar die hij niet heeft opgeschreven.
(8)a Misschien zijn ze verdwaald,
<weten ze niet hoe ze weer thuis moeten
komen > en kunnen ze het aan niemand
vragen.
(8)b We gingen naar het hotel. < Daar
was een man. > Die man wees ons onze
kamer.

Op zichzelf kunnen dergelijke schakels best impliciet blijven. Sterker
nog, ze doen nogal oeverloos aan. De
lezer kan ze zelf erbij bedenken. Maar
je kunt ze niet weglaten zonder het te
vervangen door bijvoorbeeld de weg,
en die man door bijvoorbeeld de receptionist. (Gegeven een hotel verwijst de
woordgroep de receptionist uniek.)
je zou kunnen zeggen dat de schrijver
in (7)b met die man verwijst naar de
man die hij voor zijn geestesoog ziet,
zoals je ook met die man kunt verwijzen naar een man die je echt voor je
ziet. De schrijver heeft zich dus sterk
ingeleefd in de situatie. Dat we (7)b gemakkelijk kunnen begrijpen zoals
weergegeven in (8)b, komt doordat
ook wij ons, als we willen, in de beschreven situatie kunnen inleven. Gaat
het om een tekst van een kind, dan
zijn we daartoe wel bereid. Beoordelen
we een tekst echter op zijn merites als
tekst voor een algemeen lezerspubliek,
dan Belden dergelijke overwegingen
niet. Zo'n tekst doet, als het goed is,
geen beroep op de goedgunstigheid
van de lezer. Wat we met moedertaalonderwijs willen bereiken, is natuurlijk dat leerlingen uiteindelijk in staat
zijn om zo'n tekst te sc rijven.
Verwijzingsfouten als in (7)a en b vormen een interactioneel probleem: de
schrijver houdt te weinig rekening met
het perspectief dat de beoogde lezer
op zijn tekst heeft. Daarin verschillen
deze fouten van de eerder besproken
controleproblemen. Fouten als in (7)a
en b merk je als schrijver pas op als je
nadrukkelijk het perspectief van de
beoogde lezer inneemt. Dit lijkt typisch iets dat jonge schrijvers moeten
leren.
Grammatica-onderwijs zou een geschikte manier kunnen zijn om het
probleem te behandelen. Het probleem heeft een duidelijk grammaticale component: je kunt uitleggen wat
er mis is met (7)a en b met behulp van
termen als voornaamwoord en naam-
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woordelijke groep (termen van de traditionele grammatica) en een begrip als
(unieke) verwijzing (een begrip dat bij
zinsontleden niet aan de orde komt,
maar dat wel degelijk een grammaticaal begrip is).

Logische voegwoorden
Ook fouten met logisch verbindende
voegwoorden vallen onder de interactionele problemen. Een voorbeeld
vinden we in (9). De scherpe haken geven een ontbrekende schakel aan die
voor de door de schrijver bedoelde interpretatie wezenlijk is.
(9)Als we wat aan hem vroegen, gaf hij
meestal geen antwoord, < en we begrepen niet waarom, > totdat we in het
dorp terugkwamen en hoorden dat de
man doof was.
De verbindende schakel in (9) zou op
zichzelf genomen best weggelaten
kunnen worden. In dat geval kan echter niet totdat gebruikt worden, maar
moet het verband wat `loser' gelegd
worden, zoals in (10).

(10)Als we wat aan hem vroegen, gaf hij
meestal geen antwoord. Later, toen we
in het dorp terugkwamen, hoorden we
dat de man doof was.
Net als bij verwijzingsfouten, lijkt de
oorzaak hier te zijn dat de schrijver
van (9) zich zodanig ingeleefd heeft in
zijn verhaal dat hij de lezer uit het oog
verloren heeft: de verbindende schakel
stond hem zo levendig voor ogen alsof
hij opgeschreven was. Ook hier ligt
het dus niet voor de hand dat de remedie gezocht moet worden in alleen
maar meer controlerende aandacht
voor het opgeschrevene.

Lelijke samentrekkingen
De laatste soort fouten die we als
`interactioneel probleem' aan de orde
stellen, is een bepaald type samentrekkingsfout. Over de analyse van deze
soort fouten zijn we wat minder zelfverzekerd, aangezien we hier misschien met een normatieve kwestie te
maken hebben. Voorbeelden vinden
we in (11)a en b, waar de haken samentrekking aanduiden.
(11)a 's Avonds na het eten ga je, als je
niets te doen hebt, gelijk naar de televisie toe en [je] doet hem aan.
(11)b De letters op de huizen kende hij
niet en [hij] had ze nog nooit gezien.
Traditioneel wordt van dergelijke gevallen wel gezegd dat ze `minder
mooi' zijn, of zelfs `storend voor het

taalgevoel , maar dat ze niettemin veel
voorkomen. In geschreven taal kunnen ze maar beter vermeden worden.
Een dergelijk oordeel lijkt zuiver normatief. Taalgevoel, wat het ook precies
is, is in elk geval subjectief van aard.
Dus als iets `storend voor het taalgevoel' genoemd wordt, dan doet zich
de vraag voor: wiens taalgevoel? Dat
van de schoolmeester? Het kan dus
zijn dat wij (11)a en b fout vinden omdat we op school geleerd hebben dat
ze problematisch zijn. Als dat zo is,
dan kunnen we ons in ons onderzoek
beter niet met samentrekking bemoeien. De reden dat we dat toch
doen, is dat we er niet van overtuigd
zijn dat hier alleen taalgevoel in het
geding is.
Gevallen van samentrekking moeten
aan een aantal voorwaarden voldoen
die onder een noemer gebracht kunnen worden: een samentrekking moet
terugvindbaar zijn. Een belangrijke
voorwaarde voor terugvindbaarheid
betreft de positie waar het samengetrokken deel teruggevonden kan worden. Samentrekking als in (11) eist dat
het samengetrokken deel helemaal
links in de zin als geheel deel teruggevonden wordt. Deze voorwaarde
wordt geschonden. In (12) worden
voor (11)b twee mogelijke verbeteringen gegeven.

Hebt/heeft u gegroet
Wiel Coenen — Weesp

In Onze Taal van november 1988 werd
in de rubriek 'Vraag en antwoord'
door de redactie een uitvoerig antwoord gegeven op de vraag of nu u
hebt of u heeft de juiste werkwoordsvorm is. In het antwoord werden enkele argumenten aangevoerd die alle
de vorm u hebt bepleitten.
Een ander argument dat sterk voor de
vorm u hebt spreekt, wordt gevonden
in zinnen waarin towel hebt als heeft
voorkomt, zoals in de volgende voorbeelden:

(12)a Hij kende de letters op de huizen
niet en [hij] had ze nog nooit gezien.
(12)b De letters op de huizen kende hij
niet en [de letters op de huizen] had hij
nog nooit gezien.
Wanneer, zoals in (12), aan de voorwaarde voldaan wordt, hoeft de lezer
niet te zoeken om het samengetrokken
deel terug te vinden: het staat waar je
het kunt verwachten. Bij schending
van de voorwaarde moet er wel gezocht worden.
Zo bezien vormen samentrekkingsfouten eveneens een interactioneel probleem. Mooi of niet mooi doet niet zo
ter zake. Waar het om gaat, is dat de
lezer voor de interpretatie van de tekst
no eloos moet zoeken. Deze interactionele problemen lijken zich heel
goed te lenen voor een behandeling in
grammatica-onderwijs. In het vervolgartikel vertellen we hoe we
grammatica-onderwijs ontwikkeld
hebben waarin verwijzing, samentrek
king en het gebruik van logisch verbindende voegwoorden behandeld
worden. Het effect van dit onderwijs
hebben we in een experiment op enkele scholen vergeleken met dat van
twee andere onderwijsvormen, waarin
dezelfde onderwerpen op een andere
manier behandeld worden. Over de
uitkomsten laten we u nog even in
spanning.

(1) De man die u gegroet hebt, heeft u
niet teruggegroet.
(2) De man die u gegroet heeft, hebt u
niet teruggegroet.
In deze twee zinnen is door de werkwoordsvormen hebt en heeft duidelijk
wie wie wel of niet heeft gegroet. De
werkwoordsvormen zijn hier dus
functioneel voor de betekenis en de
begrijpelijkheid van elk van de twee
zinnen.
Als de vorm u heeft in de relatie
onderwerp-gezegde gebruikt wordt,
dan zou dat in het genoemde voorbeeld de zin opleveren
(3) De man die u gegroet heeft, heeft u
niet teruggegroet.
...en iedereen zou vragen: 'Wat bedoelt u?'
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Troost voor umlautdragers
H. Chr. Albertz (Iitt. drs.) — Den Haag

In De Telegraaf van 17 december 1988,
geciteerd in Onze Taal 2/3 1989 op
blz. 43, lezen wij de volgende strijdkreet van Wilma Nanninga: `Umlautdragers staan op hun puntjes . In het
vervolg van dat artikel worden wij
deelgenoot gemaakt van de ontstemming van de heer Gutlich (hij is niet
ingenomen met de computerweergave
Guetlich). Van de Vereniging van
Leestekendragers kan men misschien
moeilijk anders verwachten.
Zoals bekend is, is de umlaut niets anders dan de weergave in het schrift van
een e-kleuring van de (umlautdragende) klinker. Deze e-kleuring wordt
veroorzaakt door de e in de volgende
lettergreep (een in de Westeuropese
talen verder weinig voorkomend geval
van `vocaalharmonisatie , onder meer
bekend in de Finse taal). De umlaut
behoort dan ook niet met twee puntjes te worden geschreven, maar met
twee verticale streepjes, de oudere
Duitse weergave van een kleine letter e
in lopend schrift. In oudere Duitse
boeken (18e en begin 19e eeuw) komt
men dan ook nog veelvuldig de weergave van de umlaut tegen in de vorm
van een boven de klinker klein gedrukte e. Bij spelling in hoofdletters
zou men de weergave met E in plaats
van met streepjes zelfs bijzonder correct mogen noemen: volgens strenge
maatstaven van orthografische esthetica behoren immers op hoofdletters
geen accenten te worden geschreven:
OTTO MUELLER = Otto Muller (al ligt
dit voor de persoonlijke dragers van
zulke namen vermoedelijk toch wat
gevoeliger.)
In overeenstemming met de opvatting

`umlaut = e' staan in de catalogi van
de grotere bibliotheken hier te lande
(Koninklijke Bibliotheek, Universiteitsbibliotheken e.d.) namen met umlaut inderdaad geregistreerd met weergave van de umlaut als E, en zo moet
men ze ook intypen op het beeldscherm: volkomen correct! Hierbij
dient echter wel aangetekend te worden dat uit de thans gebruikelijke alfabetiseringsgewoonten in lexica en
andere naslagwerken de umlaut daar
wel degelijk tot 'leesteken' gereduceerd
blijkt te zijn (met andere woorden:
niet meer als e gerubriceerd wordt).
Dat de computer echter accenten als
de aigu, etc. volkomen negeert, is stellig een reden tot veel grotere ergernis
dan de schrijfwijze van umlaut als e;
deze ergernis treft natuurlijk niet de
computer zelf, maar wel de taalongevoelige software-ontwerpers: niemand
maakt mij wijs dat voor een computer
een letter met accent of cedille een onoverkomelijke moeilijkheid zou opleveren.
Daarom toch maar: 'umlautdragers,
sta op uw strepen!'

Op de Nieuwe Rijn
Mevr. drs. L. de Graaf — oudmedewerkster WNT, Oegstgeest

De heer Heestermans constateert in
De toren van Babel (Onze Taal april
1989, blz. 55) dat men in Den Haag op
Scheveningen zegt en in Leiden op
Katwijk. Dat hebben de Hagenaars
dan van de Scheveningers en de Leidenaars van de Katwijkers overgenomen;
en het klopt met wat J. Molemans,
door Heestermans geciteerd, schrijft,
namelijk dat hoger gelegen plaatsen op
krijgen. Immers, voor een visser op
zee ligt zijn dorp hoger dan het wateroppervlak. In het Katwijks zegt men:

de schuit voer opperdan, dat is naar de
kust. Opperdan = opwaart-aan.
De heer Heestermans heeft bij zijn
komst naar Leiden ook kunnen leren
dat men daar zegt: op de X straat en in
de Y straat. Ook daarop is de theorie
van Molemans van toepassing: de opstraten zijn oude dijken, overkluisde
of gedempte grachten. Ook zijn die
straten die genoemd zijn naar het
water waarlangs ze lopen, op-straten.
Als een Leidenaar dus zegt: `Mijn
broer liep op het Galgewater' of 'Mijn
zuster wandelde op de Nieuwe Rijn'
dan moet men vooral geen nieuw
testamentische associaties krijgen. De
verschillen tussen in- en op-straten zijn
niet van taalkundig levensbelang,
maar aardige relicten van de geschiedenis.

Het bekken van
Verwey
Prof. dr. C. A. Zaalberg — Leiden

Op bladzijde 33 en 34 van deze jaargang brengt Jaap Bakker de voorkeur
ter sprake die zangers hebben voor een
liedtekst zonder medeklinkergroepen,
waardoor hij slecht 'bekt'. Zijn bijdrage blijkt al gauw niet over zingen te
gaan maar over gedichten voordragen.
Uit een jeugdgedicht van Albert Verwey, een sonnet dat niets met een lied
te maken heeft, concludeert de heer
Bakker dat de auteur het als liedjesschrijver niet ver zou schoppen. Ik
laat nu daar dat er wel degelijk gedichten van Verwey op muziek gezet zijn;
bid het geciteerde fragment gaat het
erom of zijn gedichten zich lenen voor
voordracht.
Wel, als er een onderwijsstatisticus
was geweest die zeg tussen 1900 en
1930 geteld had hoe vaak bepaalde gedichten in de klas voorgedragen werden, dan zouden `De grote hond en de
kleine kat' en de andere kinderversjes
van Verwey even goed uit de bus zijn
gekomen als in later tijd `De spin
Sebastiaan' en `De kippetjes van de
koning'. Wat helaas wel nooit voorgedragen zal zijn, aangezien het verborgen zat in een biologentijdschrift, is de
ode aan een vogelkenner, nu te vin en
in Dichtspel van Albert Verwey (Arbeiderspers 1983), waaruit ik een opsomming van vogelnamen aanhaal:
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Ik zag daar niet enkel de leeuwerik,
Maar de heimourik en de doverik,
En de gril en de grit en de kwid en de
krik
En de tuut en de fuut en de tureluur
En de duut en het vogeltje schiet-in-hetvuur,
En de tjuut en de schrieverik.
En een vogel heette de kiekendief,
En een andere noemde zich zoetelief,
En een kliet en een knot en een ak en
een gust
En een alk en een erk en een krak en een
krust
Gezelsten verheugd met een kokelevi,
Een dominee, een deep en een krie!
En dat vriendelijke vogeltje Levendigheid
Dat vrijde zowaar met Lijzetijd,
En het zag om een hoekje een kale
kadotter
Met zijn vrienden, de sprotter en de
protter.
Wel een tekst die de voordrager eisen
stelt, maar dat zit hem niet in de consonsantclusters.
Terecht betoogt Jaap Bakker, met een
duidelijk voorbeeld ontleend aan No
de Wijs, dat 'tongbrekers' kracht aan
een tekst kunnen geven. Met dezelfde
s'en en is bereikt Verwey iets soortgelijks in een ouderdomsgedicht:

Dat schoonst en vrijst zijn wie het vastst
gebonden
De wereldwindingen ten einde gaan.
Over expressief-kakofonische verzen is
iets gezegd in het Verwey-nummer van
De nieuwe taalgids (1935, blz. 218).

Spaanse dieren
F. Oudejans — Breda

Mijn bijdrage over spreekwoorden in
vier Europese talen (nr. 2/3, blz. 41)
riep enkele reacties op. Het artikel
ging over de toepassing van dieren in
spreekwoorden, die vaak per land en
taal uiteenloopt. Mevrouw Anne van
Adrichem van den Berg uit Enschede
trekt het zich aan dat Van Dale's
Spreekwoordenboek wel Frans, Duits
en Engels vergelijkt met ons spraakgebruik, maar niet het Spaans. Zij
noteert al jaren alle uitdrukkingen met
dieren die zij in de Spaanse en Latijnsamerikaanse literatuur tegenkomt en
is blij als lezers van Onze Taal daarvan
even meegenieten.
Van Dale werkt overigens aan een
woordenboek Nederlands-Spaans vice
versa. De twee delen zullen aansluiten
bij de serie anderstalige woordenboeken van Van Dale. Speciaal voor de
300.000 Nederlanders met een
(tweede) huis in Spanje is veel juridisch en notarieel jargon opgenomen.
Een aantal spreekwoorden blijkt zowel in het Nederlands als in het
Spaans om hetzelfde dier to gaan: het
gegeven paard niet in de bek kijken;
leven als kat en hond; huilen met de
wolven in het bos. De vos die wel zijn
haren verliest maar niet zijn streken, is

er in het Spaans een die wel zijn tanden verliest maar niet zijn smoesjes.
De kat die wij in de zak kopen, is `een
kat voor een Naas kopen , minstens zo
duidelijk. 'Beter een vogel in de hand
dan tien in de lucht' wordt: beter een
vogel in de hand dan een vliegende
roofvogel.
Er zijn ook allerlei uitdrukkingen
waarin Spanjaarden wel en wij geen
dier gebruiken. Stank voor dank:
voedt raven op en ze pikken je ogen
uit. De appel valt niet ver van de
boom: het kind van de kat doodt muizen. Zuinigheid met vlijt...: korrel
voor korrel zwelt de krop van de kip.
Lood om oud ijzer: krab en kreeft
lopen net zo gek. Zoals de wind waait,
waait haar rokje: als een kameleon van
kleur veranderen. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan: de geit wil altijd naar de berg.
Een derde lijstje betreft spreekwoorden en gezegden waarin Nederlands
en Spaans verschillende dieren aanhalen. Zoals: als het kalf verdronken
is, dempt men de put: als het konijn
weg is, komt goede raad. Van een mug
een olifant maken: van een vlo een kameel maken. Als haringen in een ton:
als sardines in een korf. Bekend als de
bonte hond: bekend als een mus. Ik
schrijf met hanepoten (patas de mosca,
vliegpoten), want 't is geen kattepis
(moco de pavo, pauwesnot), zelfs al
gaat het in een slakkegang (paso de
buey, stieretempo).

Communicat'ie
Martin de Koning — docent taalbeheersing, Amstelveen

Rond de eeuwwisseling gingen alleen
dubbele achternamen een uurtje uitwaaien in de duinen, nu ligt heel
Zandvoort vol met steekproefnederlanders. Vroeger heetten gewone opa's
en oma's Dirk en Annie en de betere
standen Gilbert en Esmee. Nu heten
alle kleinkinderen Patrick en Chantal,
dus heten ze aan de goudkust weer
Bart en Greetje. Want zodra Van Gogh
de koektrommel heeft bereikt, is hij
voor de elite passe.
Voor wie een beetje sociologisch kan

kijken, is dit verschijnsel een bron van
vermaak. Zo wacht ik met spanning
op de eerste markies de Cantecleer die
roept dat opera 'echt niet meer kan!
omdat het hele Muziektheater vol zit
`met platte Bommel-types'. Sociologen
hebben voor deze distinctiedrift een
aardige naam bedacht: de wet van het
gezonken cultuurgoed. Naamgeving en
vrijetijdsbesteding zijn bekende voorbeelden, maar de wet kan net zo goed
gedemonstreerd worden aan meubelkeuze, leesvoorkeuren of muzikale
smaak. En als ik het goed zie, zelfs aan

losse woorden. Aan een woord als
communicatie bijvoorbeeld. Dat heeft
ook een opvallende sociologische wandeling achter de rug.
Begonnen als vrij nauwkeurig omschreven wetenschappelijke term
kwam het via jeugdpredikanten en
oecumenische nieuwlichters bij wereldverbeterende psychologen en
sociologen terecht, reisde vervolgens
door naar onderwijsvernieuwers
('kommunikaasie!') en was inmiddels
zo losgezongen van elke redelijke betekenis dat het een dankbaar trefwoord
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werd voor columnisten en cabaretiers
(`een stuk wederzijdse kommunikaasie
naar elkaar toe').
En op dat onverwachte moment
— juist toen het woord volstrekt
`besmet' was — werd het een zeer
populair slagwoord bij het bedrijfsleven. De firma Alcatel roept mij bijvoorbeeld paginagroot toe, dat ze al
mijn communicatiebehoeften aan kan
en dat ze mijn beste partner is `om
mee te communiceren'. Een partner
om mee te communiceren ... Hoe
soft. Wat heeft de no-nonsense-sector
ertoe bewogen dit boterzachte jargon

te lenen? Is het bedrijfsleven zo weinig
taalgevoelig, dat het het koektrommeltje van de `communicatie' is geworden? Die conclusie zou morrende psychologen, sociologen, filosofen of linguIsten, klagend over de platte tijdgeest, natuurlijk zeer welgevallig zijn.
Zij zullen het woord communicatie
gretig onderbrengen in het rijtje kastelein, list en hoogdravend: alle drie `gevallen' woorden die vroeger iets veel
sjiekers betekenden, namelijk `slotvoogd `wijsheid' en 'verheven'. Betekenisisolering noemen taalkundigen
dat; zo'n isolering gaat inderdaad vaak
samen met een sociale val. Maar ook

Het Lyrisch Lab
Enjambementen

Mijn ogen zagen verwonderd
naar 't buitenlicht, maar zonder 't
zelf te weten wat of
hun licht oppervlak betrof
Als hier ooit een melodie bij wordt gecomponeerd, zal die de rijmen doen
verdwijnen, onhoorbaar maken; maar
ook als je deze regels slechts hardop
wilt lezen en daarbij een minimum
aan natuurlijkheid nastreeft, word je
min of meer gedwongen het rijm te
verdoezelen. En dan kun je je langzamerhand gaan afvragen waartoe dat
rijm dan in vredesnaam nog dient.
Oogrijm? Was rijm niet klankovereenkomst?

En nu dan communicatie: een fraai, eigentijds voorbeeld van betekenisisolering. Naar boven of naar beneden?
Ach, dat hangt ervan af hoe je aankijkt
tegen automatisering, `Kies exact' en
whizzkids. Laten we dat oordeel maar
aan de sociologen overlaten, die hebben ervoor doorgeleerd.

't Is nooit te laat
Voor nieuwe hoop en oude dromen
Tranen, bier en een plas
Water bij de wijn

Pieter Nieuwint

In deze kolommen zijn allerlei verschillen tussen het gemiddelde gedicht
en de gemiddelde liedtekst de revue gepasseerd. Een zeer belangrijk verschil
is tot nu toe buiten beschouwing gebleven: het gebruik van enjambementen (het overlopen van de zin van de
ene versregel op de volgende, zonder
rustteken). In gedichten is het enjambement uiteraard, zoals alles in gedichten, vrij toegestaan, maar in liederen is
het eigenlijk geheel en al verboden. Je
kunt het ook anders zeggen: enjambementen kunnen het onmogelijk
maken dat een gedicht promoveert tot
lied. Als bijzonder afschrikwekkend
en geheel onopmuziekzetbaar voorbeeld citeer ik hier uit Ik zat toen heel
stil te werken van Herman Gorter:

het omgekeerde komt voor. Slank betekende vroeger `mager , 'ingevallen';
dat woord heeft dus een fraaie carriere
gemaakt. En ook grijsaard hoort bij de
`social climbers': vroeger betekende
dat zoiets als ons 'ouwe zak .. .

Maar laten we eens kijken naar een
onvervalste liedtekst. Van Jan
Boerstoels Boerenkost (te vinden in
zijn bundel Eerste Keus) luiden de
eerste vier regels:

Waar vind je nog de echte boerenmelk,
uit warme uiers in de fles gespoten
waarvan het drinken uitgaat boven elk
genot dat je tot dan toe had genoten?
Omdat de regels 3 en 4 muzikaal met
elkaar verbonden moeten worden,
wordt hier de componist voor het
blok gezet. Dat is op zich niet erg (zoals ik maanden geleden al heb beweerd, is de tekstdichter in feite altijd
tot op zekere hoogte verantwoordelijk
voor de muziek), maar er moet wel
opgepast worden: als een tekstdichter
in het eerste couplet enjambeert tussen bijvoorbeeld regels 1 en 2, en daarmee de componist dwingt die regels
ook muzikaal in elkaar te doen overlopen, dan zal dat waarschijnlijk leiden
tot een muzikale cesuur tussen regels 2
en 3. Als de tekstdichter nu vervolgens
in het tweede couplet enjambeert tussen regels 2 en 3, dan plaatst hij de
componist eigenlijk voor een onmogelijke opgave.
Dat het enjambement met grote omzichtigheid dient te worden gehanteerd, moge ook blijken uit het volgende fragment uit een door Belinda
Meuldijk voor Rob de Nijs geschreven
lied:

Wanneer mag enjamberen wel? Ten
eerste natuurlijk wanneer er een bepaald effect mee beoogd wordt. Mooie
voorbeelden hiervan zijn te vinden in
het enige jaren geleden door Ria Valk
gezongen liedje over haar kleine vrijgezellenflat; daar werden (ik beperk
me hier tot een uit een hele stoet seksuele woordspelingen) de gasten ontvangen in bet-/overgrootvaders stoel.
Ook de zojuist geciteerde dubbelzinnigheid in het lied van Rob de Nijs
kan natuurlijk wel degelijk als zodanig
bedoeld zijn.
Het enjambement kan bovendien
uitstekend van pas komen wanneer er
geen rijmen voorhanden (lijken te)
zijn. Op eureka rijmt ogenschijnlijk
niets, totdat u besluit om de we-ka/lender erbij te halen. Een bezwaar
blijft natuurlijk dat dit soort kunstgrepen sterk de neiging heeft de aandacht
op zichzelf te vestigen, zodat u er in
het serieuzere lied maar beter van af
kunt zien.
Overigens: wanneer u een liedtekst
schrijft op een bestaande melodie, zullen de pauzes tussen de regels van die
melodie in het algemeen verhinderen
dat u zich te buiten gaat aan ongepast
geenjambeer — en dat is dan een reden
te meer om bij gelegenheidsliederen
uit te gaan van bestaande melodieen.
Als u op grond van eerdere afleveringen van Het Lyrisch Lab niet reeds
vastbesloten was om dat voortaan altijd te doen, dan bent u dat hopelijk
nu.
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Voorzet 20 schiet doel voorbij (1)
De spellingvoorstellen van de Taalunie
P. A. J. Wels — hogeschooldocent Nederlands/ Taalbeheersing te Sittard

Op 28 februari van dit jaar presenteerde de Taalunie in Brussel raamvoorstellen
intake spellingwijziging. Ze verstoorde daarmee de redelijke mate van spellingrust
en -vrede die in onze streken heerste, en ze wakkerde de zwakjes en folkloristisch
smeulende restjes spellingonvrede aan. Nadere regelingen zijn op spellinggebied
echter nodig, in het bijzonder ten aanzien van de leenwoordenspelling. De
Werkgroep ad hoc heeft wel heel erg veel hooi op haar work genomen. Haar
voorstellen zijn zeer ingrijpend. De vraag dringt zich op in hoeverre ze
noodzakelijk, nuttig en wenselijk zijn. Onder de loep blijken diverse voorstellen
zodanig onderbouwd te zijn dat een voorlopig en voorzichtig `nee' zeker op zijn
plaats lijkt. Het valt voorts op dat in het voorstel tot modernisering van de
leenwoordenspelling wel heel erg weinig Nederlandse stem doorklinkt. In een
tweede aflevering van deze bespreking komen de verbindingsletters en de
diakritische tekens aan de orde.
Bij afweging van de gedane spellingvoorstellen is het goed vooraf op te
merken dat het algemeen maatschappelijk belang van spellingeenheid en
-rust bijzonder groot geacht mag worden.
Spellingwijzigingen dienen daarom zo
beperkt mogelijk, uiterst behoedzaam
en uitsluitend op goede gronden plaats
te vinden. Men zou van het standpunt
moeten uitgaan dat spellingwijzigingen achterwege moeten blijven als er
geen dringende noodzaak toe is. Men
zou zelfs instandhouding van kleine
gebreken van gering gewicht moeten
verkiezen boven herziening van een
hele regeling of van grote delen van
een regeling.

nadere voorschriften broodnodig. Het
is weliswaar correct dat het hier om
een grammaticale kwestie gaat, maar
voor de schrijvende taalgebruiker is de
genusaanduiding toch altijd verbonden met de spelling. Als het nu denkbaar zou zijn dat de kwestie van het
woordgeslacht zou kunnen worden
opgelost in een eenvoudige en algemene regeling die men buiten welke
lijst dan ook om goed kon toepassen,
dan zou er voor het voorstel iets te
zeggen zijn.

De Werkgroep stelt voor de voornaamwoordelijke aanduidingen (v., m.
en o., die leiden tot haar en zijn) uit
het Groene Boekje te schrappen. Ze
geeft als reden hiervoor op (Voorzetten
20, blz. 87-88) dat het om een zuiver
grammaticale kwestie gaat, die buiten
de spelling valt. Vroeger had vermelding van het woordgeslacht zin: ze
maakte een correct gebruik van de
buigings-n mogelijk. Nu gebruiken we
die buigings-n niet meer, aldus de
Werkgroep, en kan de vermelding van
het woordgeslacht wel geschrapt worden. Het hoort onderwerp te zijn van
een afzonderlijke grammaticale regeling.

In de jaren vijftig zag de Commissie
daar geen mogelijkheid toe. Men
achtte ter regeling van dit probleem
een afzonderlijke lijst nodig, net zoals
men die nodig achtte ter regeling van
de leenwoordenspelling. Men bracht
de twee regelingen bijeen in de Woordenlijst. Op de Taalunie rust nu dus
eigenlijk de plicht om aan te geven
hoe een algemene regeling van de
voornaamwoordelijke aanduiding er
moet uitzien. Is ze inderdaad met weinig problemen en zonder afzonderlijke lijst toepasbaar en praktisch, dan
is het voorstel toe te juichen. Blijkt
echter dat zo'n regeling niet aan genoemde eisen van eenvoud kan voldoen, en blijkt dat er toch ook een
lijst nodig is, dan moet de conclusie
zijn dat de genusaanduiding moet blijven, zodat we voorkomen dat de
schrijvende taalgebruiker twee lijsten
moet raadplegen.

Het is te betreuren dat de Werkgroep
voorstelt de regeling van de genusaanduidingto schrappen en dat ze nalaat
voor te stellen dat men de regeling nu
verbetert. Juist voor deze regeling zijn

Leenwoorden
Ten aanzien van de leenwoorden pleit
de Werkgroep voor een enkelvoudige
norm en voor een herziening van het
Groene Boekje die bestaat uit een aan-

Genusaanduidingen

passing aan het 'autochtone' spellingpatroon, met andere woorden: een gemoderniseerde spelling. Woordbeelden als akku, aksent, eksellent, akwarel
en ekologie behoren tot de acceptabele
mogelijkheden, maar tiepies, sjofeur,
dozis en kwafferen gaan haar te ver.
Iedereen zal de Werkgroep bijvallen in
de stelling dat het goed is dat er een
enkelvoudige norm komt. (Overigens
bepleit de Werkgroep op blz. 104-105
dubbele mogelijkheden voor woordvormen als bureau/buro, niveau/nivo,
apotheek/apoteek, teneinde te voorkomen dat spelvormen worden opgedrongen `die grote groepen van de taalgebruikers als een "gepasseerd station"
beschouwen'.) De Werkgroep heeft onderzoek laten doen naar de geldigheid
van deze stelling, en wat we allemaal al
lang wisten, is bevestigd: die dubbele
mogelijkheden veroorzaken verwarring.
De Werkgroep meldt nu dan ook terecht dat die dubbele norm het knelpunt van onze spellingregeling is en
dat de tijd rijp lijkt voor invoering van
een enkelvoudige norm voor alles en
iedereen. Haar antwoord op de vraag
welke norm dat moet zijn, is helaas
onvoldoende verantwoord: waarom
die enkelvoudige norm zoeken in modernisering en niet in de thans algemeen ingeburgerde voorkeurspelling?
juist voor dat laatste is veel te zeggen.
Bij 'opwaardering' (blz. 105) van de
voorkeurspelling verandert er heel
weinig. Enkele positieve gevolgen zijn:
1. Aanpassingsproblemen zijn er in
ons land helemaal niet. Alleen zij die
de voorkeurspelling nog niet toepasten, zullen enige aandrang ervaren
om dat toch maar te gaan doen.
2. Uitgevers worden niet met enorme
kosten opgescheept als ze de wettelijk
voorgeschreven voorkeurspelling van
de overheid al volgen.
3. Voor niemand ontstaat er een
breuk met het verleden, want als men
de voorkeurspelling tot norm uitroept, kan alles wat in die spelling gedrukt is, blijven zoals het is.
4. Het woordbeeld waaraan we gewend zijn, verandert helemaal niet.
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Sterker nog, eigenlijk: het wordt hoe
langer hoe meer bevestigd als degenen
die zich tot dusverre niet tot de voorkeurspelling bekenden, deze nu wel
gaan volgen.
De internationale c
In de voorkeurspelling is het aantal cwoorden een veelvoud van het aantal
k-woorden. Hierdoor heeft de voorkeurspelling een internationaal karakter: ze sluit aan bij de woordbeelden
van het Engels en Frans. Na het wegvallen van de Europese binnengrenzen
in 1992 zal het zakelijk verkeer toenemen in intensiteit. Internationale
contacten zullen na verloop van tijd
aan de orde van de dag zijn en net zo
gewoon worden als nationals communicatie. De kans op spellingverwarring
blijft zoveel mogelijk beperkt als internationale woordbeelden als contact,
compact, excellent e.d. gelijk zijn. Het
merendeel van de woorden die hier in
het geding zijn, wordt gevormd door
zulke woorden. Het zijn immers leenwoorden. Het is juist nu beter om het
woordbeeld internationaal te houden
voor zover het al internationaal is. Zo
gaat men verwarring tegen.
Het Nederlandse bedrijfsleven zal
daarom zeker niet erg ingenomen zijn
met de ideeen van de Werkgroep.
Onze zakenwereld is zelfs van mening
dat nota bene de voorkeurspelling al
te vooruitstrevend is. Woorden als produkt, publikatie, komedie, predikaat,
kandidaat e.d. hebben in 1954 een k
gekregen op de plaats waar eerst een c
stond. Te weinig internationaal, oordeelde de Nederlandse industrieel.
Nog in 1987 kon men een bedrijfsingenieur van Philips op een congres van
Onze Taal horen pleiten voor herinvoering van al die internationale c's.
De voorkeurspelling moet niettemin
gemoderniseerd worden. Gebrek aan
systematiek is niet rampzalig, stelt de
Werkgroep, want mensen zijn woordbeeldspellers. Zij beredeneren niet
iedere keer hoe ze een woord moeten
schrijven, maar ze diepen het woordbeeld uit hun geheugen op. Inconsequentie is daarom niet zo erg.
Hier breekt de klomp van de spellende taalgebruiker ! De moderniserende Werkgroep ontkomt immers
zelf niet aan de noodzaak tot inconsequentie (wel aksent en kritikus, maar
geen sentrum en sietroen, en weer wel
critici, enz). Speciaal het feit dat

Antwoord

Omschriiving

Nederland

25.

ekstra/extra

Vlaanderen

1

2

3

4

5

I

2

3

26

63

II

-

-

34

58

6

4

5

-

3

6.

politicos/politikus

40

34

25

-

-

37

4R

12

-

3

12.

akwarel/aquarel

78

61

10

-

-

34

3h

9

-

I

63.

juni/junie

Al

10

5

-

-

87

7

3

-

2

64.

hil,iiotheck/hihlioteek

61

29

9

-

-

42

47

8

-

2

A9.

dricn/driecn

16

76

C►

1

I

24

F3

6

-

3

70.

(Iirektcur/directeur

44

25

32

-

-

A3

19

1f

-

2

71.

niveati/nivo

,q

39

21

-

-

56

3I.

3

-

5

72.

cInstict/elastisch

-

14

52

14

-

31

60

4

2

3

87.

theorie/teorie

74

20

6

-

-

53

38

6

-

2

88.

akku/accu

30

42

27

-

-

48

37

12

-

3

89.

magnitick/manjitick

79

17

3

I

-

73

20

4

-

3

90.

quasi/kwasi

31

46

22

-

-

33

54

10

-

3

91.

ex-vrouw/ex vrouw

53

25

21

I

-

48

31

17

1

3

I = de voorketir voor het eerst gegeven woord.
2 zz de voorkeur voor de tweede mogelijkheld.
3 = beide.
4 = een elgen alternatief.
5 = weet niet/peen mening.

Enkele belangwekkende uitkomsten van bet publieksonderzoek onder 1000 Nederlanders en 1000 Vlamingen, overgenomen uit bet onderzoeksrapport `Speling in de
spelling. Uit de lkolommen 1 en 2 blijkt de mate van hervormingsgezindheid binnen de beide groepen.
mensen woordbeeldspellers zijn, zou
vervolgens een doorslaggevend argument moeten zijn om een spellingbeeld tot norm te verheffen dat algemeen ingang heeft gevonden, zoals bij
ons de voorkeurspelling.
Het belang van Belgie
In Belgie is dit anders. De Vlamingen,
notoire c-haters, hebben al in de jaren
vijftig mede veroorzaakt dat we de
mogelijkheid van de k naast de c
moesten openhouden. Hieruit is, om
met Vondel te spreken, een vloed van
narigheden gesproten: die dubbele
norm hield ons langdurig in verwarring. Het lijkt echter of we van die geschiedenis niets geleerd hebben, want
opnieuw heeft het er alle schijn van
dat Vlaamse inzichten zodanig gelden
dat we door die invloed met een ongewenste spellingregeling komen te zitten.
Een belangrijk deel van de argumenten voor wijzigingen baseert de Werkgroep op haar publieksonderzoek. In
de publikatie Speling in de spelling is
dit onderzoek beschreven. Het heeft
andermaal bevestigd hoe on-Frans de
Vlamingen hun Nederlands wensen te
blijven schrijven.

Ongeveer 1000 Nederlanders en 1000
Vlamingen werd gevraagd naar hun
spellingvoorkeur. In Nederland koos
respectievelijk 40% c, 34% k en 25%
beide mogelijkheden in het woord
politicus. Voor het woord accu koos
42% cc, 30% kk en 25% beide mogelijkheden. De Vlamingen zagen meer
in de letter k: ten aanzien van allebei
de woorden wenste 37% c%c, 48%
k/kk en 12% beide mogelijkheden.
Als men dit resultant mede in aanmerking wil nemen bij besluiten over spellingmaatregelen, dan dient men ter regeling van de spelling van twintig miljoen taalgenoten deze uitkomsten te
wegen: de ene groep omvat veertien
miljoen mensen en de andere zes miljoen. Uit de voorstellen van de Werkgroep blijkt van weging echter niets.
Zij kiest voor de k. Als men wel
weegt, komt men tot een ander resultaat. De ene uitkomst telt dan voor
14/20; de andere voor 6/20. Bij deze
redelijke weging blijkt dat de meerderheid van die twintig miljoen voor de c
geporteerd is. Een definitieve keuze
voor de voorkeurspelling lijkt daarom
des te meer verantwoord. De optie
waaraan de Werkgroep de voorkeur
geeft, dient te worden afgewezen.
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Bij (welke) wet geregeld?
P. H. M. Aben — Wageningen

De spelling is geregeld bij de wet, bij
de wet op de spelling van de Nederlandse taal mag ik toch aannemen?
Maar binnen een bestek van enkele
maanden beweerden een juristbeleidsambtenaar, een minister en een
hoogleraar dat ook andere wetten de
spelling bepalen; en die heren worden

niet tegengesproken.
Mijn voorbeelden. De jurist. Ik voerde
hem in dit blad al eerder op (september 1988) als verdediger van het onderscheid dat de wet op het wetenschappelijk onderwijs maakt tussen decanen
en dekanen. In deze wet wordt het materiele verschil tussen de dekaan die
voorzitter is van een f aculteit en de decaan die studenten begeleidt, ondersteund doordat de naam van de eerstbedoelde functionaris met een k
wordt gespeld. Dat is in strijd met de
spellingwet, in casu het daaruit voortkomende Groene boekje. Daar lees ik
met zoveel woorden dat spellingdifferentiatie op grond van betekenisverschillen is opgeheven. Mijns inziens
kan de WWO niet gelden als een speciale spellingwet die uitzonderingen
aangeeft op de algemene spellingwet.
Volgende voorbeeld. Een minister,
nog wel die van justitie. Een paar
maanden geleden had hij het aan de
stok met de voorzitter van de Tweede
Kamer. Onder diens verantwoordelijk-
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heid had de Staatsdrukkerij in 's ministers teksten zitten corrigeren. Het
ging om een voorstel tot wijziging van
de advocatenwet. De corrector had in
het door de minister gespelde stagiaire
de laatste e weggehaald, ervan uitgaande dat het Nederlands stagiair
schrijft als een man bedoeld wordt en
stagiaire als het een vrouw betreft. De

Uitgevers en spelling

minister eiste dat in zijn tekst stagiaire
bleef staan, omdat die spelling door de
advocatenwet is vastgelegd. De Staatsdrukkerij bond in, hoewel het Groene
Boekje haar gelijk gaf. Het werd stagiaire op last van de minister van justitie.
Mijn laatste voorbeeld komt uit Onze
Taal zelf, bladzijde 165 van het novembernummer 1988. Daar meende een
hoogleraar de vraag of de afkorting
van een titel al dan niet met een punt
wordt geschreven, te kunnen beantwoorden met — alweer — een verwijzing naar de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs. Omdat daarin ir.,
dr. en drs. wordt geschreven, is er geen
twijfel meer mogelijk, zo meent de
hooggeleerde. In plaats van hem te wijzen op de echte reden van zijn gelijk,
drukt de redactie zelfs de betreffende
passage uit de WWO erbij of als betrof
het hier inderdaad het ultieme bewijs.
Discussie gesloten, staat er dan.
Ik ben benieuwd of de redactie de discussie niet nog even wil openen. Er
moet toch plaats zijn om ten principale vast te stellen dat de spelling
wordt geregeld door de spellingwet.
Zo'n uitspraak zou overbodig moeten

zijn, maar als een jurist, een minister
en een hoogleraar zonder weerwoord
iets anders kunnen beweren, dan moet
die uitspraak toch nog maar eens worden herhaald.

met de voorkeurspelling van de Woordenlijst (1954) en Van Dale, die het
beide bovendien (lang) niet altijd met
elkaar eens zijn.

C. Kostelijk — free-lance corrector, Noord-Scharwoude

Voor het uitgeven van Engelse en
Amerikaanse boeken bestaat een
systeem van spellingafspraken dat berust op zakelijke, degelijke en elkaar
niet tegensprekende woordenboeken.
Dat systeem functioneert uitstekend:
nimmer wordt een uitzondering toegestaan — en voor zover ik weet ook
niet gevraagd — voor een afwijking in
de spelling die staat in een van de
woordenboeken die men hanteert.

( The Oxford dictionary for writers and
editors en voor Amerika Webster's new
world dictionary.) In Nederland
bestaat er geen echte autoriteit op taalgebied, dus daar komt ook veel meer
chaos, onduidelijkheid, onzekerheid
en onenigheid voor. Voor Nederlandse uitgaven wordt door de uitgevers maar al te gauw rekening gehouden met de soms benepen wensen van
de auteurs, wensen die in strijd zijn

Ik herinner mij de herdruk in de jaren
tachtig van een filosofisch getint boek
dat voor 1954 was verschenen. De auteur was ermee akkoord gegaan dat
zijn boek natuurlijk in de voorkeurspelling zou verschijnen, maar de
spelling 'sexueel' en `sexualiteit'
mocht van hem niet worden veranderd. Als reden had hij opgegeven dat
`seksueel' en `seksualiteit' hem toch te
seksueel waren ! Dit geval staat niet alleen. Een andere uitgever vertelde mij
dat een auteur die al zijn romans
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keurig in de voorkeurspelling inlevert,
had bedongen dat de spelling van sexueel en sexualiteit ongerept zou worden
gelaten. Naar de reden had men hier
niet gevraagd. Voer voor psychologen
dus. En wat te zeggen van de hooggeleerde die geen bezwaar had tegen de
voorkeurspelling archeologie, maar zodra het bepaaldelijk om de Griekse en
Romeinse oudheidkunde ging, ogenblikkelijk de spelling archaeologie
wenste terug te zien. Vindt u het
vreemd dat je bij dergelijke wensen
gaat denken aan het werkwoord zeuren of op zijn vriendelijkst aan de zeer
individuele inslag van de Nederlander?
Of een schrijver van zijn kant de
redactie soms ook van zeuren verdenkt? Zonder enige twijfel. Vooral,
zoals in het volgende geval, als die auteur, niet gehinderd door een al te
grote eerbied voor het gezag van woordenboeken, gelijk blijkt te krijgen, wat
immers belangrijker is dan gelijk hebben.

Het betrof hier het woord scala. De
Woordenlijst en Van Dale spreken
eensgezind van een de woord. En zoals
men alleen kan spreken van een hele
tijd (een heel tijd is geen Nederlands),
zo kan men dus ook alleen spreken
van `een hele scala'. In een voor economiestudenten bestemd leerboek had
de bewuste auteur in zijn manuscript
een heel scala en een breed scala geschreven. Dit werd stilzwijgend door de
redactie in overeenstemming met de
genusaanduiding van de beide woordenboeken gebracht — de Grote
Koenen (1986) was toen nog niet
verschenen. Op de geretourneerde
auteursproeven waren deze verbeteringen weer veranderd in een heel en een
breed scala, met de opmerking dat zijn
veranderingen wel niet in overeenstemming waren met de eensluidende genusaanduiding van de beide
woordenboeken, maar dat hij voor
zijn collega's niet wilde dat ze zouden
denken dat hij verouderd Nederlands
schreef. En verouderd Nederlands

moet het wel zijn als je ziet dat dr. H.
Heestermans zich niet langer houdt
aan wat hij zelf in zijn woordenboek
beschrijft. In het januari-nummer van
Onze Taal, blz. 19, rechterkolom regel
dertien van onder, schrijft hij `een heel
scala van ontwikkelingsmogelijkheden. Dr. J. B. Drewes vermeldde als
eerste in zijn Grote Koenen dat scala
naast een de woord ook een het-woord
is.
Bestaat dit het-genus misschien al veel
langer dan uit de Grote Koenen valt
op te maken? Dat is niet met zekerheid te zeggen. In deel XIV van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), dat in 1936 verscheen, is scala
niet opgenomen; ook ontbreekt het in
de etymologische woordenboeken van
Van Haeringen en De Vries. Misschien
zal het etymologisch woordenboek
waaraan men nu werkt bij Van Dale
Lexicografie nieuwe gegevens verschaffen.

De spelling van de klank / ei /
Jan Berits — oud-directeur Pedagogische Academie, oud-voorzitter VWS

Er is gebleken dat veel Nederlandstaligen behoefte hebben aan een spelling van de klank /ei/, die immers nu
eens met ei en dan weer met i j wordt
weergegeven. Met het oog op de aanstaande spellingsanering ga ik hieronder na welk van de twee tekens het
`monopolie' zou mogen verdienen.
Tevens ga ik na of het misschien beter
zou zijn beide te vervangen door de
y(psilon).
Voor het teken ei zie ik drie argumenten:
1. Het is min of meer een fonetische
weergave van de tweeklank /ei/, die
immers bestaat uit de klinkers van het
woord netvlies.
2. Het is in Duits, Engels en Frans gebruikelijk als teken voor verwante fonemen, bijvoorbeeld in leiden, height,
abeille.
3. Het geeft geen opzoekproblemen
in alfabetische lijsten, zoals woordenboeken en telefoongidsen, iets wat van
de ij bepaald niet gezegd kan worden.

Voor het teken ij zie ik eveneens drie
argumenten:
1. Het is als staartletter opvallender
dan ei, wat wellicht de leesbaarheid bevordert.
2. Het is goed van het teken ie te
onderscheiden, een voordeel voor lijders aan sommige soorten leesblindheid.
3. Onderzoek doet op z'n minst vermoeden dat ij aanzienlijk vaker voorkomt dan ei, ook als we het achtervoegsel -lijk, en terecht, buiten beschouwing laten. Er vindt dus minder
woordbeeldverandering plaats.
Voor het teken y(psilon) zie ik er..
zeven:
1. en 2. Zie 1. en 2. bij ij hierboven.
3. De y(psilon) lijkt, vooral in handschrift, veel op de ij: zie daarom 3. bij
ij hierboven.
4. De y(psilon) wordt in het Engels
— het hulp-Nederlands van de 21e
eeuw? — nogal eens gebruikt als teken

voor een aan de /ei/ verwant foneem,
bijvoorbeeld in by, my, why, fly, dry,
cycle.
5. Zie 3. bij ei hierboven; en het alfabet 'klopt'!
6. Technologische ontwikkelingen
hebben tot gevolg dat de ij heel vaak
zonder meer door de y(psilon) wordt
vervangen, vooral op beeldschermen
en bij tekstverwerkers, bijvoorbeeld
slytery, Ryndyk. Het monopolie van de
y zou dus aansluiting bij deze ontwikkeling opleveren.
7. In mijn veertigjarige leraarsloopbaan ben ik bij het corrigeren van geschriften een astronomisch aantal als
`lange ij's' bedoelde ypsilons tegengekomen. Monopolisering van de y zou
dus 'taakverlichting' van towel docenten als studenten opleveren.
Uit het bovenstaande durf ik de
conclusie aan dat de komende spellingsanering onder andere vervanging
van de `korte ei' en de `lange ij' door de
ypsilon dient in te houden.
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Onoplosbare tussenklankproblemen
Prof. dr. W. H. M. Mattens — hoogleraar Nederlandse taalkunde, Universiteit Brussel

In het januari-nummer van Onze Taal 1989, blz. 5-6, tracht de redactie een
antwoord te geven op de vraag: in Welke gevallen krijgen samenstellingen een
tussen-s tussen de samenstellende delen? Beheersovereenkomst of
beheerovereenkomst, belastingsplichtige of belastingplichtige, kortingskaart of
kortingkaart? In zijn taalrubriek in het Vlaamse dagblad De Standaard van 23 maart
1982 behandelt Baeyens precies hetzelfde probleem; hij constateert dat er een grote
vrijheid bestaat in het gebruik van de s. Vormen met en zonder s verschillen volgens
hem niet in betekenis. De redactie van Onze Taal is het daar blijkbaar niet mee eens
en tracht, zich baserend op enkele studies van Van den Toorn, een gefundeerde
voorkeur voor een van beide vormen uit te spreken. Zo prefereert zij op grond van
de aanwezigheid van het aspect `telbaar' de vormen belastingplichtige en
kortingkaart.
In mijn artikel Voorspelbaarheid heb ik
helaas moeten constateren dat Van den
Toorn met de door hem geformuleerde regels op een verkeerd spoor
zit. Hij heeft op basis van al te
schaarse gegevens onverantwoord verstrekkende conclusies getrokken. Bij
woorden op -ing bijvoorbeeld ontbreken in zijn onderzoek juist die
vormen die naar mijn mening als
enige met recht aanspraak kunnen
maken op het aspect `telbaar , in casu
`meervoud': inlichtingendienst, handtekeningenactie, opleidingengids, voorzieningenpakket, enz. Terwijl er volgens Baeyens tussen spelling(drama) en
spellings(drama) geen verschil in betekenis bestaat, onderkent Van den
Toorn tussen beide een tegenstelling
`concreet + telbaar' tegenover `abstract
+ niet-telbaar'. Waarschijnlijk ontbreekt het mij aan voldoende verbeeldingskracht, maar ik kan collega Van
den Toorn in die waarneming onmogelijk volgen.
De door hem geformuleerde regels
zijn symptomen van een in bepaalde
taalkringen helaas nog steeds heersende obsessie: regels en niets dan
regels, een obsessie die sommigen zo
schijnt te verblinden dat objectieve
waarneming van de taalfeiten niet
meer mogelijk is. Het is overigens
zeker niet de bedoeling van Van den
Toorn geweest regels op te stellen op
grond waarvan men de juistheid van
een bepaalde vorm zou kunnen
vaststellen. Ook al zou zijn regel aan
kortingkaart de voorkeur geven boven
kortingskaart, het vrij algemeen voorkomen van kortingskaart (vgl. Van
Dale) zal ook door hem als een taalrealiteit erkend worden.

Tussenklank en meervoud
Een nauwkeurige observatie van de
taalfeiten leert ons dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het (kunnen) optreden van de tussenklanken
en de meervoudsvorming van een
substantief. Deze relatie kan in de volgende regels worden uitgedrukt (ultzonderingen laat ik hier noodgedwongen onbesproken):
1. Er kan een tussenklank e(n) optreden wanneer het eerste lid een meervoud heeft op -en: boekenkast, niet
jongene(n)broek of melke(n)fabriek.
2. Er moet een tussenklank s optreden wanneer het eerste lid een verkleinwoord is: streepjescode.
3. Er kan een tussenklank s optreden
wanneer het eerste lid een meervoud
heeft op -en (dorpskerk), wanneer het
eerste lid normaliter geen meervoud
heeft (hongersnood) en wanneer het
eerste lid een meervoud kan hebben
op -s, op voorwaarde dat het substantief het aspect `levend' heeft: varkenshok, niet "aardappelshok.
4. Er kan geen tussenklank optreden
wanneer het eerste lid uitsluitend een
meervoud heeft op -s en niet het
aspect `levend' heeft: sleutelbos.

Spelling van de tussenklank
De relatie die blijkt te bestaan tussen
de meervoudsvorming van het
substantief en het kunnen optreden
van een tussenklank moet mijns inziens ook consequenties hebben voor
de spelling van de tussenklanken. Vanuit dit principe heb ik regels voor de
schrijfwijze van de tussenklanken

geformuleerd in een notitie voor de
Werkgroep ad hoc Spelling van de
Nederlandse Taalunie. Daarin heb ik
onder andere gepleit voor het herstellen van de eenheid in spelling tussen
een pluralis (meervoudsvorm) als
eerste lid van een samenstelling en als
zelfstandig woord. Ter wille van die
eenheid heb ik de regel voorgesteld
om en te schrijven als het eerste lid een
meervoud heeft op -en, dus bessensap,
bessenjam, kippenei, kippenhok. Een
voorstel dat — zo is mij uit het Rapport gebleken — door de Werkgroep is
overgenomen en blijkens het tv-journaal van 28 februari jl. ook de goedkeuring van een schrijver als Harry
Mulisch kan wegdragen. In bovengenoemde notitie heb ik ook voorstellen
geformuleerd voor de schrijfwijze van
de tussenklanken bij woorden die een
meervoud hebben op -n en -s. Aan
deze voorstellen heeft de Werkgroep
echter laten 'sleutelen' door een niettaalkundige of door een taalkundige
die blijkbaar niet voldoende deskundigheid op het gebied van de morfologie bezit. Door de aangebrachte wijzigingen moet een zin als De gemeentesecretaris zit op een bureaustoel (of burostoel) achter een computerscherm, een
zin die volgens mijn voorstellen ongewijzigd blijft, er in de toekomst aldus
uitzien: De gemeentensecretaris (met
ns) of gemeentessecretaris (met ss) zit op
een bureausstoel (met ss) (of burostoel,
met s) achter een computersscherm (met
ss). De nog in te stellen 'echte' spellingcommissie zal deze en andere `absurditeiten' (waarop ik hier niet verder kan
ingaan) ongetwijfeld corrigeren.

Gebruik van de tussenklank
Over de schrijfwijze van de tussenklanken kunnen we als taalgemeenschap
afspraken maken en deze in regels vastleggen. Blijkbaar zijn er taalgebruikers
die denken dat men ook over het gebruik van de tussenklanken afspraken
zou kunnen maken. Die indruk krijgt
men althans uit het rapport over het
gebruikersonderzoek dat in opdracht
van de Taalunie werd gemaakt, Speling
in de spelling, waarin de wens uitgesproken wordt: `steeds een verbindings-s of geen verbindings-s'
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(blz. 95). Zelfs een taalkundige als
Berode is van mening dat de spellinghervormers iets zouden moeten doen
aan verschillen in gebruik van de s zoals in schaapherder naast schaapskooi
(De Standaard, 27 december 1988).
Tegen dergelijke pogingen wens ik me
op de meest fervente manier te verzetten. Uit de hierboven gegeven beschrijving blijkt dat bij sommige
woorden nooit tussenklankproblemen
optreden.
Er zijn echter ook woorden die twee
of meer potentiele verschijningsvormen hebben. Welke keuze(n) de
taalgemeenschap uit deze in de taal gegeven mogelijkheden maakt en zal
maken, kan van vele verschillende,
taalkundige en niet-taalkundige factoren afhankelijk zijn. De keuze kan
ook volledig ongemotiveerd zijn of
lijken, omdat de factor(en) op grond
waarvan voor een bepaalde vorm gekozen is, niet meer achterhaalbaar is
(zijn). Bestaande vormen fungeren
vaak als voorbeeld, waarbij overigens
`concurrentie' tussen verschillende
reeds bestaande vormen kan optreden,
zoals bijvoorbeeld bij landnummer,
landstaal, landenlijst. De Lijst van landennamen heeft een discussie doen
ontstaan over de vraag of landennaam
wel de meest voor de hand liggende
vorm was.
Damsteegt was bij de geboorte van
deze samenstelling aanwezig: men
sprak in de commissie steeds van `de
namen van landen' en daardoor kreeg
landennaam de status van samenstelling. Bij 'nader inzien' wil hij landennaam vervangen door landenaam of
landsnaam. Baeyens, die deze bijzonderheden vermeldt in De Standaard
van 13 oktober 1981, prefereert zelf
landnaam, ofschoon landenaam en
landsnaam hem ook mogelijk lijken.
Landennaam zal volgens hem geschrapt moeten worden. Ik kan hier
slechts herhalen wat ik in mijn notitie
Voorspelbaarheid gesteld heb: `Volgens
de door mij geformuleerde regels kunnen landnaam, landsnaam en
lande(n)naam voorkomen. De taalgemeenschap zal uiteindelijk beslissen
welke vorm(en) de voorkeur krijgt
(krijgen). Door de toepassing van de
door mij voorgestelde spellingregel zal
de discussie over de schrijfwijze landenaam of landennaam definitief tot het
verleden behoren. (noot 15, blz. 342)

Wat moet de taaladviseur?
De taaladviseur die geconfronteerd
wordt met een vraag over het gebruik
van de tussenklanken, staat vaak voor
een bijna onmogelijke taak. Hij kan
slechts wijzen op de in de taal aanwezige mogelijkheden, op het gebruik
dat in een concreet geval (door de
meerderheid) van die mogelijkheden
gemaakt wordt, en eventueel op grond
van zijn eigen taalgevoel een bepaalde
voorkeur uitspreken. Wat hij in elk geval niet mag doen, is — in geval van
verschillende vormen — een vorm
dwingend voorschrijven. Dat kan im
mers leiden tot heel merkwaardige situaties, zoals bij samenstellingen met
spellings)-.
-

Enige tijd geleden vroeg ik aan de heer
De Rooij, eindredacteur van het Rapport, waarom hij in de publikaties van
de Taalunie steeds de vormen zonder s
verkiest, spellingprobleem, spellingoorlog, terwijl volgens Van Dale de vormen met s toch het meest gangbaar
zijn. Zijn reactie luidde: in de Woordenlijst staan alleen vormen zonder s.
Een argumentatie die ik niet kan bijtreden, omdat de Woordenlijst alleen
uitspraken kan doen over de vraag hoe
tussenklanken gespeld moeten worden
en niet over de vraag wanneer er wel
of niet een tussenklank gebruikt moet
worden. Dat recht behoort toe aan de
taalgemeenschap en niet aan een

woordenlijst of een woordenboek. Zo
gaat Van Dale zijn 'boekje' te buiten
door bij dierenaam op te merken `beter dan diernaam'. Een terechte opmerking zou hier kunnen zijn `vaker
voorkomend dan diernaam
Vanuit het oogpunt van taalverzorging
moet men wel vermijden om van een
en hetzelfde woord in een en dezelfde
situatie meerdere vormen naast elkaar
te gebruiken. Dat maakt een bijzonder
onverzorgde indruk. Zie bijvoorbeeld
Speling in de spelling, blz. 99: spellingswijziging naast spellingwijziging en het
naar aanleiding van deze studie op bovengenoem e persconferentie verspreide persbericht: spellingsvoorkeuren naast spellingvoorkeuren, voorkeursspelling naast voorkeurspelling.
Literatuur
W. H. M. Mattens, `De voorspelbaarheid
van tussenklanken in nominale samenstellingen'. De nieuwe taalgids 77, 1984,
333-343.
W. H. M. Mattens, Deproblematiek van de
tussenklank. Notitie geschreven op verzoek van de Werkgroep ad hoc Spelling
van de Nederlandse Taalunie. (Verschijnt
in een van de volgende afleveringen van De
nieuwe taalgids.)
Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling.
Nederlandse Taalunie, Voorzetten 20.
's-Gravenhage 1988.
G. Heyne/M. Hofmans, Speling in de spelling. Tilburg/Brussel 1988.

Heliotropist
Trees Roose — Haren

Al enige tijd ben ik bezig met een
stamboomonderzoek, waarbij ik onlangs op het volgende probleem
stuitte. Een van mijn voorvaders was
rond 1900 (getuige een vermelding in
een huwelijksakte) van beroep `heliotropist . Volgens sommigen betekent
dat 'lichtseingever'. Dat zou een beroep geweest zijn bij het vroegere
transport over water: het met lichtsignalen begeleiden van schepen.
Anderen vermoedden dat het woord
te maken heeft met een religieuze richting, gelet op het 'ist'. We zouden dan

kunnen denken aan 'zonaanbidder,
naturist'. De oorspronkelijke betekenis van het woord is namelijk `de eigenschap van planten om zich naar de
zon te richten' (afkomstig van Grieks
helios = zon, en tropein = richten,
draaien). Omdat het me blijft intrigeren wat mijn voorvader rond de eeuw
wisseling deed voor zijn brood, wil ik
hierbij vragen of een van de lezers van
`Onze Taal' uitsluitsel kan geven.
Gaarne reacties.
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Klemtoon en spelling
W. Sterenborg — Tilburg

In jaargang 1978 heb ik op bladzijde
38 de aandacht gevestigd op het verschijnsel dat de spelling onder invloed
kan staan van klemtoon. Als voorbeeld gold toen de merkwaardigheid
dat een beklemtoonde ie in leenwoorden de e verliest zodra die klemtoon
van lettergreep wisselt, veelal bij verlenging van het desbetreffende woord.
Woorden als elastiek, legitiem, harmonie, mobiel, kopie, paniek en creatief
verschijnen zonder de bewuste e in
elasticiteit, legitimatie, harmonieus,
mobiliseren, kopieren, panisch en creativiteit.
Deze `regel' biedt houvast bij het
schrijven van lange vreemde woorden
waarvan men het hoofdbestanddeel
met ie herkent. Het zou geen regel
zijn als er geen uitzonderingen bestonden. Het Groene Boekje vermeldt bijvoorbeeld markiezin (naast markizaat)
en karmelietes; in Van Dale komt ook
nog commiezerij voor. Het door de
heer Riem Vis op bladzijde 10 van
jaargang 1981 gesignaleerde asieleren
blijkt volgens Van Dale een e te veel te
hebben.
Omdat we hier te doen hebben met
een spellingregel, althans regelmaat,
die gebaseerd is op de uitspraak, moeten we er rekening mee houden dat de
spelling in het geding kan komen als
er — om welke reden ook — verandering in de uitspraak optreedt.

Naast calorie spellen we — regelmatig — calorimeter, met de klemtoon
op -me-. Hoe plaatsvast dat accent is,
mag blijken uit het volgende overzicht, gebaseerd op het woordenboek
van Koenen.
Barometer kreeg in 1903 het accent op
-me-; in 1949 verschoof het naar ba-,
maar sinds 1974 mag men kiezen tussen ba- en -me-;
hygrometer wordt sinds 1903 geaccentueerd op -me-, met Bien verstande dat
de lettergreep by- sinds 1987 een alternatief vormt;
manometer werd vanaf 1903 beklemtoond op ma-; in 1909 verschoof het
accent naar -me-, om in 1949 voorgoed
naar ma- terug te keren;
thermometer liet zich sinds 1903 uitspreken met een beklemtoond -me-;
in 1949 vestigde het accent zich op
ther-, waar het nog ligt, zij het dat het
sinds 1974 dat voorrecht deelt met
-me-.
Van Dale is pas in 1961 begonnen met
het aangeven van klemtonen; toen vielen ze zowel bij barometer als bij manometer en thermometer op de eerste
lettergreep, terwijl zo'n aanduiding bij
hygrometer ontbrak. Tot in de druk
van 1984 is de toestand gelijk gebleven.
Wat nu in het oog springs, is de stabiliteit van het accent in calorimeter,
namelijk (volgens Koenen) sinds 1909
op -me-, nadat het tevoren op -lo- lag.

Van Dale localiseert het sinds 1961
eveneens op -me-, en hanteert al sinds
1884 de spelling met i.
Calorimeter valt dus op, gezien de duidelijke verschuiving naar voren van
het accent in andere samenstellingen
met -meter. Behalve het hierboven behandelde viertal zijn er volop andere
voorbeelden te vinden die het accent
van -me- zagen verdwijnen, zoals gravimeter, taximeter, hectometer, kilometer,
piezometer en hydrometer.
De vraag is nu of de uitspraak van
calorimeter zich bij de soortgenoten
aansluit. Gebeurt dat, dan kan het accent terechtkomen op -lo-, waar het
oorspronkelijk lag, maar eveneens op
-ri-, naar het model van harmonie/harmonieleer, poezie/poeziealbum, genie/geniesoldaat, fan tastelfantasteletter.
Zou dit laatste het geval zijn, dan vervalt het argument om de -e van calorie
te liquideren, wat de spelling caloriemeter als resultant heeft.

Waarom waardoor
Mels J. Meijers — Amsterdam

In NRC Handelsblad stond een interview van Hans Moll met de militair
historicus (zo staat het er) Geoffrey
Parker naar aanleiding van een drietal
in 1988 uitgekomen studies. Het
vraaggesprek verliep uiteraard in het
Engels. De schrijver zegt daarin, dus
vertaald: 'Misschien komt het omdat
ik niet uitga van de vraag waarom de
Hollanders gewonnen hebben, maar
waarom de Spanjaarden verloren Een
perspectief dat volgens hem overigens
al tientallen jaren in de mode is. We
stellen ons vragen als: Waarom raken
de VS hun macht kwijt? Waarom hebben de Britten hun Empire verloren?'
Het is ons bekend dat een aantal vooraanstaande taalkundigen het verschil
tussen waarom en waardoor, omdat en
doordat maar schoolmeesterij acht;
sommigen van ons kunnen zich aan
deze zienswijze ergeren. Maar hier viel
mij op dat de schrijver why gezegd
moet hebben. Zouden we misschien
mede met een anglicisme te maken
hebben?
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Ten minste
Jan Bruens — Hintham

Op melkverpakkingen van A.H.,
Campina en misschien nog op andere
(en ook op medicijnverpakkingen)
staat gedrukt: Tenminste houdbaar
tot... Dit zou moeten zijn: Ten
minste... Er is immers verschil tussen
de betekenissen `althans' (tenminste)
en `op zijn minst' (ten minste). En omdat tenminste niet bij houdbaar maar

Daarom doordat
Prof. ir. D. N. Dietz — Den Haag

op blz. 6 van jaargang 1987 beschreef
de heer H. P. Winkelman waarom het
nuttig en logisch is een onderscheid te
maken tussen doordat en omdat. Het
belangrijke verschil tussen deze twee
woorden kan volgens mij nog beter
worden uiteengezet.
Omdat duidt aan een reden of aanleiding die het begin vormt van een
denkproces dat — afhankelijk van de
denker — voert tot een besluit.
Doordat duidt op een oorzaak die een
onvermijdelijk gevolg heeft.
Voorbeeld: 'Hij hield het jonge hondje
onder water omdat hem voor het afmaken f 2,50 was toegezegd: Ikzelf
zou anders hebben besloten.
Voorbeeld: `Haar trouwring glipte
overboord en zonk naar de bodem
doordat goud zwaarder is dan water:
Met geen enkel denkproces, met geen
enkele besluitvorming was die ring
drijvende te houden.
Een voorbeeld waarin omdat en doordat in overigens gelijkluidende zinnen
wordt gebruikt, demonstreert de essentie van de uiteenlopende betekenissen: 'Edelachtbare, ik reed de monteur
dood omdat/doordat hij mijn remmen
slecht had afgesteld: In dit voorbeeld
bedraagt het verschil tussen omdat en
doordat circa vijf jaar gevangenisstraf.
Na het bovenstaande behoeft het nauwelijks betoog dat het toenemende gebruik van de stoplap `Dat komt omdat
...' ridicuul is.

bij de tijdsaanduiding hoort, zou ik er
dit van maken: Houdbaar ten minste
tot ... Het valt me op dat in geschreven taal het woord minstens zelden of
nooit wordt gebruikt. Meestal kom ik
tenminste tegen, en bij uitzondering
ten minste. Zou algemeen gedacht
worden dat minstens een woord is van
minder allooi, of dat je dat woord wel
in spreek- maar beslist niet in schrijftaal mag gebruiken?
Voor de aardigheid, zonder te tillen
aan de foutieve schrijfwijze, heb ik de
twee hierboven genoemde melkleveranciers een briefje gestuurd. Van
Campina heb ik het antwoord binnen.
Dat antwoord verraste mij: `Taalkundig heeft u gelijk. Wij hebben echter
te maken met een omsc riving van
het woord tenminste, welke omschrijving in de Warenwet is vastgelegd. U
zult begrijpen dat wij als producent
van levensmiddelenprodukten gehouden zijn aan de algemene voorschriften van genoemde wet.
Van Albert Heijn kreeg ik een telefoontje: wij zijn het helemaal met u
eens, wij zullen de tekst veranderen.
Toen dacht ik: waarom durft A.H. wel
of te wijken van de formulering in de
Warenwet en DMV Campina niet?
Breng ik A.H. misschien op het verkeerde pad en in conflict met de

Ovalen?
I. Suasso — lerares Nederlands, Best

Er is iets vreemds aan de hand met het
woord ovaal: al diverse keren ben ik
als verbogen vorm van dit bijvoeglijk
naamwoord ovalen tegengekomen.
De eerste keer betrof het een vertaling
uit het Engels, waarin sprake was van
het ovalen venster. Aanvankelijk dacht
ik te maken te hebben met een verschrijving van opalen: er bestaat immers opaalglas, al was het niet aannemelijk dat het bedoelde raam van
dat ondoorzichtige materiaal voorzien
zou zijn.
Controle van de brontekst leverde echter the oval window op. Ik nam
daarom aan dat de vertaler — hoe onwaarschijnlijk ook — het woord ova(a)l
als een stofnaam had opgevat en er
daarom een n achter had gezet.

Warenwet? Ik heb toch maar even de
Rijkskeuringsdienst van Waren in Den
Bosch gevraagd om een fotokopie van
de desbetreffende passage in de Warenwet en om commentaar op mijn zienswijze. Prompt kreeg ik het gevraagde
toegestuurd. Art. 10 lid 1 van het Algemeen Aanduidingsbesluit luidt als
volgt:
De aanduiding ( . . . ) moet bestaan
uit de datum waarop de waar bij
een passende wijze van bewaren
nog in het bezit is van de voor die
waar kenmerkende eigenschappen,
voorafgegaan door de woorden `ten
minste houdbaar tot'.
Het staat er dus goed. De Rijkskeuringsdienst noteerde in de kantlijn:
'Uw conclusie is juist; de exacte formulering dient te zijn Ten minste en
niet tenminste.

Daarna heb ik het verschijnsel nog een
aantal malen opgemerkt. In de Haagsche Courant van 28 januari 1989 bijvoorbeeld: daarin werd Pampus het
ovalen eiland genoemd. Blijkens een
bijgeplaatste foto is dit kunstmatige
forteiland inderdaad zuiver ovaal, of
beter gezegd: ellipsvormig.
En drie dagen later (31 januari) stond
in NRC Handelsblad onder een afbeelding in een medische rubriek: de
ovalen ring wordt bij verwarming rond
..). Ook bier was begripsverwarring
dus uitgesloten: ovaal betekent eivormig.
Maar waarom dan ovalen in plaats van
ovale? De enige verklaring die ik kan
bedenken is hypercorrectie, zoals overijverige scribenten het wel hebben
over juten zakken en plastieken buizen. Maar daar gaat het om stofnamen, en is de vergissing begrijpelijk.
Met ovalen weet ik echter geen raad, te
meer daar ik geen vergelijkbare gevallen ken.
Wie kan dit probleem oplossen?
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InZicht
InZicht wit u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Taalgeschiedenis
Vaak wordt de geschiedenis van een
taal beschreven in complexe wetenschappelijke monografieen; er wordt
dan heel nauwkeurig uit de doeken gedaan hoe bijvoorbeeld een bepaalde
klankverschuiving heeft plaatsgevonden of hoe syntactische omzettingen
zich hebben voltrokken. De beschrijvingen die zo'n wetenschappelijke benadering van taalgeschiedschrijving
oplevert, kunnen soms heel interessant
zijn, maar het zijn in de meeste gevallen Been verhalen om zo maar even
weg te lezen. Dat is Korte geschiedenis
van de Nederlandse taal van Joop van
der Horst en Fred Marschall wel. Dit
boek is geschreven door iedereen die
geinteresseerd is in de geschiedenis van
onze taal. Op een beknopte en heldere
wijze wordt uiteengezet hoe het
Nederlands zich vanaf het einde van
de elfde eeuw ontwikkelde tot de taal
die wij nu spreken.
Het boekje laat zich lezen als een
spannend verhaal en is rijk geIllustreerd. Elke pagina van de tekst wordt
gevolgd door een pagina met een afbeelding waarbij in een kort onderschrift wordt ingegaan op een specifiek aspect van het Nederlands in een
bepaalde periode. Over enige tijd zal
er in Onze Taal meer aandacht worden besteed aan dit boekje.
Korte geschiedenis van de Nederlandse
taal is verschenen bij uitgeverij Nijgh
& Van Ditmar en kost f 34,90 (gebonden).
Schrijven
In maart werd door uitgeverij Martinus Nijhoff het eerste deel gepresenteerd uit de serie Taalvaardigheid in de
beroepspraktijk. In deze reeks verschijnen publikaties waarin adviezen worden gegeven ter verbetering van de
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van taalgebruikers die deel uitmaken van verschillende beroepsgroepen. Het eerste deel, Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke
teksten, is bedoeld als een algemeen
deel.
In Schrijven wordt veel aandacht
besteed aan de opbouw en de consistentie van teksten. - Auteur

Snoeck Henkemans onderscheidt verklarende, beschri jvende, beoordelende
en adviserende teksten. Voor elk daarvan heeft zij tekstschema's opgesteld,
een soort inhoudsopgaven die aangeven hoe de tekst er in hoofdlijnen uit
kan komen te zien. In twee aparte
hoofdstukken gaat Snoeck Henkemans in op het formuleren en het afwerken van schrijfprodukten.
Opmerkelijk is de grote hoeveelheid
voorbeelden die Schrijven bevat. In iedere paragraaf wordt wel een aantal illustraties gegeven van zaken die in een
goede tekst juist wel of juist niet moeten voorkomen. Elk hoofdstuk wordt
bovendien besloten met een aparte
paragraaf waarin wordt ingegaan op
fouten die tijdens het schrijfproces
kunnen worden gemaakt.
Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten kost f 19,50.

Journalistiek
Bij uitgeverij Wolters-Noordhoff verscheen Het journalistieke verhaal van
Boris Berkhout, Piet Hagen, Arthur
van Leeuwen en Aleid Truijens. Het is
een boek met adviezen voor het schrijven van artikelen voor dagbladen,
weekbladen en tijdschriften. Een algemeen stramien bestaat er volgens de
auteurs van Het journalistieke verhaal
niet. Hoogstens kunnen enkele richtlijnen worden gegeven, die varieren al
naar gelang het `genre' waartoe een artikel behoort. Zij onderscheiden: interview, research, reportage, reisverhaal,
achtergrond, opinie en recensie. Ze vermelden bij elk genre de specifieke
eisen waaraan de schrijver van een artikel moet voldoen en hoe hij aan die eisen tegemoet kan komen. Wanneer
een journalist bijvoorbeeld een recensie schrijft, zal hij vooral een beroep
moeten doen op zijn argumentatieve
vaardigheden, terwijl hij voor het
schrijven van een reisverslag eerder
een literaire schrijfstijl zal moeten hanteren.
De auteurs, die als docenten zijn verbonden aan het Instituut voor journalistiek te Utrecht, behandelen niet de
basistechnieken van het journalistieke
bedrijf, zoals nieuwsselectie en

bericht- of verslaggeving. Hun adviezen zijn bestemd voor diegenen die
zich, al dan niet beroepshalve, bezighouden met het schrijven van genoemde soorten artikelen of zich
daarin willen bekwamen.
De prijs van Het journalistieke verhaal
bedraagtf 36,—.

Hamans gebundeld
De cursiefjes van Camiel Hamans die
tussen 1983 en 1988 in NRC Handelsblad zijn verschenen, zijn opgenomen
in een bundel die inmiddels al weer
enige tijd verkrijgbaar is. De bundel
heeft, naar Hamans' rubriek, de titel
Over taal meegekregen. In Over taal is
het smikkelen en smullen geblazen
voor liefhebbers van taalwetenswaardigheidjes; ook bevat het de vorig jaar
gevoerde en spraakmakende polemiek
tussen Hamans en W. F. Hermans over
apostrofs en komma's. Het boekje is
uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar en
kost f 29,90.
NOS over minderheidstalen
Bijna iedereen heeft weleens gehoord
van het Baskisch, Fries en Catalaans
en weet waar het gesproken wordt. Er
zijn echter nog veel meer, maar onbekende minderheidstalen binnen de Europese gemeenschap. Kent u bijvoorbeeld het Friulaans, of hebt u weleens
van Pomaaks of Sardijns gehoord?
In het radioprogramma `Wat een taal'
van de NOS komen deze en andere
Europese minderheidstalen vanaf
12 juni uitgebreid aan de orde. In een
serie van veertien afleveringen, elke
maandag om 17.00 uur op Radio 5,
worden de volgende talen besproken:
Aroemeens, Baskisch, Bretons, Catalaans, Cornish, Corsu, Elzassisch,
Fries, Friulaans, Galicisch, Iers, jiddisch, Ladinisch, Luxemburgs, Occitaans, Pomaaks, Romanes, Sardijns,
Schots-Gaelic en Welsh.
In elke uitzending komt een specialist
op het terrein van de desbetreffende
taal aan het woord, en verder komen
zowel taalkundige aspecten alsook de
positie van de minderheidstaal aan de
orde. De eerste uitzending, op 12 juni,
gaat over het Europese 'talencircus' in
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Straatsburg: twaalf landen en negen
to en waaruit en waarin moet worden
vertaald.

Nationale Spellingwedstrijd
Misschien hebt u het al in de krant gelezen: de TROS organiseert in samenwerking met het Genootschap Onze
Taal een Nationale Spellingwedstrijd.
Scholieren uit de brugklassen van
lbo/mavo/havo/vwo gaan vanaf september 1989, wanneer op de scholen
de voorronden beginnen, strijden om
de eer 's lands beste speller te zijn. Na
de schoolwedstrijden volgen regionale
en provinciale wedstrijden, waarna in
het voorjaar van 1990 de nationale
finale plaatsvindt, die door de TROS
op radio en tv zal worden uitgezonden.
Scholen kunnen inschrijven voor deze
wedstrijd, die als thema `amusement
met leereffect' heeft meegekregen.
Meer informatie is te verkrijgen bij
het secretariaat van de Stichting
Nationale Spellingwedstrijd, Van
Boetzelaerlaan 10, 2581 AH Den
Haag, telefoon 070 - 542600.

Nederlands van Nu
In het maartnummer van het blad van
de Vlaamse 'Vereniging Algemeen
Nederlands' gaat de hoofdredacteur
van Verschuerens Woordenboek, F.
Claes, in op de betekenisontwikkeling
van veer en pluim en aanverwante termen in Noord en Zuid. In `Nederlands op school' een pleidooi voor de
notitie 'Acceptabel Nederlands in het
onderwijs ; gevolgd door een manifest
van Vlaamse leerkrachten over de verhouding dialect-Algemeen Nederlands
in de schoolsituatie. Het blad sluit of
met vaste rubrieken: lezers schrijven
ons; ter discussie; boekbesprekingen;
verenigingsnieuws; taalspel; en `taal in
de kijker' met reacties op artikelen in
Nederlandse dagbladen over het
Nederlands en over een vermeende
Vlaamse taal.

Tijdschrift Taalbeheersing in de
Praktijk
Vanaf het begin van 1989 verschijnt
het tijdschrift Taalbeheersing in de
Praktijk in een nieuwe gedaante. De
vroegere losbladige publikatie is een
volwaardig tijdschrift geworden. Niet
alleen de structuur en de vormgeving
zijn vanaf jaargang 1989 veranderd,
ook inhoudelijk zijn er enige koerswijzigingen te noteren.
T.i/d P. is een Vlaams tijdschrift dat

ondertussen aan zijn 28ste jaargang toe
is. Tot jaargang 23 (1984) heette het:
Taalbeheersing in de Administratie. Het
zette zich voornamelijk in voor de
verzorging van het Algemeen Nederlands in overheidsdiensten. De tweetaligheid van de Belgische overheid
maakte een dergelijke aanpak bijzonder lonend.
De zorg voor de kwaliteit van het Algemeen Nederlands in Vlaanderen
blijft ook in de nieuwe opzet een centrale doelstelling. Het tijdschrift beperkt zich echter niet meer tot de taal
van de overheid: alle sectoren van het
taalleven komen aan bod.
De laatste jaren was de aandacht in
ruime mate gericht op vernieuwingen
in de taal. Een vaste rubriek in nagenoeg elk nummer is Taal in Ontwikkeling, waarin nieuwe woorden worden
toegelicht. Ook zijn er geregeld bijdragen waarin thematisch terminologie
wordt behandeld.
Daarnaast houdt het tijdschrift de taalpraktijk nauwlettend in het oog: de
naam van het tijdschrift verplicht daar
ook toe. De tijd dat het blad zich beperkte tot woorden en zinnen is voorbij. Zo bevat nagenoeg elk nummer
een analyse van een problematisch(e)
folder, brief, formulier, of een bijdrage

Taalcunosa
Gemiddeld

over de taal in de media of in een
andere sector van het maatschappelijke leven.
Taalbeheersing bericht uitvoerig over
boeken en tijdschriften, bijeenkomsten en congressen waar taalbeleid
en taalnorm in brede zin centraal
staan. In andere bijdragen wordt de
achtergrond van taalverschijnselen belicht. Zo leren we in het eerste nummer van 1989 hoe en waarom de tussenklanken -e(n)- en -s- gespeld worden
en wat de ondoordringbaarheid van de
werkwoordelijke eindgroep betekent.
En ten slotte, T.i/d P. is er voor de
lezers. Die kunnen vragen stellen aan
de redactie, teksten signaleren die niet
door de beugel kunnen of zelf hun
mening geven. De neerslag daarvan
komt in de rubriek Vraag en Antwoord terecht.

Proefnummer
Een abonnement op Taalbeheersing in
de Praktijk kost 1.041 frank voor 5
nummers van elk 32 bladzijden. Wie
interesse heeft in een proefnummer,
kan dat telefonisch of per brief aanvragen op het volgende adres: Uitgeverij UGA, Stijn Streuvelslaan 73,
B-8710 Kortrijk-Heule, telefoonnummer 056 - 355881.
F. Maes, redacteur.

een halfvol glas = een half leeg glas
een halfvol glas = een half leeg glas +
een vol glas = een leeg glas

Jules Welling — Best

Geen enkel normaal volwassen persoon verdrinkt in stilstaand water van
een meter diep, maar iemand die niet
kan zwemmen, kan een rivier die gemiddeld een meter diep is, beter niet
oversteken. Het woord gemiddeld kan
hem kopje onder doen gaan als de
eerste meter droog staat, de tweede
meter een meter diep is en de derde
meter twee meter diep. Het gemiddelde blijft een meter, maar in het
derde vak verdrinkt het slachtoffer.
Als het op rekenen aankomt, is de taal
wel vaker onnauwkeurig. Voor de taal
is een halfvol glas gelijk aan een half
leeg glas, maar een eenvoudig rekensommetje leert dat dat nogal dubieus
is:

Iedere cafebezoeker zal onmiddellijk
beamen dat dat niet waar is. Het is
zelfs niet half waar; het is precies het
tegenovergestelde!
Het beroemdste voorbeeld in deze categorie is `de grootste helft'. Dat wordt
door veel mensen als een contradictie
ervaren, omdat helften nu eenmaal per
definitie even groot zijn. Dat is maar
ten dele waar.
Het gaat in dit geval om wat er vergeleken wordt. De ene helft van bijvoorbeeld een dubbeltje is inderdaad even
groot als de andere helft van dat dubbeltje, maar de helft van een gulden is
wel degelijk groter dan de helft van
een dubbeltje — pak de muntjes er
maar bij — zodat `de grootste helft'
geen contradictie behoeft te zijn.
Als iets gemiddeld curieus is, kan een
deel daarvan in de categorie dertien in
een dozijn vallen.
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Van woord tot woord
Toko
Marlies Philippa

Het is u misschien opgevallen dat ik
de laatste tijd nogal vaak over Arabische woorden heb geschreven. Veel
Nederlandse woorden uit mijn artikelen van de afgelopen maanden bleken
terug te gaan op het Arabisch. Oranje
en abrikoos onder andere. Ook heb ik
in het februari/maartnummer uiteengezet dat in veel van onze woorden
Arabische plaatsnamen verborgen zitten.
Deze plotselinge belangstelling voor
het Arabisch is niet toevallig. Ik ben al
enkele jaren bezig met een onderzoek
naar de Arabische woorden in het
Nederlands. Een verslag daarvan kunt
u vinden in mijn boekje Koffie, kaffer
en katoen, dat vorige maand verscheen.
Via Indonesia
De meeste van onze Arabische leenwoorden komen in veel andere Europese talen voor. Maar door ons koloniale verleden hebben we ook wat
Arabische woorden die elders in
Europa niet te vinden zijn. Eeuwenlang heeft Nederland geregeerd over
Indonesia. Al toen de Nederlanders
voor het eerst kennis maakten met de
Indonesische archipel, troffen ze langs
de hele handelsroute staten en staatjes
aan waarvan de vorst en zijn onderdanen reeds tot de islam waren overgegaan of dat spoedig zouden doen. Dat
gold van het door de Portugezen in
1511 veroverde Malakka tot de
Molukse specerij-eilanden.
Via de islam zijn er verschrikkelijk
veel Arabische woorden in het Maleis
beland. Eeuwenlang heeft het Maleis
invloed ondergaan van het Arabisch
en het Perzisch. Van het Arabisch omdat dat de taal van de islam is, en van
het Perzisch omdat dat een belangrijke positie had in India, een land dat
de archipel altijd sterk beinvloed
heeft. Er is ook een groot aantal Arabische woorden die via het Perzisch in
het Maleis zijn gekomen.
Het Nederlands heeft in de loop van
de tijd heel wat `Indonesische' woorden opgenomen. Veel daarvan zijn de
laatste decennia weer in onbruik geraakt. Onder de opgenomen woorden
bevinden zich er ook enige die van

Arabische oorsprong zijn. Daarmee
heeft het Nederlands zich een unieke
positie verworven binnen de Europese
talen. Geen enkele andere Europese
taal bevat immers `Arabische' woorden
als piekeren en soebatten.
Met piekeren en soebatten heb ik
meteen de belangrijkste Oostindische
Arabische woorden te pakken. Soebatten doet nu al wat ouderwets aan, dus
het zal misschien verdwijnen, maar
piekeren is een bijzonder levend woord
in de Nederlandse taal. Het komt van
het Maleise pikir. In het Maleis bestaat
de f niet; van de f in leenwoorden werd
een p gemaakt. Pikir is ontleend aan
het Arabische fikr `het denken'. Het
werkwoord fakkara betekent 'denken'.
Soebatten is een werkwoord dat gemaakt is van Indonesisch sobat, een
vereenvoudigde vorm van het Arabische soehba(t), een meervoudsvorm
van sahib 'vriend' (of een afgeleide
vorm die vriendschap betekent). Sahib
is een woord dat ook `beer' betekende
en waarmee de kolonisten vaak werden aangesproken.
De Arabische toko
Zo ouderwets als soebatten in het huidige Nederlands is, zo gewoon is de
toko tegenwoordig: een winkel waar je
allemaal lekkere exotische kruiden en
ingredienten kunt kopen. In de grote
steden vind je er wel een op iedere
straathoek. Wij kennen de toko uit Indonesie. Een toko is daar een Chinese
winkel. Toko is een Chinees woord in
de Indonesische taal.
Een Maleis woord voor winkel is
dukan. Dukan is ontleend aan het Arabische doekkaan. Dit heeft me aan het
denken gezet. Toko lijkt verdacht veel
op dukan en het zou me niets verbazen als dukan op zijn Chinees uitgesproken ongeveer als toko zou klinken. Tussen de t en de d zit in het Chinees niet hetzelfde verschil als in het
Nederlands. Denk maar aan Mao Tse
Toeng, waarbij Toeng ineens als
D(h)ong gespeld moest worden; of aan
Deng, die vroeger Teng was.
Ik ben er niet uit. Er moeten nog
`Austronesiers' en sinologen geraad-

pleegd worden, maar de hypothese
lijkt mij zeer aantrekkelijk. Ik denk
dus dat toko in het Indonesische Chinees een leenwoord iis uit het Arabisch. Het is geen standaard-Chinees.
Het standaard-Chinees, het Mandarijn, is gebaseerd op de noordelijke
dialecten, die erg op het binnenland,
heel intern-Chinees gericht waren.
Veel Chinese woorden in het Indonesisch stammen uit de zuidelijke dialecten. De sprekers daarvan dreven meer
handel en hadden daardoor meer Internationale contacten. In deze dialecten zijn veel Perzische en Arabische
woorden opgenomen.
Als het Indonesisch-Chinese toko een
Arabisch leenwoord is, zijn er twee
mogelijkheden: de Chinezen kunnen
het rechtstreeks of via een andere taal
uit het Arabisch hebben. Die andere
taal zou het Maleis kunnen zijn.

Visie
en vizier
Prof. dr. C. A. Zaalberg - Leiden

Een sinds kort actueel geworden
woord is asiel, dat sommige nieuwslezers versieren met de scherpe sisklank van acetyleen en aceton. Voor de
schrijfwijze laat het Groene Boekje
ons geen keus: je mag het niet met een
z schrijven, alleen de afwijking asyl is
geoorloofd.
Op het punt van s en z toont de officiele Woordenlijst verrassende onduidelijkheid: masseuse kan niet met een z
in de laatste lettergreep, nerveuze niet
met een s. Wat daarover in de 'Leidraad' staat (op blz. LI van de Woordenlijst) lijkt op willekeur. En frappant is het rezultaat, pardon: resultaat,
van de geleerde overwegingen, als we
zien dat vizier met een z moet, visie
met een s, terwijl vizioen en visioen
allebei mogen.
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Taalrubrieken
Rubrieken in Belgische kranten
P. Post —Leiden

Elke week verschijnt in de Gazet van
Antwerpen de taalrubriek `Onze taal
is springlevend' van Reinhilde Haest.
In haar stukjes behandelt Haest onderwerpen als spelling, etymologie,
spreekwoorden en semantische
vraagstukken.
Haest sluit ook aan bij de actualiteit.
Bij het begin van de Olympische Spelen vorige zomer ging ze in op de spelling van de naam Seoel: dit moet Seoel
zijn, of Seoul, Soul of nog iets anders
(zie ook Onze Taal 9, 1988). Ze behandelt aan de hand daarvan de controverse tussen het ANP en het Actiecomite Buitenlandse Namen (ABN), u
wel bekend uit dit blad. Er zijn verschillende visies op de spelling van
buitenlandse namen mogelijk. Haest
vat haar mening zo samen: `Het ANP
heeft zeker verdienstelijk werk verricht. Maar hoe lovenswaardig de beweegredenen ook waren om de spelling van de geografische namen voor
een hele tijd vast te (laten) leggen, de
principes waren mooier dan het resultaat: Een opmerking waar het ABN
zich waarschijnlijk wel achter kan
scharen.
In oktober, kermistijd in Belgie,
schrijft Haest een stukje rond het
woord `grabbelton': Vat je uit de
grabbelton opvist, is altijd een verrassing.' Het aantal woorden dat etymologisch verwant is aan grabbelen is inderdaad nogal verrassend. Niet alleen
de werkwoorden graaien, grijpen (gripen in het Middelnederlands), grissen
en begrijpen, maar ook de zelfstandige
naamwoorden garf (een bos samengebonden graanhalmen), grap, greep en
griep horen erbij: `(...) ook onze winterse griep is verwant aan het werkwoord grijpen, zij het dan via het
Franse `gripper' (grijpen, pakken).
( . . . ) Wie griep heeft, heeft het dus te
pakken.
Als u wilt meegrabbelen in de taalton
van Reinhilde Haest: de stukjes verschijnen steeds op maandag in de
Gazet.
Frequenter verschijnend en ook wat
diepgravender zijn de afleveringen van
de rubriek `Taal' in De Standaard, een

Brusselse krant. De rubriek wordt geschreven door E. Berode en verschijnt
elke dinsdag en donderdag.
Berode geniet bekendheid als taalcriticus, mede doordat hij taaladviseur is
bij de BRT. Zijn `blauwe brieven,
waarmee hij taalfouten signaleert binnen de omroep, zijn berucht.
In zijn rubriek in De Standaard reageert Berode meestentijds op vragen
van lezers. De inhoud van de rubriek
is dan ook vergelijkbaar met de rubriek `Vraag en Antwoord' in Onze
Taal, zij het dat Berode natuurlijk wat
sneller kan antwoorden dan de redactie van Onze Taal.

of aan spontaan voorop. Ook veel
Vlamingen denken er zo over, maar
toch is ook willen op wijzen of moet
aan schenken bij ons gangbaar. ( ... )
De ANS registreert dat sommige (veel)
Vlamingen geen bezwaar maken tegen
een vreemde eend in de werkwoordelijke bijt.
Berode maakt vaak 'vervolgafleveringen' van zijn stukken. Zo schreef hij
vier artikelen over volksetymologie:
`Het enige gemeenschappelijke kenmerk van de etymologie en de volksetymologie is de drang om de woorden uit te kleden. De etymologen bewandelen daarbij wetenschappelijke
wegen. ( ... ) De volksetymologen
daarentegen zetten de woorden naar
hun hand: galerij zal wel een verkeerde
vorm zijn, redeneren ze. Aangezien je
in zo'n gang kunt lopen of gaan, moet
dat eigenlijk een gaanderij zijn. En zo
komt het dat beide vormen nu naast
elkaar bestaan.

Berode behandelt tal van onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn: spelling, schrijfadviezen, taalfouten, anglicismen, leestekens, tijd en logica in
taal, en Nederfrans.
Nederfrans? Een uitdrukking als
`welke zijn de doelstellingen van de
staatshervorming?' uit een toespraak
van koning Boudewijn is een voorbeeld van Nederfrans. Het is een vertaling van `quels sont ... Berode zegt
daarover: "Welke zijn. . . ?" tref je ook
een enkele keer in Nederland aan
( ... ). Sommigen gebruiken het fossiel
`welke zijn ... ?' nog altijd in archaische of heel formele taal. ( . . . ) Die
woorden zijn natuurlijk ook (prachtig) Nederlands: belegen kaas is ook
(lekkere) kaas. Maar in een ander dan
het oubollige of deftige register is
"welke zijn ... ?" een dissonant. Boudewijn in de fout, lijkt het. Of is het
juist diens bedoeling om in het `deftige register' te spreken?
Een ander probleem dat regelmatig terugkeert, is de verhouding tussen
Nederlands-Nederlands en BelgischNederlands. Het doorbreken of bijeenhouden van de werkwoordelijke
groep is zo'n probleem. 'Stel dat u
moet kiezen tussen: "Ik zou er met
nadruk op willen wijzen/willen op wijzen dat u daar meer aandacht aan moet
schenken/ moet aan schenken: ' Voor
Nederlanders is er geen twijfel mogelijk: de werkwoordsvormen aan het
eind van een zin vormen een ondoordringbaar geheel en dus plaatsen ze op

Nummer 7/8
van Onze Taal
verschijnt in de
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van juli
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n In een tamelijk vergrijsd verleden
heb ik u weleens aan het denken gezet
over het feit dat het Nederlands een
van de weinige talen is (tenminste de
enige onder de weinige talen die ik
ken) waarin men ernaar streeft om enkelvoud en meervoud van substantieven systematisch te onderscheiden.
Heel anders dan het Frans bijvoorbeeld, waar croix zowel op kruis als
kruisen kan slaan, en waar het verschil
tussen een cadeau en honderd cadeaus
(pardon, cadeaux) wel zichtbaar, maar
niet hoorbaar is. n Voor ik verder ga:
u mag me eventueel best schrijven dat
het Frans door gebruik van lidwoorden en dergelijke het onderscheid toch
wel duidelijk weet te maken; ik zou
daarop terugschrijven dat je in elk geval geen verschil hoort tussen quel
beau cadeau ! en quels beaux cadeaux!,
waarop u terecht zou riposteren dat je
nauwelijks aan de hand van dit voorbeeld communicatiestoornissen zou
verwachten, en dat zou dan voor mij
weer aanleiding zijn om een Franse
zin te verzinnen waarbij er wel degelijk misverstanden kunnen ontstaan
op grond van het zojuist genoteerde
verschijnsel, en dan zou u, die deze geschriften altijd aan uw Franstalige
partner laat lezen, mij per omgaande
vertellen dat ik een of andere afschuwelijke grammaticale fout heb gemaakt, en dat moet ik dan weer rechtzetten, of ik doe het niet en dan heb ik
bij een van onze meest gewaardeerde
lezers of lezeressen weer een hoop
frustratie teweeggebracht, kortom,
voordat u mij bovengenoemd schrijven toestuurt, verzoek ik u zelf het
voorbeeld te verzinnen dat het afschuwelijke misverstand kan opwekken, en
het ter controle aan uw Franstalige
dierbaren voor te leggen, zodat ik mij
bij publikatie geen buil meer kan vallen. n Het wordt inderdaad tijd dat ik
weer eens een vierkantje plaats, anders
gaat u nog denken dat de bladzijden
van dit edele tijdschrift in de war geraakt zijn. • Laten wij de draad van
ons betoog weer oppakken. Vooral in
de gesproken taal openbaart zich onze
behoefte aan duidelijkheid van enkelvoud en meervoud, vandaar wellicht
dat men vaker over waardes dan over
het waardiger klinkende waarden

hoort spreken. Vandaar wellicht dat
methoden en secretaressen het in de
gesproken taal hebben moeten afleggen tegen methodes en secretaresses, en
dat eerlang (ik weet nooit uit mijn
hoofd of dit lang geleden, kort geleden, binnenkort of binnenlang betekent, uw uitsluitsel hierover zie ik
gaarne tegemoet) gevestigde hypothesen
als omvergekegelde hypotheses zullen
worden behandeld. n Er zijn natuurlijk gevallen waarin je strikt genomen
het onderscheid niet zou hoeven te
maken: als er al een telwoord wordt
toegevoegd aan het substantief. In de
Franse taal zal niemand het als een
manco opvatten dat je de -s in trois
livres niet hoort. Wat dat betreft zouden we net zo goed drie boek kunnen
zeggen. Maar wacht eens: trois livres
betekent ook nog drie pond: jawel,
geen drie ponden, maar drie pond.
n Dus in dit soort gevallen zijn we
niet alleen rationeel, maar nog economisch met ons stemgeluid ook. Misschien dat daarom seconden niet de
weg van methoden, waarden, secretaressen en eerlang hypothesen dreigen op te
gaan: we noemen ze meestal in een
adem met een telwoord. n Consequent zijn we natuurlijk niet, want
dan zou de aardigheid eraf zijn.
Daarom hebben we besloten dat we
driejaar, drie kwartier en drie uur zeggen, maar vijf weken, vijf dagen, zes
eeuwen, en dat het in sommige regio's
verboden is om acht maand te zeggen,
en in andere weer niet. n Misschien
vraagt u zich of wat de diepere bedoeling is van al dit gefilosofeer, en welke
trend in linguistics ik hier poog te hekelen. Om u de waarheid te zeggen:
geen enkele. Ik hoop slechts u een ontspannen drie, vier, acht of twee minuut bezorgd te hebben.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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De congruentie is niet meer wat het was
Overeenkomst bij verwijzingen
A. Maes — Letterenfaculteit K.U. Brabant/Hogeschool Gent

Een gezegde moet in getal overeenkomen met zijn onderwerp. Maar — zo lezen we in
`Vraag en antwoord' van Onze Taal april 1989 — er zijn omstandigheden waarin die
overeenkomst of congruentie niet hoeft op te gaan. Dat zelfde geldt voor de
overeenkomst tussen een voornaamwoord en zijn antecedent (dat is een element in
de voorafgaande context): de regel zegt dat een voornaamwoord in getal en geslacht
moet overeenkomen met zijn antecedent. Ook daar zijn echter uitzonderingen op.
Voornaamwoorden kunnen we in
principe op twee manieren gebruiken.
Ten eerste kunnen we ermee verwijzen naar dingen buiten de tekst. Dat
gebeurt bijvoorbeeld in (1):
(1) Ji j moet daar staan.
De verwijswoorden zijn in dit voorbeeld `deiktisch' gebruikt: ze wijzen
rechtstreeks naar objecten in de werkelijkheid. Ten tweede kunnen voornaamwoorden binnen de tekst verwijzen. Ze slaan dan terug op een `antecedent . Dat gebruik zien we in (2)
geillustreerd:

lookteentje en
(3) Versnipper het knoflookteentje
fruit het in een klein pannetje.
(4) Nadat Jan een seksoperatie had
ondergaan, trad hij in een nonnenklooster binnen.
(5) Nadat het klontje boter is gesmolten, moet je het in een kommetje
gieten.

Een regel die taaladviseurs bij de beschrijving van de relatie tussen antecedent en voornaamwoord vaak hanteren, is de congruentieregel: een anaforisch voornaamwoord moet in getal
en geslacht overeenkomen met zijn
antecedent. Voor zin (2) betekent dat
bijvoorbeeld dat het anaforisch voornaamwoord mannelijk enkelvoud
moet zijn, omdat het antecedent `man'
mannelijk enkelvoud is.

In deze voorbeelden congrueert het
voornaamwoord telkens met zijn antecedent, hoewel er een belangrijke
reden is om dat niet te doen. Met de
referent, dat is de zaak waarop het antecedent betrekking heeft, gebeurt in
deze zinnen telkens iets: hij geraakt
versnipperd, verandert van sekse of
smelt. Daardoor verwijst het voornaamwoord in feite naar een andere
referent (achtereenvolgens knoflooksnippers, Jeanne(?) en gesmolten boter). Het geslacht of het getal van die
woorden komt niet overeen met dat
van het oorspronkelijke antecedent.
Toch zijn de voorbeelden formeel in
orde, hoewel ik als adviseur maar zou
aanraden om de voornaamwoorden te
vervangen door naamwoorden.
De kracht van de congruentieregel
blijkt zelfs bij deiktisch gebruikte
voornaamwoorden, hoewel die niet
echt een antecedent hebben om congruent mee te zijn. Deiktische voornaamwoorden komen namelijk in getal en geslacht overeen met het woord
dat de desbetreffende zaak aanduidt.
Neem de situatie waarin je met je man
samen de tuin inkijkt. Op het tuinpad
staat een tafel. Plots merk je dat het
begint te regenen. Je zegt:

De kracht van de regel

(6) Ze moet binnengehaald worden!

In de meeste gevallen gaat de congruentieregel op. Goedgeschreven
teksten leveren daarvan het overtuigende bewijs. De kracht van de congruentieregel blijkt ook uit de volgende voorbeelden, waarin de relatie
tussen antecedent en voornaamwoord
helemaal niet zo vanzelfsprekend is:

Dat is een heel normale zin — zeker
als je nog een zuiver (zuidelijk) gevoel
voor geslachten hebt. Met het vrouwelijke voornaamwoord verwijs je in dit
voorbeeld naar het geslacht van het
woord `tafel , hoewel dat woord zelf
niet in de context aanwezig is.

(2) De man zei dat hij morgen zou
terugkomen.
Het voornaamwoord hij is
— tenminste in de meest voor de hand
liggende interpretatie van deze zin —
`anaforisch' gebruikt: het verwijst naar
een antecedent, de man, en krijgt op
die manier zijn betekenis in deze context.

De congruentie verstoord
De voorbeelden bewijzen dat voornaamwoorden in veel gevallen proberen te congrueren met het getal en het
geslacht van hun antecedent, ook al is
er met dat antecedent wat aan de
hand. Toch zijn er vaak andere krachten aan het werk, die de congruentieregel verstoren. Bekend zijn de voornaamwoorden die verwijzen naar een
antecedent dat formeel enkelvoudig is
maar in betekenis meervoudig. Een
voorbeeld uit de krant:
(7) Het Palestijnse yolk verweert zich
met primitieve wapens tegen de Israelische bezetter. Bij de ongeregeldheden gisteren waren ze alleen
met stokken en stenen gewapend.
In de volgende voorbeelden congrueert het voornaamwoord niet met het
geslacht van zijn antecedent, maar met
het geslacht van de persoon waarop gedoeld wordt:
(8) De nieuwe president van Pakistan is
zondag beedigd. Ze staat voor de
moeilijke opdracht om het land een
democratischer karakter te geven.
(9) Ik heb het meisje naar huis
gestuurd, en ze was daar niet blij
mee.
Wat moeten we van dit soort voorbeelden nu vinden? Moeten we blindelings
de congruentieregel toepassen en ze afkeuren? Moeten we ze goedkeuren en
de congruentieregel naar de schroothoop verwijzen? Geen van de twee.
We moeten ons bij dit soort gevallen
vooral realiseren dat de relatie tussen
een voornaamwoord en zijn antecedent onderdeel is van een context.
Ze is slechts een van de vele contextf actoren die ons in staat moeten stellen om een coherente interpretatie van
een zin of tekst tot stand te brengen.
Die context kan ons dwingen een
voornaamwoord een andere interpretatie te geven dan zijn antecedent. Zo
dwingt de context ons in de voorbeelden (3), (4) en (5) om de voornaamwoorden een andere interpretatie toe
te kennen dan hun antecedent. Iets gelijkaardigs is ook in de volgende voorbeelden terug te vinden.
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(10) Gooi geen vuilnis door bet raam.
Dat wordt zwaar bestraft.
(11) Gooi Been vuilnis door bet raam.
Dat spaart de schoonheid van de

natuur.
(12) Was er bij de ontvoering van Van
den Boeynants opzet in bet spel?
Niemand beter dan hijzelf kan dat

weten.
(13) De wereldeconomie is in de jaren
tachtig elk jaar gestegen. Ook voor
1989 verwacht men dat.

In deze voorbeelden verwijst het voornaamwoord telkens naar de vorige zin.
Toch is dat onnauwkeurig uitgedrukt:
het voornaamwoord kunnen we
namelijk niet simpelweg vervangen
door de vorige zin, die antecedent is.
Dat blijkt als we het pronomen expliciet proberen te maken:

(10a)... Vuilnis door bet raam gooien
wordt zwaar bestraft.
(11a)... Geen vuilnis door bet raam
gooien spaart de schoonheid van de
natuur.
(12a)... Niemand beter dan hijzelf kan
weten o f er opzet in bet spel was bij
de ontvoering van VDB.

(13a)... Ook voor 1989 verwacht men
dat de wereldeconomie zal stijgen.

Twee conclusies zijn uit deze voorbeelden te trekken: ten eerste is de interpretatie van het voornaamwoord afhankelijk van de context waarin het
staat; ten tweede is het voornaamwoord in geen enkel geval zo maar letterlijk te vervangen door zijn antecedent, de vorige zin. Bij vervanging verdwijnt in (10) en (11) de bevelende
vorm van het antecedent, in (10)
bovendien de negatie. In (12) verdwijnt de vraagvorm van het antecedent. In (13) ten slotte slaat het voornaamwoord slechts op een deel van de
vorige zin; bovendien verandert ook
de tijdsvorm. Dit soort subtiele vervormingen staan we moeiteloos toe,
niet alleen bij antecedenten in de
vorm van een zin, maar ook bij antecedenten die de vorm hebben van een
naamwoord of naamwoordgroep. Bekijk de volgende voorbeelden:
(14) Niemand mag de deur uit, tenzij hij

belooft om voor middernacht thuis
te zijn.
(15)De meeste mensen hebben geleerd
om hun spaargeld bij de bank te deponeren. Toch hoor je nog elke dag
dat er onvoorzichtigen zijn die bet
thuis verstoppen.

Als we in deze voorbeelden het voornaamwoord dezelfde interpretatie geven als het antecedent, dan komen we
tot onzinnige of niet bedoelde interpretaties. In het eerste geval moeten we
immers het voornaamwoord interpreteren als `iemand , niet als `niemand';
in het tweede geval verwijst het voornaamwoord naar het geld van de onvoorzichtigen, niet naar dat van de
mensen die hun geld keurig bij de
bank deponeren.
Blijkbaar is het normaal dat er tussen
antecedent en voornaamwoord subtiele vorm- en bete kenisveranderingen
optreden. Theoretisch kan dat als
volgt worden voorgesteld: een anaforisch voornaamwoord verwijst niet
rechtstreeks naar zijn antecedent,
maar wel naar een mentale constructie
die de lezer op grond van de context
heeft opgebouwd. Het antecedent is
wel een belangrijk onderdeel van de
tekst, maar de voorbeelden maken
duidelijk dat ook andere contextfactoren hun steentje bijdragen aan de interpretatie van het voornaamwoord.
Daardoor kan het gebeuren dat de
congruentieregel onder dwang van de
context wordt overtreden.

Wat is te verantwoorden?
Dit theoretische inzicht mag echter
geen vrijbrief zijn om alles `onder invloed van de context' toe te staan. Een
congruentiedoorbreking moet verantwoord zijn. Dat betekent ten eerste dat
de interpretatie die het `afwijkende'
voornaamwoord in de tekst binnenbrengt voor de lezer voldoende duidelijk moet zijn. In (9) is dat zeker het
geval. Het element `meisje' (onzijdig)
verwijst per definitie naar een vrouwelijk wezen. Kennis van de definitie van
`meisje' is voldoende om het afwijkende geslacht van het voornaamwoord te begrijpen. Ook in (8) is die
afwijking duidelijk. De journalist gaat
ervan uit dat het genoegzaam bekend
is dat de nieuwe president van Pakistan een vrouw is. In (16) en (17) is
minder duidelijk waarom een vrouwelijk voornaamwoord is gebruikt:

(16) Gisteren is bet slacbtoffer begraven
van de gruwelijke moord in Beerse
vorige week. Alleen Naar familie
mocht de begrafenis bijwonen.
(17) Gisteren is in de grote mist een
personenauto frontaal op een
vrachtwagen gebotst.

De bestuurder van de vrachtwagen
was op slag dood. Zij reed duidelijk

te hard.
In een dergelijk geval doet de schrijver
er goed aan om het geslacht van de
referent expliciet duidelijk te maken,
om de lezer niet voor verrassingen te
plaatsen.
Duidelijkheid alleen is echter niet voldoende. Een tweede voorwaarde voor
de afwijking van de congruentieregel
is dat de interpretatie van het `afwijkende' voornaamwoord relevant is in
de context. Dat geldt bijvoorbeeld in
(7): het meervoudige voornaamwoord
ondersteunt daar de interpretatie `verzameling van individuen', die in die
context relevant is. Anders is dat in
(18), waar een meervoudig voornaamwoord niet acceptabel is:
(18) Het Palestijnse yolk heeft zich ge-

keerd tegen een vredesregeling voor
het Midden-Oosten. Ze hebben bovendien een resolutie van de VN afgekeurd.
De relevantievoorwaarde blijkt ook
uit de voorbeelden (19) en (20). In het
eerste geval congrueert het voornaamwoord met het geslacht van zijn antecedent en verwijst het aldus naar de
functie van president. In het tweede
geval congrueert het niet met zijn
antecedent en verwijst het aldus naar
de `vrouw' achter de president:
(19) De nieuwe president van Pakistan is
zondag beedigd. Hij wordt in

Pakistan telkens voor vijf jaar verkozen.
(20) De nieuwe president van Pakistan is

zondag beedigd. Ze is de eerste
vrouwelijke president in een islamitisch land.
Met deze twee voorwaarden kunnen
vele congruentiedoorbrekingen tussen
antecedent en voornaamwoord worden beoordeeld.
De congruentieregel tussen antecedent
en voornaamwoord is dus wel een
goede richtlijn, maar hij kan en mag
onder een aantal condities — er zullen
er ongetwijfeld meer zijn dan de twee
die ik heb aangehaald — worden doorbroken onder dwang van de context.
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Op Spangen in de
put
R Louwerse — Capelle aan den IJssel

In de rubriek `De toren van Babel', in
Onze Taal van april 1989, beschrijft
H. Heestermans hoe hij na zijn verhuizing naar Leiden moest leren dat
men spreekt van op Katwijk en niet
van in Katwijk. Hij verklaart dit verschil tussen op en in door zich te beroepen op J. Molemans die, kortweg,
stelt dat op wordt gebruikt voor iets
wat hoog of afgezonderd ligt. Het
voorzetsel in geeft volgens deze theorie aan dat we te maken hebben met
een begrensd gebied (op Halsteren versus in Bergen op Zoom). 'Het klopt
altijd; verklaart Heestermans stellig.

Hoor de leestekens!
Cissy van Bennekom — actrice, Amsterdam

In `Het Lyrisch Lab' (Onze Taal april
1989, blz. 60) schrijft Pieter Nieuwint
dat je leestekens alleen maar kunt
zien, niet horen. Dat zou me een saaie
deun worden!
Iemand die goed spreekt of voorleest,
laat wel degelijk vraag- en uitroeptekens, punten en komma's, ja soms
zelfs gedachtenstreepjes horen. Overigens was de spraak er eerder dan het
schrift; aan de hand van intonatie en
ritme van het gesproken woord zijn de
leestekens ontstaan.

Andere speek
woorden
Ir. T. Komor — Wassenaar

Na, of beter, tijdens de lezing van `In
de winkel van Sinkel, in het meinummer van Onze Taal, schoten me
enkele andere `speelwoorden' te binnen.
Uit de jaren dertig: `Vijf heit de klok,
Rijnbende's tijd!' Rijnbende was in die
tijd een gerenommeerde destillateur,
vooral bekend om zijn jenever. `Vijf
heit de klok' was toen (en is nog bij
sommige ouderen, zoals ik) een vertrouwde uitnodiging voor de bittertafel.
`Elke dag een glaasje' van Bols heeft
zijn tegenhanger in Argentinie, waar
de letterlijke vertaling 'Cada dia una
copita' overal te lezen en vaak, ook
met betrekking tot andere dingen dan
jenever, te horen valt.
Philips had in Argentinie ook een
goeie: `Lamparas Philips (spreek uit
`pilis') ... mejores no hay!' (Philipslampen ... betere zijn er niet!). `Mejores no hay' is vervolgens een speelwoord geworden.

De schrijver had zich beter iets minder stellig kunnen uitdrukken. In de
streken waar ik bekend ben, zijn legio
voorbeelden te vinden die de theorie
f alsif iceren. De inwoners van Walcheren weten dat iets op Domburg of op
THEMA Onze talen — Varieteiten van het Nederlands
Westkapelle gebeurt, maar ze zijn in
Aagtekerke geweest. Met een lage,
DATUM Zaterdag 18 november 1989
hoge of afgelegen ligging heeft dit
niets te maken. Domburg ligt hoog
PLAATS Jaarbeurscongreszaal Utrecht
maar het aangrenzende Westkapelle
ligt juist heel laag. Aagtekerke, dat
eenzaam en afgelegen ligt, krijgt in,
GLQBAALPROGRAMMA
terwijl het volgens de theorie op zou
moeten krijgen.
door prof. dr. A. M. Hagen
Algemene inleiding
Wie een beetje bekend is in Rotterdam
door mevr. dr. D. Brouwer
Mannen- en vrouwentaal
kan ook niet met Heestermans' theorie uit de voeten. De Rotterdammer
door drs. P J. A. Bakkes
Limburgse dialecten
woont op Spangen, op Zuid, op de
door dr. J. B. Berns
Vaktalen
Kaap (Katendrecht) en in de toekomst
ongetwijfeld op de Kop van Zuid. Dat
door dr. J. van Donselaar
Surinaams-Nederlands
zijn waarlijk geen stadsdelen die opval`Wat is dat voor een dialect?
Diapresentatie
lend hoog liggen. Spangen ligt zelfs in
een put. Het ziet ernaar uit dat geen
Forumdiscussie
enkele theorie hier uitkomst kan brengen, of het moest het standpunt zijn
Nadere informatie volgt in het september- en
dat willekeur vaak het leidende ordeoktobernummer van Onze Taal
ningsprincipe is in de taal.

Congres Onze Taai

1989
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Vraag en antwoord
Is overbodiger mogelijk?
Redactie Onze Taal

Vraag: Ik lees in een vorig nummer
van uw blad: `Nog overbodiger is bij
uzelf in ( ...)'. Die vergelijkende trap
van een bijvoeglijk naamwoord met
een absolute betekenis is toch fout?
Antwoord: Hadden we vermoed dat
enkelen over overbodiger zouden vallen, dan was het zeker overbodig geworden. Maar is de gewraakte vorm
echt fout? Daarover wordt verschillend gedacht. De taalkundige Schultink veegt al in een beroemd artikel
uit 1962 de vloer aan met verbieders
van uitdrukkingen als enigst kind en
langwerpiger, onder meer omdat de
betekenis van een woord meer omvat
dan de logisch sluitende beschrijving
van de zaak waarnaar dat woord verwijst. Eigenlijk weet iedereen dat wel
die onderscheid maakt tussen vrouw
en wijf. Wij zijn er ook tegen om
uniekste, subliemste en zelfs enigste te
verbieden (wat iets anders is dan dat
we het aanraden !), vooral omdat de
taalgebruiker met die overtreffende
trap een extra gevoelswaarde aan zijn
woorden kan meegeven.
Ten tweede is de betekenis van veel zogenoemde `absolute bijvoeglijke naamwoorden' veel vager dan men op logische gronden alleen zou aannemen.
De onvolprezen ANS geeft op blz. 310
als voorbeeld vierkant, dat als wiskundige term absoluut genoemd moet
worden, dus geen trappen van vergelijking toelaat. In het dagelijks leven
heeft vierkant meestal de betekenis
`lijkend op een vierkant'. In die betekenis verdraagt het wel vierkanter en
vierkantst.
Over dit probleem zegt De Vooys in
zijn Nederlandse Spraakkunst dat sommige bijvoeglijke naamwoorden geen
trappen van vergelijking toelaten
wegens hun absolute betekenis; als
voorbeelden geeft hij: almachtig, aartsdom, volledig, oneindig, eeuwig. Hij
voegt aan deze bewering de opmerking toe dat de betekenis van zo'n
woord kan verbleken (dus minder absoluut worden), waardoor de onmogelijkheid van trappen van vergelijking
wordt opgeheven: schenk dat glas eens

wat voller; dit supplement maakt de
encyclopedie nog vollediger; almachtiger dan God is niemand; jouw voorstel lijkt me nog onmogelijker te realiseren dan het zijne.
De woordenboeken hebben met overbodig geen probleem: de grote Van
Dale en Verschueren vermelden overbodig, -er, -St. (Veel woordenboeken bevatten helaas helemaal geen trappen
van vergelijking.)
Neem het bijvoeglijk naamwoord
dood, dat `niet-levend' betekent. Men
kan zeggen dat een wezen leeft of
dood is, zodat doder en doodst niet
bestaan. Die redenering deugt niet,
omdat dood ook de vagere betekenis
`de kenmerken van gestorvenen hebbend' heeft. Op die betekenis doet
deze uiting een beroep: `Eerst zagen
we een dode kat aan de kant van de
weg, en daarna een nog dodere egel op
de weg.'
Onzes inziens hoort overbodiger thuis
in de besproken categorie. Laten we
aannemen dat uw buurman amusementstelevisie maar een bedenkelijk
verschijnsel vindt. Uit zijn mond is
`De TROS was overbodig, Veronica
was nog overbodiger, maar TV-10 is
het overbodigst van allemaal' toch een
fraaie volzin? Moeten we, al zwaaiend

Malapropismen
(2)
. De oudjes begaven zich naar de
conservatiezaal.
. Dit zijn allemaal elftallen uit de
lagere legioenen.
. In dat gebouw zit een school voor
imbacillen.
* Maar dan komen we in een
furieuze cirkel terecht.
* Zij waren de laatste der Harmonicanen.
. Ik vend wel dat je consument moet
blijven.
. Hij werd veroordeeld wegens insect

met Onze Taal, de goede man tot
ambtelijkheden dwingen als in meerdere mate en in de hoogste mate overbodig (alsof daarmee het logicistische bezwaar uit de wereld zou zijn)?
Een grote strengheid op dit punt heeft
nog een ander nadeel: het hangt van
iemands kennis of of hij onderkent dat
een bijvoeglijk naamwoord een absolute betekenis heeft. Alleen zij die wiskundig onderlegd zijn, kennen vierkant als absolute term. Een ander
voorbeeld ontlenen we aan de kleuren
wit en zwart. Logisch-natuurkundig
gezien zijn dit absolute termen, maar
de betekenis van deze woorden in het
Algemeen-Nederlands verdraagt witter, zwarter, etc. uitstekend.
Kortom, er zijn nuttige taalvoorschriften die de taalgebruiker steun bieden
bij het kiezen van de kortste, duidelijkste en elegantste vorm. De regel
`geen vergelijkende en overtreffende
trap bij woorden met een absolute betekenis' is een onvolledige regel: zonder de noodzakelijke aanvulling belet
hij de taalgebruikers zich kort, duidelijk en elegant uit te drukken.
* H. Schultink, 1961, Produktiviteit als morfologisch fenomeen. In: Forum der Letteren 2,
blz. 110-125. Ook in: G.E. Boom (red.), Morfologie van bet Nederlands. Amsterdam:

1979, blz. 47-62.

met zijn dochter.
. Hij was nu eenmaal tegen kunstmatige insinuatie.
. Ik sta nog in duplo.
. De hoofdpersonen in dit drama
zijn gewoon creaturen.
. Haar man is regisseur bij de politie.
. Ik stel het op prijs dat u in de ring
mijn genitalien hebt laten graveren.
. Mijn dertienjarige zoon heeft problemen op school, maar ja ... hij is
nu eenmaal in zijn publiciteitsjaren.
. Mijn neef heeft appendicitis in zijn
neus.
. Vroeger had je voor computers altijd sponskaarten nodig.
Met dank aan mevr. H. Janssen te Antwerpen,
mevr. Poppelsdorf te Amsterdam en M. E.
Schwitters te Hilversum voor de inzendingen.
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De spraakmakers
Beschermengel der literatoren
Jaap de Jong

Fouten maken in spelling en interpunctie, stijl en grammatica is niet alleen voorbehouden aan Pabo-studenten, hoogleraren en Groningse neerlandici. Ook beroemde
schrijvers kunnen er wat van. Gelukkig voor hen, en voor hun lezers, wordt het
werk van Hermans, Campert, Wolkers, Schierbeek, Mulisch, Claus en hun collega's
zorgvuldig gecontroleerd op dit soort fouten. Beschermengel voor een groot deel
van de auteurs van De Bezige Bij is, sinds een jaar of tien, Gerry Bruil.
Kent Jan Cremer het verschil eigenlijk wel tussen de uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzin en het subtiele kommagebruik dat daarmee gepaard gaat? Hoe is het
gesteld met Claus' belgicismen? En met de gallicismen van anglicismenhater en
Onze-Taallezer Hermans? Is Mulisch een slordiger speller dan Schierbeek? Deze
vragen branden me op de lippen als ik tegenover Gerry Bruil zit. Maar ook tegen
deze infame nieuwsgierigheid worden de auteurs beschermd door hun eindredacteur. Wel wil ze ingaan op de onhandige ANS, de grootste misser van het Groene
Boekje en de ondeugdelijke Vlaamse vodka.
`Ik begin met een maagdelijk manuscript, dat al door de totale redactie en
directie is aangenomen. Dat ga ik
uiterst zorgvuldig een of twee keer
lezen, waarbij ik op alle slakken tout
leg. Ik lever kritiek op alles wat me
niet bevalt, towel de romancompositie, als de stijl, grammatica en spelling:
daar rammelt een zin, dat is een fout
citaat; dit is waarschijnlijk verkeerd
vertaald. Ook houd ik de consequentie der dingen in de gaten: leeftijden
moeten kloppen en een auteur mag
geen persoon met een plastic zak rond
laten lopen in een roman die in 1940
speelt. Vervolgens vraag ik de auteur
hier te komen. Nee, ze voelen zich
niet op het matje geroepen. Ze vinden
het meestal plezierig als iemand hun
werk kritisch leest. Ik dwing ze nooit
om iets van mij over te nemen; ik zet
vraagtekens. Alleen de echte spelfouten verander ik geruisloos. Bij je inhoudelijke kritiek moet je rekening
houden met de grenzen van wat
iemand kan. Je kan iemand wel naar
huis sturen om het slot van het boek
te verbeteren, maar hij moet het wel
aankunnen.'
Pianostemmer
Accepteren schrijvers die al enige
naam hebben uw kritiek wel?
`Soms nemen ze die niet over. Maar ik
houd ook niet van mensen die alles
klakkeloos overnemen; ze moeten
weerwerk bieden. Zij zijn uiteindelijk
zelf verantwoordelijk voor hun
meesterwerk. Ik zie mezelf meer als
een pianostemmer. Een echt kunstwerk blijft ook wel een kunstwerk als

mijn suggesties niet allemaal overgenomen worden, en als het helemaal
niks is, dan kan ik er ook geen kunstwerk van maken. Ik probeer ze wel te
beschermen tegen de ergste blunders.'
Hoe kunt u een boek van Bert
Schierbeek redigeren? Woorden in
onverwachte volgorden na elkaar,
zeer onconventionele samenstellingen, onvoorspelbare interpunctie —
het lijkt me niet eenvoudig.
`Ik wil geen namen noemen. Ik heb
een vertrouwenspositie. De auteurs
moeten erop kunnen rekenen dat ze
hier ongestraft hun zwakke plekken
op tafel kunnen leggen.'
Gerard Reve dan, die na zijn eerste
boek De avonden weg is gegaan bij
De Bezige Bij, wat vindt u van zijn
overdadige kommagebruik?
`Hoe ouder de schrijver, hoe meer
komma's. Ik ben er zelf voor om een
komma daar te schrijven waar een
rustpauze is, maar De avonden bevat
veel meer komma's. Het verschil tussen een beperkende en een uitbreidende bijvoeglijke bijzin maakt hij
niet altijd. Bij veel auteurs is dat uit
onwetendheid. Toch weet ik niet of ik
het bij Reve zou aanvechten. De interpunctie is zo duidelijk een deel van
zijn stijl. Als het op een consequente
manier gebeurt, vind ik het niet erg.
Vestdijk schrijft voor ieder voegwoord
een komma en Hermans tussen twee
persoonsvormen naast elkaar. Dat is
meestal wel bruikbaar, maar er zijn
ook wel eens zinnetjes met een heel
klein bijzinnetje. Daarin is een
komma niet altijd mooi:

Gerry Bruil (1934) werkt ruim tien
jaar bij literaire uitgeverij De Bezige
Bij. Ze begon als huiscorrector,
maar werd spoedig eindredacteur
met de specialisaties Nederlandse
romans en verhalen, essays en vertalingen uit het Frans, Duits,
Spaans en Italiaans. Ze heeft van alles gestudeerd, vooral talen, zonder
ooit iets of te maken: `Dat is precies
wat je nodig hebt in dit yak.'

Ambacht
Zijn essayisten betere interpunctiegebruikers dan bellettristen?
`Ik denk het wel. Ik heb het in ieder
geval erg getroffen met mijn essayisten.
Essays nakijken is heel ander werk.
Een roman moet ontroeren, al doet
hij dat tegenwoordig zelden. Als
iemand die ontroering weet op te roepen met middelen die niet helemaal
volgens het boekje zijn, moet ik dat
dan afkeuren? Een essay moet vooral
helder zijn; van iedere zin mag duidelijkheid en grammaticaliteit geeist
worden. Onaantrekkelijk in essays
vind ik langdradigheid, herhalingen,
verkeerde volgorden van alinea's , een
slechte globale opbouw. Als je een
essay uit hebt, moet je een duidelijk
beeld van het onderwerp in je hoofd
hebben. Eigenlijk is essayistiek mien
sterkste kant. Ik geloof dat ik daarvan
het best weet hoe het echt zou moeten. Bij een roman heb ik altijd nog
mijn twijfels, waarschijnlijk omdat hij
artistieker is. Ik ben een ambachtsman, eh ... ambachtsvrouw'
Is er een ontwikkeling te vinden in
de kwaliteit van de manuscripten op
het gebied van spelling, taal- en stijlfouten?
`Nee, er is wel iets meer rust gekomen.
We hebben die periode gehad van de
hypermoderne spelling met sukses en
histories. In het fonds zaten wel wat
figuren die vonden dat ze daaraan mee
moesten doen, maar we hebben er nu
nog maar een of twee. Ik weiger zoiets
te redigeren, ik kan het niet lezen:
U hebt ook de eindredactie gedaan
van het werk van Vlaamse auteurs:
de essayist Paul Claes en Leo Geerts,
die vorig jaar een Mulisch-pastiche
heeft geschreven, De mentor. Wat
doet u met de belgicismen?
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`Ik heb er een paar Vlaamsigheden uitgehaald, maar het valt erg mee. Ik vind
dat je een beetje moet respecteren wat
een auteur wil. Ik ben eigenlijk niet
zo'n voorstander van die overheersing
van het Westnederlands. Van huffs uit
ben ik dialectspreker en ik merk zo
vaak dat er voor dialectwoorden geen
standaard-Nederlands is. Dat is met
Vlaams ook zo: dat bezit prachtige
woorden die we zouden moeten overnemen. Ik grijp wel in als er iets staat
dat voor een Nederlander echt belachelijk wordt.'
Wat zou u doen met een uitdrukking als 'normgevoelige taalgebruikers die nood hebben aan meer informatie over (...)', die ik in een
flaptekst heb aangetroffen van een
boek voor een Nederlands Vlaams
publiek?
`Ik zou dat niet op de flap zetten als
het de bedoeling is dat het in Nederland wordt verkocht. Het kan sommige mensen toch op het idee brengen
dat Vlaams een raar taaltje is. Maar ik
vind dat een geborneerde opvatting.
Het Vlaams heeft in mijn ogen geen
mindere status.'
Maar waarom haalt u het dan van
het omslag weg?
`Om commerciele redenen.'

Vlaamse vodka
`Ik vind overigens wel dat de Belgen in
sommige opzichten te veel te zeggen
hebben over onze taal. Bij de transcriptie van Russische woorden, waar
ik me prive mee bezighoud, is toegegeven aan de Belgische eis om de Russische w, die echt als een w klinkt, met
een v te transcriberen. De Vlamingen
willen dat de Russische nationale
drank gespeld wordt als `vodka, omdat de Vlaamse w veel bilabialer is dan
de onze. Veel Westnederlanders, die de
v nauwelijks kennen, gaan dan fodka
zeggen, wat nog verder verwijderd ligt
van de Russische w. Dat vind ik jammer, dan denk ik: dit is Nederlands,
het is niet goed als het zo verwatert.
Laten ze dan maar hun eigen Vlaams
creeren.'

Ravenzwart gespeld
`Er komt een nieuwe versie van het
Groene Boekje. Ik houd mijn hart
vast, maar veel erger kan het eigenlijk
niet worden. Volgens het Groene
Boekje is het caleidoscoop met een c,

maar als auteurs het met een k schrijven dan ga ik het niet veranderen.
Woorden die uit het Grieks komen,
moet je naar mijn mening met een k
spellen. De grootste misser van het
Groene Boekje is de tussen-n. De reden waarom men voor die regels heeft
gekozen — het onderscheid enkelvoud
of meervoud — klopt helemaal niet.
Iemand die bessenjam zegt, zegt ook
bessensap. Het hangt veel meer af van
de streek waar men vandaan komt. Ik
zeg altijd kippenei. Ik heb geleerd die n
uit te spreken en ik doe dat ook, of
het nu voor een of voor meer kippen
is. Ravenzwart is gewoon iets anders
dan ravezwart: het is zwarter. Ik zou
het liefst overal een n hebben, want
het is een knieval voor het slordige
Nederlands dat in het westen wordt
gesproken, waar de n niet wordt uitgesproken.
Je hebt nog meer van die taalkwesties
die altijd weer terugkomen doordat ze
zo verdomd lastig zijn. Het aaneenschrijven van woorden — wie doet dat
nog goed? Het is een ramp zoals het
Engels hier ingrijpt. Dat streepje is natuurlijk een ontzettend ongelukkig
ding in onze taal, met twee tegengestelde functies. Bij auto-ongeluk is
het een scheidingsteken en bij
vreemde-talenonderwijs een verbindingsteken. Het is ook geen wonder
dat mensen het niet kunnen. Ik probeer het wel door te voeren zoals de
regel is, maar als je MarilynMonroebiografie schrijft, dan komt het
voor veel mensen vreemd over. Dat
mens heet helemaal niet met een
streepje ertussen. Hetzelfde zie je bij
straatnamen:
De ANS is een onding
Hebt u wel eens een auteur een
boekje aangeraden op dit gebied?
jawel, het boekje van het ANP: Correct Nederlands. Spellingadviezen voor
de publiciteitsmedia. Dat bevat een heleboel praktische dingen, in tegenstelling tot de Algemene Nederlandse
Spraakkunst. Wat een onding! De terminologie is soms voor taalgeleerden
bestemd en soms voor de kleuterscol. Ik vind er nooit in wat ik
nodig heb, en als ik het onderwerp
eindelijk gevonden heb dan is het weer
niet normatief: Dit komt voor en dat
komt ook voor. Maar wanneer je een
logische reden hebt om iets voor te
schrijven, moet je het niet nalaten. Nu

worden de mensen erg in onzekerheid
gelaten. Ik had me er enorm op verheugd, want een nieuwe grammatica
was zo hard nodig, maar ik kijk er nu
zelden meer in.
Kunt u nog lezen zonder dat u rodepenreflexen krijgt?
`Ik heb wel een beetje een beroepsdeformatie. Veel is zo slecht dat ik het
niet kan lezen. Als ik een kraut wil
lezen, moet ik eerst tegen mezelf zeggen dat ik alleen maar lees om informatie te krijgen en niet omdat het
zulk mooi proza is. Ik lees dan eigenlijk nog het liefst vreemde talen. Ik
verlang wel eens terug naar de tijd dat
ik argeloos kon lezen. Nou ben ik altijd wel kritisch geweest hoor, dat is
aangeboren.
Een van de spannendste dingen die ik
ken, is het lezen van grammatica's van
het maakt niet uit wat voor taal: van
Swahili tot Oudnoors. Ik heb me erbij
neergelegd dat ik die talen nooit allemaal zal spreken, maar ik vind het
zeer boeiend om te weten hoe ze in elkaar zitten. Hoe meer grammatica's je
leest, hoe mooier het allemaal past.'

Stelling
Bij psychologiestudenten dient
aan het begin van de studie
een toelatingsexamen voor
Nederlandse taal afgenomen
te worden.
`Als universitair docent begeleid ik
studenten bij het schrijven van scripties. Het valt mij op dat ik daarbij
steeds meer tijd kwijt ben aan het corrigeren van taalfouten, wat toch eigenlijk mijn taak niet is. Ik moet zelfs zo
ver gaan dat ik de basisregels over is en
d's op het schoolbord moet uitleggen.
De oorzaak ligt volgens mij niet in
desinteresse van de studenten, want ze
vinden het allemaal erg vervelend dat
ze de regels niet kennen. Je moet de
fout eerder zoeken bij de lagere en
middelbare scholen. Daar is het spellingsonderwijs kennelijk in gebreke
gebleven, terwijl dat toch bij uitstek de
plaats is waar je zoiets goed moet leren.
Een andere oorzaak is dat studenten te
weinig gelegenheid krijgen om te
oefenen; veel tentamens ZIP multiple
choice. Ik zou het een goed plan vinden
om meer essay tentamens af te nemen
en de spelling in de beoordeling te betrekken. Je moet studenten kortom
dwingen om meer aandacht te besteden aan hun spelling.'
Overgenomen uit `Mare; Leids Universitair
Weekblad, van 25 mei 1989.
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Abonnees op het WNT
W. Sterenborg

Bij het lezen van het januari-nummer
werd ik verrast door het aantal abonnees op het Woordenboek der Nederlandsche Taal dat de heer Heestermans
op blz. 19 noemt: 800. In de inleiding
die voorafgaat aan het eerste deel, dat
in 1882 verschenen is, lezen we op blz.
XXX: `In September 1864 mochten
wij het genoegen smaken, de eerste aflevering van het Woordenboek het
licht te doen zien. Zij werd met ingenomenheid ontvangen. De breede
naamlijst van inteekenaren getuigde
opnieuw, dat het werkelijk een volkswensch was, die nu eindelijk begon
vervuld te worden.' Inderdaad treffen
we voor in deel I een `Naamlijst der
inteekenaren' aan. Na de vermelding
van Z.M. de Koning, Z.K.H. Prins
Hendrik der Nederlanden en Z.K.H.
Prins Frederik der Nederlanden volgen op 88 bladzijden de namen van
2243 personen of instellingen die op
een exemplaar ingetekend hadden, en
van 286 intekenaren op meer dan een
exemplaar, die er te zamen 3312
wensten; op 67 exemplaren na waren
deze laatste allemaal bestemd voor de
boekhandel. In totaal was er dus ingetekend op 5558 exemplaren. Hadden
veel intekenaars misschien gehoopt de
voltooiing van het woordenboek te beleven — de auteurs veronderstelden
aanvankelijk dat het 100 afleveringen
zou omvatten — geen van hen zou dat
meemaken. Er zijn intussen 584 afleveringen verschenen. Van de oorspronkelijke intekenaars leeft er niemand meer.

van ingenieurs, bankiers, ontvangers,
makelaars en assuradeuren; ook de
fabrikant ontbreekt niet, evenmin als
de handelaar, de koopman, de schilder, de artieste, de landbouwer en de
bloemist. De grootste groep vormen
de studenten, vooral in steden als Leiden en Amsterdam. Maar ook van de
tien intekenaars uit Leuven zijn er zes
`Med.Stud. De negentien intekenaars
uit Lier zijn allen `Leerling ter Normaalschool, op een na: die is `Professor ter Normaalschool'.

Wie waren die intekenaars?
Op deze vraag biedt de uitvoerige lijst
antwoord. Achter bijna elke naam
staat een beroep vermeld. Uiteraard
bevindt zich onder de gegadigden
menige onderwijzer, hulp- of hoofdonderwijzer, docent en instituteur;
ook de hoogleraren zijn vertegenwoordigd, evenals predikanten en pastoors;
evenmin ontbreken de rechters, advocaten, procureurs, klerken, notarissen,
burgemeesters, wethouders en ambtenaren; er zijn letterkundigen bij en
bibliothecarissen, boekdrukkers en
boekbinders; we zien de naam van
menige med. doctor en apotheker,

Van de overige plaatsen komt er geen
boven de 25 ex., zelfs niet onze
huidige vijfde stad van het land, Eindhoven, waaruit een boekhandel 2 ex.
bestelde, en evenmin uit onze huidige
zevende stad, Tilburg, waaruit een
boekhandel goed was voor 5 ex. De
grootste order kwam uit Rotterdam:
100 ex. voor boekhandelaar
P. C. Hoog. De Leidse boekhandelaar
Jac. Hazenberg Cz. was goed voor 72
ex., en Velde in Haarlem voor 64. Behalve een Brussels ministerie lieten de
boekhandelaars de Erven Thierry en
Mensing in 's-Gravenhage en J. W. van
Leeuwen in Leiden 60 ex. noteren.

Het is interessant na te gaan vanuit
welke plaatsen de intekeningen kwamen. Gerangschikt naar het aantal
volgen ze hier.

621
Amsterdam
435
Rotterdam
's-Gravenhage 421
400
Leiden
338
Utrecht
261
Groningen
173
Haarlem
172
Arnhem
's-Hertogenb. 120
Zutphen
Leeuwarden
Antwerpen
Brussel
Dordrecht
Breda
Middelburg
Schiedam

109
103
103
101
100
99
91
88

Delft
Hoorn
Zwolle
Nijmegen
Batavia
Deventer
Dokkum
Gouda
Kampen
Assen
Gent
Cuyk a/d Maas
Gorinchem
K. Goede Hoop
Soerabaija
Semarang
Maastricht

Bij een argeloze buitenstaander kan nu
de vraag rijzen of de uitgever de oplage
van misschien wel 6000 exemplaren gereduceerd heeft. Zou hij dat niet gedaan hebben, dan was een enorme
voorraad onverkochte woordenboeken
het gevolg geweest. Een zo volledig
mogelijk exemplaar meet immers
ruim 2,20 meter. 4700 onverkochte
woordenboeken zouden meer dan 10
kilometer in beslag nemen, van welke
lengte dan afgetrokken dient te worden wat de aanvankelijke intekenaars
voor hun opzegging afgenomen hebben.

68
56
55
55
52
48
45
44
43
41
34
30
30
30
26
25
25

Aangaande het f inanciele aspect merk
ik op dat honderd gulden in het jaar
van voltooiing van het eerste deel,
1882, tegen 5% uitgezet, nu in 1989
zou zijn opgelopen tot ongeveer twintigduizend gulden.
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Het Lyrisch Lab
De luistersimulator
Jaap Bakker

Tegenwoordig verschijnen er veel liedteksten in druk, in de vorm van thematische bloemlezingen en verzamelbundels van afzonderlijke auteurs. Dat
is een ontwikkeling die ik van harte
toejuich. Vreemd genoeg bekruipt mij
bij het lezen van zulke teksten vaak
een gevoel van teleurstelling. Ik lees ze
zonder warm of koud te worden en
denk: Tjonge, is dat nu alles? Ik moet
erbij zeggen dat dat gevoel bij cabaretnummers minder sterk is; het zijn
vooral de teksten uit het populaire repertoire die me onvoldaan achterlaten.
Dat komt natuurlijk doordat daarbij
muziek en voordracht zo'n grote rol
spelen. Het lezen van 'muzische'
teksten is pas leuk als er een herinnering aan de uitvoering in het hoofd
zit.
Liedjes maken op papier vaak een wezenloze indruk. Logisch, want ze zijn
eigenlijk niet voor dat medium
bestemd. Het beluisteren van een lied
is een heel andere ervaring dan het
lezen van een gedicht. Van een
doorsnee-gedicht vormen we ons in
een keer een totaalindruk: we zien de
lengte en de indeling, en met een half
oog nemen we ook al wat opvallende
woorden en leestekens waar. We zijn
voorbereid op wat er komen gaat. Bovendien kunnen we ons leestempo
naar believen vertragen, kunnen we
passages herlezen en overpeinzen. Dit
alles is onmogelijk bij het beluisteren
van een lied. De zanger bepaalt het
tempo, we weten niet wat hij aanstonds zal zeggen, en we vergeten snel
wat hij gezegd heeft. (Luisteraars zijn
kort van memorie omdat talloze
akoestische, visuele en — zeker bij
popmuziek — seksuele prikkels de
aandacht opeisen). Liedregels bestaan
in het nu, een liedtekst is een aaneenschakeling van vele tientallen flu's. Dat
gegeven bepaalt in hoge mate het effect van zingpoezie, en dat effect gaat
verloren wanneer we liedteksten lezen
alsof het gedichten waren.
In een poging om het `live-effect' van
liedjes toch enigszins na te bootsen,
heb ik de Luistersimulator bedacht,
waarvan u de werktekening op deze

pagina aantreft. De gebruiksaanwijzing is simpel: leg de Simulator
over de gedrukte liedtekst, zodanig dat
de eerste regel zichtbaar is. Lees de
tekst door de Simulator elke twee
seconden een regel naar beneden te
schuiven. De uitwerking is frappant.
U hebt geen idee van wat er komen
gaat, ieder nieuw stukje tekst is een
verrassing. Alle vorige regels (met uitzondering van de rijmwoorden) vervagen snel. Vrijwel al uw aandacht is
beschikbaar voor die ene zichtbare
regel. De woorden spreken als nooit
tevoren.
Ik laat u dat gefrobel niet alleen doen
om u wat dichter bij de teksten te
brengen, maar ook om u een aantal
eigenaardigheden van zingpoezie dui-delijk te maken. Bijvoorbeeld het taboe op ingewikkelde zinsconstructies:
die zijn uit den boze omdat we maar
een regel tegelijk kunnen overzien.
Om dezelfde reden moeten enjambementen tot het uiterste worden beperkt — zoals Pieter Nieuwint in zijn
laatste artikel al aantoonde. De vele
herhalingen in liedjes (refreinregels en
parallelle constructies) zijn nodig om
de herinnering aan kernbegrippen levend te houden. Ook wordt nu begrijpelijk waarom liedteksten moeten rijmen: door de herhaling van de rijmklank wordt het voorafgaande rijmwoord in het geheugen `geactiveerd,
en daarmee tevens de bijbehorende,
bijna weggezakte regel. Zonder rijm
zou een liedtekst al gauw als los zand
aan elkaar hangen.
De specifieke manier waarop een lied
wordt waargenomen, beinvloedt niet
alleen de verstechniek, maar ook de
Stijl: de manier waarop een verhaal
wordt verteld, een bewering wordt
gestaafd, een impressie wordt weergegeven of een emotie wordt overgebracht. Liedjesschrijvers kunnen niet,
zoals prozaIsten of dichters, een gedachte overbrengen door een aantal
volzinnen in een logische volgorde
aaneen te rijgen: de luisteraar is immers niet in staat om verband te leggen tussen gegevens die meer dan een
paar regels uit elkaar staan. Het

verhaal van het lied wordt veeleer in
regels dan in zinnen verteld. Daarbij is
de emotionele waarde van de woorden
veel belangrijker dan het verband tussen de zinnen. Dat verklaart waarom
zoveel succesvolle liederen bij nauw
keurige beschouwing zo onlogisch in
elkaar zitten. Ik neem als voorbeeld
een lied dat u zeker kent: het Wilhelmus. Het eerste couplet daarvan bevat
vier mededelingen:

1. Ik ben Willem van Nassau, van
Nederlandsen bloede.
2. Ik blijf het vaderland trouw tot in de
dood.
3. Ik ben vrij (= voorwaar) onbevreesd
een prins van Oranje.
4. Ik heb de koning van Spanje altijd
geeerd.
De zinnen 1 en 2 liggen duidelijk in elkaars verlengde. De rest sluit daar echter nauwelijks bij aan, terwijl het onderlinge verband tussen 3 en 4 ook
ontbreekt. Bovendien is de derde zin
raadselachtig: is er moed voor nodig
om `een prince van Oranje' te zijn? Of
is hier sprake van een latent leesteken:
Ten prince van Oranje ben ik; Waarlijk onbevreesd'? Het feit dat dit soort
incoherenties niemand opvalt, moet
wel het gevolg zijn van het liedkarakter van de tekst. Onze respons
geldt niet de zinnen, maar de woorden: Wilhelmus, bloed, vaderland, getrouwe, dood, prins van Oranje, vrij,
koning, altijd geeerd. De woorden voldoen aan een `emotionele logica' die al
400 jaar uitstekend wordt begrepen.

Neem een correspondentiekaart of een
ander stukje karton. Knip of snij daar
een venstertje uit (afmetingen zie tekening). Plak aan de achterzijde een stukje
doorschijnend papier, bijvoorbeeld
doorslagpapier. Zorg dat er een opening
van 4 bij 80 mm overblijft. Omdraaien,
en klaar!
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Taalbeheersing in ontwikkeling
Een vakgebied in opmars
Nico Groen & Erik Viskil

In december 1987 werd aan de Universiteit van Amsterdam het vierde VIOT-congres
gehouden. Een half jaar geleden verscheen een bundel met daarin de bewerkingen
van de lezingen die tijdens het congres zijn gehouden. Hieronder volgt een
bespreking van de bundel, die reeds in het aprilnummer van Onze Taal werd
aangekondigd.
Taalbeheersing is een Jong vak. Nog
geen veertig jaar geleden werd de
eerste leerstoel in de taalbeheersing ingesteld en precies twintig jaar geleden
werd het vak een vast onderdeel van de
kandidaatsopleiding Nederlandse taalen letterkunde. Sindsdien is het onderwijs en onderzoek op het gebied van
taalbeheersing sterk toegenomen.
Er bestaat een vereniging die als doel
heeft de universitaire taalbeheersers
met elkaar in contact te brengen: de
Vereniging Interuniversitair Overleg
Taalbeheersing (VIOT). Op de driejaarlijkse VIOTcongressen kunnen
Nederlandse en Belgische taalbeheersers hun bevindingen wereldkundig
maken.

dorst en die van de Britse filosoof
Toulmin. G. Verhoeven baseert zich
in zijn artikel over argumentatie in de
kunstkritiek op Toulmins theorie, en
F. S. Jungslager geeft in haar bijdrage
aan hoe zij de argumentatietheorie
van Van Eemeren en Grootendorst
heeft gebruikt voor onderzoek naar
het leggen van argumentatieve verbanden. De retorica komt aan bod in een
boeiend artikel waarin de classicus
J. Wisse de behandeling door Aristoteles van ethos en pathos (respectievelijk
het door een redenaar benadrukken
van de eigen kwaliteiten en het inspelen op de emoties van zijn publiek)
met die van Cicero vergelijkt.

Onderwijs en bedrijfsleven
Taalbeheersing is duidelijk een vak in
opmars. Dat zullen de samenstellers
van de congresbundel van het eind
1987 in Amsterdam gehouden VIOTcongres ook gedacht hebben Coen zij
hun 431 pagina's tellende boekwerk de
titel Taalbeheersing in Ontwikkeling
meegaven. In deze bundel staan verslagen van taalbeheersingsonderzoek
dat is verricht sinds het vorige VIOTcongres (waarvan de lezingen zijn gepubliceerd in Taalbeheersing in Theorie
en Praktijk). De moeilijkheidsgraad
van deze bundel is niet zo hoog dat de
artikelen uitsluitend begrijpelijk zijn
voor vakgenoten. De artikelen zijn
kort, vaak eenvoudig van opzet en in
de meeste gevallen helder geschreven.

Argumentatie
In Taalbeheersing in Ontwikkeling zijn
51 bewerkingen van lezingen opgenomen, onderverdeeld in vijf rubrieken,
de vijf thema's van het congres. De
eerste rubriek van de bundel, 'Argumentatietheorie en Retorica', bevat
veertien artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen. In een groot aantal artikelen wordt verwezen naar gezaghebbende argumentatietheorieen,
zoals die van de Nederlandse taalbeheersers Van Eemeren en Grooten-

In zijn inleiding op de tweede rubriek,
getiteld `Taalvaardigheidsonderwijs ,
stelt dr. A. Braet dat de belangstelling
van taalbeheersers die onderzoek doen
naar taalvaardigheden, wordt bepaald
door de prioriteiten die in het onderwijs worden gesteld. Maar liefst acht
van de twaalf verhandelingen in deze
rubriek gaan dan ook over schrijfvaardigheid, de vorm van taalvaardigheid
waarvoor in het onderwijs de meeste
belangstelling bestaat.
Bedrijven en overheidsinstanties tonen
steeds meer belangstelling voor de
mogelijkheden die het vak taalbeheersing biedt voor de verbetering van inen externe communicatie. Omgekeerd
is er binnen taalbeheersing steeds
meer aandacht voor zakelijke communicatie. Dit blijkt onder andere uit de
groei van het aantal bijdragen aan het
congresthema `Taalbeheersing in
Organisaties'. De aan zakelijke communicatie gewijde rubriek bevat niet
alleen artikelen waarin wordt ingegaan
op onderwerpen ais het beoordelen
van beleidspresenterende teksten en de
bruikbaarheid van tekstmodellen voor
het opstellen-van beleidsnota's, maar
ook artikelen die de verbetering van
werkinstructies of de bruikbaarheid

van computerhandleidingen tot onderwerp hebben. De rubriek bevat ook
een bijdrage waarin duidelijk wordt gemaakt dat taalbeheersers geen wonderdoeners zijn. Hierin stelt C. M. J. van
Woerkum dat de begrijpelijkheid van
overheidsvoorlichting sterk afhangt
van de 'contextuele f actoren , zoals de
ambtelijke cultuur, en politieke en
juridische complicaties.

Lezen en conversatie
In de rubriek `Empirisch Onderzoek
naar Taalvaardigheid' zijn acht bijdragen opgenomen. In elk daarvan staat
een ander aspect van taalvaardigheid
centraal. Er is een artikel over het niet
opmerken van inconsistenties tijdens
het lezen, en een over de invloed die
het werken met een tekstverwerker
heeft op het herschrijven van teksten.
Een van de meest tot de verbeelding
sprekende artikelen uit de rubriek gaat
over de invloed die illustraties hebben
op het bestuderen van teksten. De
Utrechtse psychologen J. Peeck en H.
Vlam gingen na in hoeverre de leesopdracht die bij het bestuderen van een
tekst wordt verstrekt een rol speelt.
Zij vonden dat de in een tekst gegeven
informatie beter wordt onthouden als
niet alleen wordt aangegeven dat de illustraties in een tekst moeten worden
bestudeerd, maar ook he ze moeten
worden bestudeerd. De plaatjes en de
opdracht maken dat een lezer zich
aandachtiger met een tekst bezighoudt
en de informatie daardoor beter onthoudt.
In `Conversatieanalyse, de vijfde en
laatste rubriek van de bundel, zijn zes
artikelen opgenomen waarin wordt getracht een bijdrage te leveren aan de
theorievorming over het voeren van
gesprekken. Conversatieanalytici
trachten de regelmatigheden die aan
het voeren van gesprekken ten
grondslag liggen, op te sporen en in
kaart te brengen. Sommige onderzoekers beperken zich daartoe tot bepaalde typen gesprekken. Zo behandelt C. Sauer in zijn bijdrage een
gespreksanalytisch onderwerp dat met
conversaties in strafrechtzaken te
maken heeft, en bespreekt P. ten Have
de ogenschijnlijk eigenaardige
eigenschap van artsen om in gesprekken met patienten soms langdurig te
zwijgen. De medici doen dit om de
patienten te laten merken dat de informatie die zij over hun ziekte geven
niet zo relevant is. Artsen lijken er de
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voorkeur aan te geven pas in een door
hen daarvoor bestemde fase te reageren op door de patient verstrekte informatie. In een van de andere conversatieanalytische artikelen wordt dieper
ingegaan op uitspraken die door

gespreksdeelnemers als leugens worden opgevat. T. van Dijk probeert in
dit artikel te definieren wat een leugen
precies is en tracht vast te stellen wanneer leugens 'bestaan'. Dat hij daar
niet helemaal in slaagt, geeft misschien

aan dat leugens in sommige opzichten
toch sneller zijn dan `de waarheid'.
Taalbeheersing in Ontwikkeling is een uitgave
van Foris Publications en kost f 68,20 (exclusief
BTW en porto). Eindredactie: prof. dr. F. H.
van Eemeren en dr. R. Grootendorst. ISBN:
90 6765 4086.

Over floppy's, guppy's en yuppies
Schijnbare verkleinwoorden uit het Engels
J. Posthumus — ex-medewerker Anglistisch Instituut RU Groningen

Arthur Kooyman wijst er in Onze
Taal van januari 1989 (blz. 9) op dat de
Engelse f loppy in het Nederlands f lopje
kan komen te heten. Dit is geen op
zichzelf staand geval. Om inzicht te
krijgen in wat hier precies aan de hand
is, kunnen we het best een lijstje geven
van vergelijkbare gevallen, met alle
vormvarianten die bij dergelijke aan
het Engels ontleende woorden tot dusver zijn gevonden.
Omdat in woorden als koppie, boompie, etc. de uitgang -ie een spreektaalvariant is van het 'nettere' je, is het
niet verwonderlijk dat ook een ontleend zelfstandig naamwoord op -ie of
-y (de spelling kan varieren) als een
verkleinwoord wordt opgevat. Dat
heeft dan tot gevolg dat naast de vorm
op -ie een nevenvorm op -je kan optreden, en dat we naast de verkleinvorm
ook nog de kale stam kunnen zien
verschijnen: de reeks vormen wordt
dan f loppy, flopje, flop. De woorden
waarbij dit verschijnsel zich voordoet,
zijn, behalve het genoemde floppy, ook
nog guppy, junkie en yuppie. Soms, zoals bij de laatste twee, hebben we alleen de eerste en de derde vorm; net
als bij het Nederlandse jochie blijft de
vorm op Je achterwege. Het Engels
kent doorgaans alleen maar de vorm
op -ie of -y, niet de verkorte stamvorm
(tenzij soms met een andere betekenis).

Deetflop
Kooyman heeft f loppy en f lopje al genoemd, maar daarnaast komt ook flop
wel degelijk voor, zij het misschien
nog niet zeer algemeen. Toen destijds
de nieuwe studiefinancieringsregeling
door het Ministerie van Onderwijs
werd opgezet, kwam er ook een computerprogramma op schijf beschikbaar
waarmee iedere student de hoogte van
de studietoelage zelf zou kunnen uit-

rekenen. Dit programma bleek fouten
te bevatten, en daarom vervaardigde
een Delftse student eind 1986 een verbeterde versie die de naam 'poenflop'
kreeg, ter onderscheiding van wat hij
de `Deetflop' noemde. (Bij deze laatste
benaming speelde natuurlijk ook een
woordspeling mee met f lop in de zin
van mislukking.) Afgezien van dit speciale geval, spreken computergebruikers onder elkaar, zo wordt mij verzekerd, beslist ook wel vanfloppen ter
afwisseling van het `officielere'

floppy s.

Een voorbeeld waarbij alle vormen
algemeen voorkomen, wordt geleverd
door het aquariumvisje dat is genoemd naar R. J. L. Guppy, een
geestelijke uit Trinidad, die in de
vorige eeuw een aantal exemplaren
aan het British Museum deed toekomen. De guppy (mv. guppy's), de guppie (eigenlijk een foutieve spelling; mv.
guppies), het gupje (mv. gupjes) en de
gup (mv. guppen ), ze komen alle in
vrije variatie voor. De verschillende
vormen staan ook al in de woordenboeken opgenomen, het volledigst in
de Grote Koenen en in de nieuwe Spellinggids Eigentijds Nederlands (Wolters,
1989).

De junkie is een nieuwere verschijning
in de Nederlandse samenleving. Misschien omdat hij/zij als nogal dreigend
wordt ervaren, wordt de vorm op -ie,
die bij personen vaak fungeert als troetelnaam, steeds meer vermeden. Zodoende lezen en horen we nu verreweg
het meest over junks (soms ook funken), en is de oorspronkelijke vorm
junkie op de achtergrond geraakt. Als
equivalent van junkie komt de vorm
junkje naar mijn beste weten niet voor.
Maar nu junk de gevestigde vorm is geworden, kan daarvan natuurlijk wel
weer een eigen verkleinvorm worden

afgeleid. Iemand zou best kunnen zeggen: 'Zag je daarnet dat zielige
junkje?'
Van yuppie tot yuppen
Ten slotte de yuppy of yuppie, het
jongste van deze leenwoorden, dat
niettemin veel opgang heeft gemaakt
omdat het een fenomeen aanduidt dat
wij ook in Nederland graag op de korrel nemen, namelijk dat van de snelle
carrieremaker die duur doet en er
duur wil uitzien. In de Verenigde Staten stak hij in 1983 de kop op, hier
maakt hij sinds 1986 furore. Terwijl,
net als bij de junkie, een equivalente
vorm op je niet voorkomt, is de afkorting yup inmiddels al net zo populair als de oorspronkelijke Engelse
vorm. Naast yups komt ook het echt
Nederlandse meervoud yuppen al veelvuldig voor, en ook de spelling jup is
al eens gesignaleerd.
Dit alles laat zien hoe Nederlandse
woordvormingsregels ook kunnen
werken op vreemde woorden, en hoe
ontleende woorden dientengevolge
kunnen gaan afwijken van hun buitenlandse model. Deze vorm van aanpassing kunnen we zien als een natuurlijke ontwikkeling, die het bewijs
levert dat de genoemde woorden in
onze taal zijn ingeburgerd. Lastig is
natuurlijk — en daarvan moeten we
ons terdege bewust zijn — dat dergelijk
vernederlandst Engels in ons taalverkeer met Engelssprekenden de nodige
verwarring kan veroorzaken. Hoe
voor de hand liggend de hier besproken woordvormingsverschijnselen
ook mogen zijn, toch treden ze niet
onverbiddelijk in werking. Opvallend
is dat het toch ook frequent gebruikte
woord hippie niet dit soort nevenvormen heeft ontwikkeld.
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Voorzet 20 schiet doel voorbij (2)
P. A. J. Wels — hogeschooldocent Nederlands/Taalbeheersing te Sittard

In het eerste deel van dit artikel, op bladzijde 100-101 van het juni-nummer, kwamen
de onderdelen `genusaanduiding' en `leenwoorden' uit de voorstellen van de
Werkgroep ad hoc Spelling ter sprake. In het hier volgende tweede deel nemen we de
verbindingsletters en de diakritische tekens onder de loep. De nauwelijks serieus
genomen voorstellen tot herziening van de werkwoordsvormen (hij vind; het
brande) blijven in de totale bespreking buiten beschouwing.
De in het juni-nummer besproken voorstellen kwamen neer op een directe ingreep
in de woordvoorraad van het Groene Boekje. De in deze tweede aflevering aan de
orde zijnde voorstellen halen bestaande regelingen overhoop. Slechts voor enkele
onderdelen daarvan is er voldoende aantoonbare noodzaak om veranderingen te
rechtvaardigen. Het is te hopen dat de Taalunie de voorstellen tot zulke reele
proporties terugbrengt.

Geen dringende noodzaak

De tussen-n

De Werkgroep doet voorstellen om de
regeling van de verbindingsletters te
wijzigen, zonder dat de Raad voor de
Nederlandse Taal en Letteren van de
Taalunie daarom vroeg en terwijl duidelijk uit het publieksonderzoek
bleek dat men aan de geldende regeling in het algemeen de voorkeur
geeft, zowel in Nederland als in Belgie
(Voorzetten 20, p. 107 en 70). Er is
`heel wat onzekerheid , motiveert de
Werkgroep (p. 108). Voor -e- of -enbestaat die uit `de omstandigheid dat
de noties enkel- en meervoudigheid
waarschijnlijk niet voor iedereen
direct toepasbaar zijn (Waarom is het
bessesap en niet bessensap?) en het feit
dat niet iedereen ze op dezelfde wijze
toepast'. Hondeweer bijvoorbeeld
komt men met en zonder -n- tegen.

Inderdaad is het probleem hier de
keuze tussen enkelvoud en meervoud.
Dit probleem is onoplosbaar. Dat
wisten De Vries en Te Winkel al en de
commissie van 1947/1954 wist het
ook. Deze commissie hakte de knoop
door en besliste ten gunste van de -e-,
aldus een tendens bevorderend tot vermindering van samenstellingen met de
tussen-n.
De huidige regeling is redelijk helder.
We schrijven -e-, ook in namen van bomen en struiken, en we hanteren -enbij aanduidingen van personen (gevallen als koninginnedag uitgezonderd)
en in het geval dat het samengestelde
woord tot een meervoudsopvatting
van het eerste lid noopt. Zo is het peuleschil, maneschijn en beukeboom, maar
mannenhaat, vrouwencafe, woordenlijst en bijenkorf.

Uit het publieksonderzoek blijkt dat
men in Nederland en Belgie nagenoeg
dezelfde voorkeuren heeft (Voorzetten
20, p. 70; Speling in de spelling p. 15).
Voor boekenkast, heldendaad, maneschijn, notedop, kippeborst en hondeweer kiest in Nederland resp. 86, 79,
84, 60, 67 en 58% de geldende spelling
en resp. 11, 16, 10, 30, 26 en 32% de
andere, terwijl resp. 4, 5, 6, 9, 8, en 9%
voor beide mogelijkheden kiest. Deze
cijfers wijzen niet op een dringende
noodzaak tot wijziging van de
bestaande regels, of het zou moeten
zijn dat men het foutenpercentage van
11, 16, 10, 30, 26 en 32 een dringende
noodzaak tot veranderen acht. Op
deze grond de regeling wijzigen lijkt
echter 'toegeven aan slordigheid , zoals
minister Brinkman zei.

De Werkgroep kiest nu voor het meervoud, althans voor de schrijfwijze met
-en-, omdat uit de enquete `een zekere
voorkeur voor dit alternatief zou kunnen worden afgeleid; omdat `een
meervoudige interpretatie van het
eerste lid in de meeste gevallen zeer
waarschijnlijk geacht kan worden' en
vanwege `de stellige indruk dat dit alternatief veel minder wijzigingen van
de bestaande spelling impliceert' dan
de beslissing om altijd -e- te schrijven
(Voorzetten 20, p. 109).
De Werkgroep lost het probleem niet
op. Zij verlegt het nu naar woorden
die een meervoudsopvatting niet of
niet goed toelaten, zoals zonnebrand,
spelevaart, zwanezang koninginnedag
maneschijn, harteklop, piramidevorm,
enz. Bovendien maakt zij er een probleem bij. Het nieuwe probleem dat

opdoemt, is de vraag of het woord in
kwestie wel een meervoud op -en
heeft. Hoe schrijven we in de optiek
van de Werkgroep samenstellingen
met woorden als gemeente, groente, geraamte, type, ziekte, zwakte, schaarste,
droogte, etc.?
Het probleem van het getalbegrip
blijft hoe dan ook bestaan, want het is
inherent aan het probleem van de
tussen-n. Zolang niet zonneklaar is
aangetoond dat de meervoudsvorm
het aantal probleemgevallen aanmerkelijk vermindert, valt niet in te zien
waarom de huidige regeling wijziging
behoeft. Aan het bewijs van de betere
oplossing mogen wel hoge eisen
gesteld worden. Indrukken, waarschijnlijkheden en zekere voorkeuren
zijn in deze kwestie onvoldoende.
De tussen-s
Voor de tussen-s geldt tot dusver de
consequent toepasbare regeling dat
men ze schrijft als men ze hoort. Vandaar jagerslatijn, liefdesuur, verstandshuwelijk en dorpskom. Sommige gevallen zijn moeilijk: spellingbesluit of spellingsbesluit, geluidhinder of geluidshinder? Over plaatsing van een niethoorbare -s- beslist men na vergelijking met gevallen waarin zo'n -s- tot
klinken kan komen: overwinningsroes,
dus overwinningszoen; jongensuur, dus
jongensschool; beroepskwaal, dus beroepsziekte, enz. Toepassing van deze
regeling levert probleemloos woordbeelden op als meisjesstem, jongensxbool, staatssecretaris, dorpsstraat. De
analogieregel leidt niet tot problemen:
het is immers staatsrecht en dorpsplein.
De Werkgroep reageert met een stevige ingreep. Tussen een woord zonder
eind-s en een woord zonder begin-s
komt een -s- als men die hoort (de
eerste regel). Deze regel leidt tot dorpskom, vredestijd, liefdesuur en overwinningszoen. Voor een woord met een
begin-s komt de tussen-s uitsluitend
nog als het eerste woord een meervoud op -s heeft (de tweede regel). Het
wordt dus dorpstraat, voedingstof,
staatschuld, jongensscbool en meis-
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jesstem. De Werkgroep merkt hierbij
op dat een -s- achterwege blijft als er
een door assimilatie verscherpte z- in
het spel is, zodat het maagzout, doodziek, beroepzanger en stadzegel is.
Dit laatste is op zichzelf consequent.
Immers: kapperszaak en overwinningszoen horen onder de eerste regel, omdat het samenstellingen zijn van woorden zonder eind-s en begin-s en omdat
er zonder die s van verscherping geen
sprake is. Daarom weet men dat de sklank die men hoort een tussen-s
moet zijn. Beroepzanger en stadzegel
horen eveneens onder de eerste regel,
want het gaat om woorden zonder
eind- en begin-s, maar de s-klank die
men hoort is een verscherpte -z- en
geen tussen-s. De voorgestelde regeling
staat hier dus geen -s- toe.
Een belangrijk bezwaar tegen deze aldus toe te passen eerste regel is dat
men hem pas goed in praktijk kan
brengen als men inzicht heeft in het
assimilatieproces. Een probleem is verder dat de verscherping bij veel sprekers verschillend is. Bovendien maakt
de analogie van kappersopleiding en
overwinningsroes met kapperszaak en
overwinningszoen die van stadsherberg
en beroepskwaal met stadszegel en beroepszanger juist heel erg aannemelijk.
Het is wat de tweede regel betreft
vreemd dat de tussen-s verplicht wordt
na woorden met een meervoud op -s
als ze gevolgd worden door woorden
met een begin-s, terwijl die tussen-s in
andere omstandigheden achterwege
moet blijven. Woorden met andere
meervoudsvorming hebben hier immers toch soms de enkelvoudsvorm:
timmermanspotlood, verenigingsleven,
bedrijfsleider, universiteitsraad.
De plicht tot deze tussen-s roept
voorts problemen op in gevallen als
appelsstroop, sinaasappelssap, orgelsspel
en dergelijke. Trouwens: het probleem
van de -s- in gevallen als geluid(s)hinder
blijft bestaan en zal aan analogieredeneringen onderworpen blijven.
De regeling van de Werkgroep is heel
wat lastiger dan de bestaande regeling
en zal tot veel nieuwe fouten aanleiding geven. De Werkgroep maakt niet
duidelijk waarom de verwarring van
haar voorstellen de voorkeur verdient
boven die van de eenvoudiger huidige
regeling. Er is derhalve geen grond,
laat staan een dringende noodzaak,
om haar regeling in te voeren.
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Enkele uitkomsten van het gehouden publieksonderzoek.

De apostrof
Ook ten aanzien van de apostrof, het
trema en het liggend streepje komt de
Werkgroep ongevraagd met voorstellen, en wel omdat hier verbetering
mogelijk is en geenqueteerden nietbestaande spellingen hanteerden.
Het voorstel om het huidige apostrofgebruik uit te breiden met dat in
opa'tje, auto'tje, kiwi'tje en paraplu'tje
(de Werkgroep geeft alleen voorbeelden met -a en -o, maar -i en -u horen
hier natuurlijk ook bij) en opaatje en
autootje, etc. of te schaffen, is zonder
meer uitstekend. Zo krijgen we gelijkheid met Anna's, Otto s, Rini's en Ru's
boeken. Naast panda's, solo's, accu's en
taxi's is panda'tje, solo'tje, accu'tje en
taxi'tje mooi consequent. En het was
al baby's en baby'tje, dus dat treft goed.
Bij afbreking kan de apostrof vervallen, net zoals nu bij afbreking het
grondwoord hersteld wordt: accu-tje,
la-tje, foto-tje, enz. Na een afbreking
vervalt onder de huidige regeling ook
het trema: zoeven wordt afgebroken
als zo-even en cooperatie als co-operatie.
Opnieuw consequent en daarom bevredigend.

Jammer is dat de werkgroep de
genitief-s bij eigennamen altijd van een
apostrof wil voorzien (Max' boek
blijft). De helft van de geenqueteerden
wil Mieke's en Anne's boek. Volgens de
Werkgroep zou het daarom Arie's
brommer en Karel's plan moeten worden. Voor 1947 was dat ook al zo.
Toen veroorzaakte die regel foute
meervoudsspellingen als type's, notitie's en dergelijke. Dit laatste krijgen
we zeker weer terug als we de Werkgroep in dezen volgen. De Werkgroep
wil deze genitief-s voorts ook, omdat
zij gebruik van deze genitiefvorm
`kennelijk' als `iets bijzonders' ervaart
(Voorzetten 20, p. 113). Anne d'r rokje
en Arie z'n brommer is gewone spreektaal en met Annes rokje en Aries brommer komt men met een `kunstmatige
schrijftaal-s . En zo'n `kunstmatige
schrijftaal-s' kun je het best maar afbakenen met een apostrof, redeneert
de Werkgroep.

Trema's en streepjes
De Werkgroep stelt voor om het trema
helemaal of te schaffen. Wetenschappelijk gevormden hoefden het al niet te

126 Onze Taal 58ste jaargang nummer 7/8 — juli/augustus 1989

plaatsen in linguist en reinterpretatie.
We schrijven het nu al niet in museum,
petroleum, elektricien en musicienne. In
samenstellingen als olie-installatie hanteren we een streepje, want dat scheidt
beter. Het is daarom ook goed om met
zo'n streepje te werken in mee-eten en
na-apen. Maar het uitbannen van het
trema verintellectualiseert de spelling
in plaats van haar te vereenvoudigen.
Men zal bepaalde woordbeelden minder snel doorzien: reincarnatie, skien,
drieen, coefficient, neurien, officiele,
Belgie, genieen, preexistentie, ruine,
geetst, tatoeeren, zoologie, apprecieren,
ministeriele, lieren, kopieren, enzovoorts laten zien hoe combinaties van
lettertekens voor tweeerlei interpretatie in aanmerking komen. Conclusie:
het trema moet in gevallen als deze
blijven.
De Werkgroep wil een koppelteken in
Noord-Hollands, teneinde gelijkheid te
verkrijgen met Zeeuws-Vlaams e.d. Dit
is een omstreden zaak. Er valt veel te
zeggen voor de opvatting dat woorden
als Noordholland als een geheel geschreven dienen te worden. Sommige
geografische namen schrijven we ook
aaneen: Oostkapelle, Nederweert en
Westmalle zijn enkele voorbeelden. Bij
die woordbeelden sluit de huidige
spelling Noordhollands mooi aan:

geen gezeur meer over koppeltekens
en verdwijnende hoofdletters. Het
voorstel om dit soort geografische
namen aaneen te schrijven is dan ook
bij herhaling gedaan (o.a. in de ANP
publikatie). De Werkgroep wil nu de
andere kant op, vanwege de ongelijkheid van woordbeelden als Oostvlaams
en Zeeuws-Vlaams. Het koppelteken
herinvoeren is een ingreep die gelijkheid brengt, met name in gevallen als
Schouwen-Duivelands, Etten-Leurs,
Wit-Russisch, Binnen-Mongools en dergelijke. Verder is een belangrijk winstpunt dat het gebruik van hoofdletters
en koppeltekens in de eigennamen gelijk zal zijn aan dat van de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden.
De voorgestelde regeling voor het koppelteken brengt grotere consequentie,
is beperkt van omvang en vergt in de
toepassing nauwelijks inspanning. Ze
verdient daarom zeker overweging.
Tot besluit
De Werkgroep stelt voor (Voorzetten
20, p. 132-133) om elke vijf of tien jaar
nieuwe woorden op te nemen en
nieuwe spelgewoonten te erkennen.
Het is op zichzelf goed dat men taalen spelontwikkelingen in een taal registreert. Het is echter een slecht idee
om die ontwikkeling in periodes van
vijf of tien jaar in normerende voor-

schriften vast te leggen. Daarvoor is
een periode van bijvoorbeeld vijftig
jaar stukken rustgevender, al lijkt die
nog krap.
Vergeleken bij de ontwikkeling die de
spelling van het Nederlands sinds het
jaar 1000 heeft doorgemaakt, zijn we
deze eeuw toch al wel erg nerveus bezig. Dat was echter nodig, want een
eenheidsregeling met kracht van wet
ontbrak. Niettemin heeft de spelling
zich al die eeuwen kunnen ontwikkelen tot wat ze nu is. De periode dat we
leven met de dubbele spelnorm van
het oude Groene Boekje dienen we te
beschouwen als een interim-periode in
de geschiedenis van de Nederlandse
spelling. Als we deze periode nu goed
afsluiten en een nieuwe beginnen met
een verantwoorde enkelvoudige norm,
kunnen we een flink aantal decennia
vooruit.
De Werkgroep wil almaar veranderen.
In het algemeen is daar geen behoefte
aan: men wil juist zo weinig mogelijk
veranderingen in de spellingregeling.
Heel duidelijk werd dit naar voren gebracht in het redactionele commentaar van NRC Handelsblad van 2
maart 1989: `(...) een nieuw groen
boekje ( . . . ) met een algemeen aanvaarde spelling zou ( . . . ) een aanwinst
zijn, een waardevol cultuurbezit voor
de komende eeuwen'.

Taalcuriosa
Volgorde (3)
Jules Welling — Best

Het aardige van deze rubriek is dat er
zoveel post op komt en dat die bovendien vaak van hoog niveau is. Lezers
wijzen me op nieuwe curiosa of dragen verbeteringen aan. Daar ben ik
oprecht dankbaar voor. Anderzijds zit
ik er wel een beetje mee, want ik kan
lang niet al het aangedragen materiaal
verwerken, hetgeen voor de briefschrijver frustrerend moet zijn. Ik
neem me daarom voor in de komende
rubrieken geen nieuwe curiosa te behandelen, maar de lezers aan het
woord te laten.
Dit keer wil ik terug naar het stukje
`Record verbeterd' (Onze Taal november 1986), dat handelde over een reeks
woorden waarin de letters in alf abeti-

sche volgorde staan. A. v.d. Wetering
bracht het record toen op 17 letters
met `Jan en Truus hielden een afkortingswedstrijd. Zij noemde uit het abc
de fg'- bij 'KLM; 'MOP' qualificeerden
zij als minder juist:
Nog die zelfde maand kreeg ik een
verbetering toegezonden van T. Majoor uit Soest, die niet verloren mag
gaan. Hij ging uit van hetzelfde idee
als Van de Wetering, maar voegde er
nog een derde personage aan toe en
kwam zo tot: `Jan en Truus probeerden met u het resultaat van de alfabetzin te verbeteren. Alle afkortingen uit
Van Dale mochten gebruikt worden.
Zij noemde uit het abc de fg'; hij
`KLM; `NOP, `q. r., 's.t. ; u 'v.w. ; xylo-

grafen vroegen zich of of dit wel hout
sneed.
Hij geeft daarbij het volgende lijstje afkortingen: fg: fungerend; KLM:
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij;
MOP: Noordoostpolder; q. r.: quod
rectum (wat billijk is); s.t.: salvo titulo
(met weglating van titel); v.w.: 1) volgende week, 2) vaste wastafel. Ik voeg
daar wellicht ten overvloede aan toe
dat een xylograaf een houtsnijder is.
Hoewel het bepaald geen alledaagse
constructie is, lijkt me er niet veel tegenin te brengen. Het record komt
daarmee op 25 (van de 26 mogelijke)
letters.
Nu alleen de `z' nog!
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Dan bel je gewoon . .
Martin de Koning

Op het affiche staat een wolvekop,
zo'n perfect kitscherige wolvekop zoals je die kunt zien bij het spookhuis
op de kermis. Erboven staan drie
woorden: DOL OP OMA'S; eronder
staat het regeltje: DE EFTELING DOET
WONDEREN.

Ik heb er drie seconden verbijsterd
naar staan kijken, heb vervolgens midden op straat onbeschaamd staan
lachen, en vermoei nu mijn omgeving
met mijn bewondering. Zelden zag ik
zo'n briljante uitwerking van zo'n
moeilijke reclametechniek. `Even
Apeldoorn bellen' gebruikt die techniek ook, en soms ook heel fraai (die
lege schilderijlijst bijvoorbeeld, met
daaronder alleen maar: Even Apeldoorn bellen).
Die techniek is om een paar redenen
zo moeilijk. De helft van de boodschap wordt niet vermeld; de ontwerper moet er dus op kunnen rekenen
dat Roodkapje in uw vakkenpakket
zat en dat u weet dat er wel eens schilderijen worden gestolen. Dat soort
grappen voor insiders bedenken is niet
zo moeilijk, maar speel zo'n spel maar

eens met een hele natie. Dan zult u
merken hoe weinig kennis we echt
met z'n allen gemeen hebben. Bovendien moeten tekst en illustratie perfect
gekozen zijn. Drie seconden mag, nee
moet je in verwarring worden gebracht, maar beslist niet langer, en
daarna moet je lachen, of geschokt
zijn. Dat hangt van het onderwerp af.
Wil deze techniek werken dan moet ze
dus echt op een vondst gebaseerd zijn.
En vondsten zijn per definitie schaars.
De makers van dat o zo goed bedoelde
affiche voor De Kindertelefoon hebben zich ook in deze hoogste klasse
der reclametechnieken gewaagd. Met
een jammerlijk resultaat. Want wat zie
je? Een wat vaag gehouden volksbuurtstraat, een telefooncel met een
soort hekwerk en twee tieners op de
rug gezien. De een is blank en duidelijk een meisje, de andere is zwart en
een ... Ja wat eigenlijk? Een jongen,
een meisje? Ze wandelen. Kennelijk in
alle rust. Op weg naar huffs? Achtste
uur lekker uitgevallen?
Boven de foto staat `dan bel je ge-

woon.. , eronder staat `de kindertelefoon'. Hoezo? Ze maken niet de indruk bedreigd te zijn. Geen zwarte
troostende arm om een blanke schouder of omgekeerd. Geen hoofden
dicht bij elkaar om het probleem door
te spreken. Natuurlijk, ontwerper, dat
had u ook allemaal al bedacht. En verworpen. Terecht. Zo'n gevoelig onderwerp kan niet werken met een platvloerse beeldtaal: geen vieze bosjesmannen, meppende verwekkers of
ooms met kleverige zuurtjes. Maar de
schok der herkenning moet wel
komen, voor een heel moeilijke doelgroep (ieder kind zal zijn probleem als
uniek ervaren) en binnen drie seconden.
Waarom is juist dit soort affiches —
voor de 'Goede Doelen' — vaak zo
treurigmakend? Waarom lijkt het zo
vaak op de dorpsf anf are die Mozart
wil spelen? Waarom zie je er zo genadeloos duidelijk de goede bedoelingen
aan af, en het gebrek aan vakmanschap? De non-profitsector die zich
wil professionaliseren ... Het zal allemaal wel nodig zijn in dit tijdsgewricht, maar het overstijgt helaas nog
zelden het niveau van die onsterfelijke
tekst bij een patatkraam op de Albert
Cuypmarkt: `Hier wordt goede patat
gebracht, maar van u enig geduld verwacht'.
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Hoe maak je een synoniemenwoordenboek?
Betekenisrelaties
Riemer Reinsma

In de vorige aflevering is aangegeven welke soorten synoniemenboeken er in ons
taalgebied de laatste honderd jaar hebben bestaan, of nog bestaan. Deze keer wordt
uiteengezet waarom het Verklarend Synoniemenwoordenboek (VSW) in opzet niet
aansluit op de werken van Hendriks en Cauberghe. Waarin onderscheidt het VSW
zich van zijn voorgangers? Waarom niet een nieuwe, desnoods krachtig herziene
druk van het werkje van Hendriks verzorgd?
Ik was niet zo verrukt van de structuur
die in werkjes als dat van Hendriks is
aangebracht. Of liever, ik vind dat die
werkjes geen structuur hebben: de samenstelling van de clusters lijkt willekeurig, en in de omschrijvingen van
de verschillen is nauwelijks of geen rekening gehouden met de grammaticale
verschillen waarmee betekenisverschillen vaak gepaard gaan. Toch zijn het
juist de grammaticale verschillen die
zich er dikwijls toe lenen om als uitgangspunt voor een cluster te dienen.
Ik kom daar later op terug.

ner woord (hyperoniem), maar omgekeerd niet altijd, zoals blijkt uit de zin
`het dier sprong van tak naar tak
waar men dier niet kan vervangen
door koe. Je kunt dit soort betekenisrelaties als volgt in schema brengen (ik
heb de vele diernamen 'boven' het niveau van de herkauwers maar weggelaten omdat het schema anders erg uitvoerig zou worden):

In het VSW ben ik ervan uitgegaan dat
er tussen woorden twee soorten betekenisrelaties kunnen bestaan: synonytrue en hyperonymie. Synonymie
houdt, ruw gezegd, in dat je een gegeven woord in alle — of de meeste —
denkbare zinnen kunt vervangen door
een ander woord, en vice versa, zonder dat de betekenis van de zin verandert. Voorbeeld: in de zin `ik vond die
refs een mislukking' kun je mislukking
ongestraft vervangen door flop, en
voor de zin `ik vond die refs een flop'
geldt hetzelfde. Synoniemen hoeven
overigens niet in alle opzichten precies
dezelfde waarde te hebben. Ze kunnen
bijvoorbeeld verschillen in stijlregister. Plassen en pissen zijn synoniemen ondanks het verschil in stijlregister (plassen neutrale stijl, pissen informeel).
Bij het tweede type betekenisrelatie,
hyperonymie, kun je een gegeven
woord — zeg koe — in (bijna) alle
denkbare zinnen wel vervangen door
een ander woord (dier bijvoorbeeld)
zonder dat er een storende betekenisverandering optreedt, maar het omgekeerde geldt niet: een dier hoeft immers geen koe te zijn. Het specifiekere
woord (hyponiem) kun je dus in principe wel vervangen door een algeme-

(gunstig)
befaamd

(ongunstig)
berucht

(eervol)
vermaard
('sterker')
beroemd

dier
(. .

Een koe van tak naar tak

baseert dit op het feit dat beroemd is
of geleid van roem, vermaard van
mare). Als je probeert deze informatie
in een relatieschema te zetten, krijg je
het volgende beeld:

herkauwer
(behorend tot de
onderfamilie Bovinae)
rund
(vrouwelijk —)
koe
vaars, enz.

Hoe vermaard is beroemd?
Waarom is het nodig, in een verklarend synoniemenwoordenboek dit
soort structurele relaties tussen de
woorden aan te brengen? Zonder een
dergelijke ordening zou het VSW een
eigenaardig, chaotisch ratjetoe zijn
waarin iedere gebruiker binnen de
kortste keren het spoor buster zou raken. Er zijn allerlei vaste afspraken nodig, van de auteur met zichzelf, en van
de auteur met de gebruiker. Kijken we
bijvoorbeeld naar P. Hendriks. Deze
presenteert een synoniemencluster
bestaande uit de woorden befaamd, beroemd, berucht, en vermaard, en deelt
mee dat befaamd altijd in gunstige zin
gebruikt wordt, berucht in ongunstige.
Beroemd en vermaard duiden allebei
een eervol bekend zijn aan; en het verschil tussen beroemd en vermaard is,
aldus Hendriks, dat eerstgenoemd
woord `sterker' is dan het laatste (hij

Zouden we echter consequent proberen deze woorden zoveel mogelijk in
verband te brengen met hun hyperoniem, dan gaat het schema er veel eleganter uitzien. Befaamd en berucht
kunnen dan allebei 'hangen' aan hun
gemeenschappelijke hyperoniem bekend. Dat heeft het voordeel dat het
schema aan een centraal trefwoord, bekend, kan worden opgehangen, en
strakker georganiseerd is.
Deze Hendriks-cluster toont ook een
andere zwakke plek van het boek: de
clusters zijn erg onvolledig. Gatenkazen. Dat was de tweede reden waarom
ik een nieuw boek wilde schrijven. Ik
mis bij Hendriks een hele rij andere
woorden die onder de noemer bekend
of beroemd vallen: roemrucht, roemruchtig fameus, gevierd, illuster, gerenommeerd, van naam, notoir en legenda risch.
Hyperonymie en synonymie zijn niet
alleen geschikt als methode om
zelfstandige naamwoorden onderling
in een zinvol semantisch verband te
brengen, maar kunnen in beginsel ook
van toepassing zijn op alle andere
woordsoorten. Zo is het bijvoeglijk
naamwoord groot een hyperoniem van
enorm, het bijwoord helemaal een hyperoniem van van a tot z, en het voorzetsel voor in een bepaalde betekenis
het hyperoniem van ter wille van. Ja,
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zelfs voegwoorden laten zich aldus in
het gelid zetten: bij en vinden we bijvoorbeeld het hyponiem evenzeer...

als. Al is het de vraag of de gebuiker
om dit laatste soort informatie
— synoniemen van `grammaticale'

woorden — echt zit te springen.

Het gesprokene geschreven
Albert J. Hofstede — coordinator Stenografische Dienst der Staten-Generaal, Den Haag

Op de themadag `Taal en Spraak'
sprak de heer Verhoeven van de Rijksuniversiteit Utrecht over spreektaal en
schrijftaal. Ha, dacht ik, misschien
krijg ik na meer dan 25 jaar bij de
Stenografische Dienst nu eindelijk
eens antwoord op de vraag wat nu het
verschil tussen die twee is. Het antwoord was echter zeer onbevredigend.
Na een aantal inleidende opmerkingen, waarin de heer Verhoeven sprak
over schrijftaal en geschreven taal alsof
beide hetzelfde zouden zijn, en over
spreektaal en gesproken taal, alsof
beide hetzelfde zouden zijn, gebruikte
hij een kort moment de termen
spreektaal en gesproken taal in een
verschillende betekenis. Ik vrees echter
dat er sprake was van een verspreking.
In mijn visie moeten we onderscheid
maken tussen spreektaal, gesproken
taal, schrijftaal en geschreven taal. Ik
wil proberen dit te verduidelijken aan
de hand van een aantal voorbeelden
uit de Handelingen van de Tweede
Kamer, waarin — nu eens in spreektaal, dan weer in schrijftaal of in geschreven taal — gesproken taal wordt
weergegeven. Enkele voorbeelden uit
de Handelingen.

Minister Brinkman: Dit zijn wat formele opmerkingen maar ik moet deze
ter inleiding maken.
De heer Esselink (CDA): Ik hoop inderdaad dat dit de inleiding is en u nog tot
een serieus antwoord komt.
(op schrift gezette gesproken taal)
Als stenograaf zou je hiervan kunnen
maken:

Minister Brinkman: Dit zijn formele opmerkingen, die ik ter inleiding moet
maken.
De heer Esselink (CDA): Ik hoop dat dit
de inleiding is en dat u nog een serieus
antwoord geeft (dat ik nog een serieus
antwoord krijg).
(op schrift gezette gefatsoeneerde
gesproken taal)

Zijn de eerste voorbeelden nu spreektaal en de tweede schrijftaal? Als men
hiervoor kiest, dan komt, afhankelijk
van de aanpak van de stenograaf, in de
Handelingen nu eens schrijftaal, dan
weer spreektaal terecht. De Handelingen staan echter ook vol met geschreven taal. Als voorbeeld een spreekster
die haar betoog, in ieder geval gedeeltelijk, duidelijk (je ziet het voor je als
je het leest) op papier had:

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer de
Voorzitter! Als je, zoals ik, de begroting
van WVC een aantal keren doorleest om
te trachten te doorgronden welke visie
de regering heeft op de doelstellingen
— en het daarvoor ter beschikking stellen van middelen — van het welzijnsbeleid, dan blijf je zitten met een soort van
geestelijke kater, een kater die in het
land wordt verwoord met uitspraken als:
zes dagen loopt de bewindsman te roepen `er zij een zorgzame samenleving' en
de zevende dag denkt hij dat die er is en
breekt hij het welzijnsbeleid af.
Spreektaal? Schrijftaal? Ja, gedeeltelijk,
maar voor het overige: (uit)geschreven
en vervolgens (uit)gesproken taal, uitgesproken alsof het gedrukt was, en
het is ook gedrukt in onze Handelingen.
Niet alle gesproken taal is spreektaal
en niet alle geschreven taal schrijftaal.
Het onderscheid spreektaal/schrijftaal
is in vele gevallen niet goed toepasbaar.
Ook wekken deze termen de suggestie
dat er niets op tegen is op een bepaalde manier gedachten te formuleren, maar dat het onjuist zou zijn de
gebruikte formuleringen woordelijk,
zoals zij zijn uitgesproken, op papier
te zetten. Van de uitspraak `je ging van
me heen' maken schrijftaalpuristen
ongetwijfeld `jij ging van mij heen'.
Met andere woorden: je/me is spreektaal, Jijlmij schrijftaal. Maar wat bij de
een door de beugel kan, wordt door
de ander afgekeurd, waarbij het afkeuren vaak zal geschieden met de gedachte: dit is spreektaal, dit zet ik niet

op papier. Heel vaak is het echter een
kwestie van `iets niet mooi vinden'. Zo
zijn er nog steeds collega's die vorige
week in verleden week veranderen, en
vorig jaar in verleden jaar. Hier komt
de 'parlementaire taal' om de hoek kijken, ook een vorm van — zoals ik het
nu maar even noem — `veredelde taal'.
Ik denk dat wij, ook bij de Stenografische Dienst van de Staten-Generaal,
eens en voor al af moeten van de gedachte dat het noodzakelijk is andermans taalgebruik te `veredelen, waarmee ik echter niet wil zeggen dat je alles nu maar letterlijk moet weergeven.
Toen ik Yvonne van Gennip in een interview hoorde zeggen `Als je dan
weer op dat ijs staat .. , reageerde de
purist in mij direct met: Dat ijs? Welk
ijs? Deze purist in mij — die hiervan
eigenlijk `Als je dan weer op het ijs
staat' zou willen maken — is nog
steeds niet helemaal dood, maar hij
krijgt bij mij toch steeds minder poten
aan de grond. 'Dat ijs': spreektaal, zo
men wil, en schrijftaal, voor wie niet
langer onderscheid wil maken, een
onderscheid dat mijns inziens al lang
grotendeels achterhaald is.
Ten slotte nog dit: sommigen zeggen
`Hun hebbe(n), sommigen `Ik heb ze
niet gezien' (in plaats van: Ik heb haar
niet gezien) en sommigen hebben het
over handvaten. Dit zijn ook vormen
van spreektaal, maar wel vormen die
in strijd zijn met bepaalde regels
(grammat'ca, Groene Boekje) die Nederlanders al of niet in acht (moeten)
nemen. Ik pleit er beslist niet voor, in
zulke gevallen niet te fatsoeneren, al
blijf ik het moeilijk vinden, iemand
handvatten in de mond te leggen als
hij of zij zelf, wetend of onwetend,
koos voor handvaten.
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Onze groeiende woordenschat
H. Heestermans

af'blazen, (blies af, h. afgeblazen)
(overg-), ( ... ) 5. (fig.) (een voorgenomen handeling) niet uitvoeren:
vakbonden blazen verder overleg met
de Postbank af
af'roepkracht, v.(m.) (-en), werknemer die op afroep beschikbaar is
voor zijn werkgever.
Al, (afk.) artificial intelligence, kunstmatige intelligentie.
aids'handschoen, m. (-en), handschoen, gedragen om besmetting met
het aidsvirus te voorkomen.
aids'remmer, m. (-s), geneesmiddel dat
de werkzaamheid van het HIV verzwakt.
al'coholprobleem, o. ( ... blemen),
omstandigheid dat men regelmatig te
veel alcohol drinkt: een alcoholprobleem (of: alcoholproblemen) hebben.
au'todeurdeler, m. (-s.), iem. die aan
`carpooling' doet.
balletje-bal'letje, o. (g.mv.), illegaal
gokspel dat op straat wordt gespeeld
met drie doosjes en een balletje, waarbij geraden moet worden onder welk
doosje het balletje ligt.
bewe'gingsziekte, v. (-n), ziekte ontstaan door hoogtevrees, zee-, wagen-,
lucht- en ruimtereizen.

Bulletin 1988
Frans van Hasselt — journalist, Athene

Regelmatig luisterend naar de Wereldomroep, constateerde ik dat in 1988
drie taalverschijnselen in opmars
waren: de verdenking, de verzetting en
de verja-ing van de taal.
Er wordt nog steeds 'gedacht' bij het
leven: zeker een op de vijf betogen begint met ik denk. Tien, twaalf Jaar geleden was het nog ik dacht. Dat was
oorspronkelijk domineestaal en suggereerde een grote zekerheid. Ik denk
klinkt wat bescheidener, maar in

broekstok, m. (-ken), stok die in de
broekspijp van een gevangene wordt
gestopt om ontsnapping te bemoeilijken.

kras'lot, o. (-en), loterijbriefje waarop
door het krassen met een muntstuk,
vingernagel e.d. in een vakje al dan
niet een gewonnen bedrag zichtbaar
wordt.
logeer'kamerhoest, m. (g.mv.), hoest
van een van de echtelieden, die hem of
haar noopt in de logeerkamer te
slapen.
mo'noskien, (monoskiede, h. gemonoskied), (onoverg.) skien op een
ski.

cel'deling, v. (-en), ( . . . ) 2. het delen
van een gevangeniscel met een of meer
celgenoten.
gast'ouder, m. (-s.), (meestal mv.) ouder die kinderen opvangt wier beide
ouders (of alleenstaande ouder) een
baan hebben (of heeft).

poep'zuiger, m. (-s), machine van de
reinigingsdienst, waarmee op straat
hondepoep kan worden verwijderd.

gemaks'voedsel, o. (g.mv.), verzamelnaam voor allerlei vlug te bereiden of
te nuttigen maaltijden of hapjes, zoals
kant-en-klaarmaaltijden, afhaalschotels en snacks.
gevoels'temperatuur, v. ( ... turen),
buitentemperatuur die aan het
lichaam als lager wordt ervaren dan ze
in werkelijkheid is, t.g.v. weersomstandigheden als wind.

zwerf'vuil, 0. (g.mv.), rondslingerend
afval van particuliere herkomst, achteloos weggegooide verpakkingen, enz.

HIV, (afk.) Human Immunodeficiency Virus, d.i. virus dat het natuurlijke afweersysteem van het
lichaam aantast (de veroorzaker van
aids).
kanaal'zwemmen, (alleen onbep. w.)
met de afstandsbediening van het ene
tv-kanaal naar het andere schakelen.
koningin, v. (-nen), 4. ( . . . ): de koningin der aarde, de journalistiek.

wezen betekent het niets meer. Zoals
zo veel stopwoorden is het voornamelijk bedoeld om tijd te winnen. `Ik
denk dat het zo is dat ...': dubbel tijdwinnen. `Ik denk dat het wel zeker is
dat...: onzin dus.
De `verzetting' is een klankfenomeen
waarbij de z in de plaats komt van de
S. Zoepel, toms, zaai. Ook in geografische termen: Zuriname, Zyprus. En
midden in een woord: perzoneel, kanzen, razistisch. Het ergste vond ik
mazzaal. In NRC Handelsblad heeft
Camiel Hamans al een tijd geleden
aandach.t besteed aan het verschijnsel
(misschien heeft hij het wel ontdekt).
Hij weet het aan hypercorrectie: een
tendens om de indruk te vermijden

vic, m. en v. (-s), (letterwoord) wagenbegeleider(-ster) die in bus, tram of
metro belast is met veiligheid, informatie en controle (op de plaatsbewijzen).

Het merendeel van de hier besproken
woorden is afkomstig van Herman
J. Claeys te Brussel, een deel is afkomstig van ing. L. de Bruijn te Blokker en de rest komt uit mijn eigen
materiaalverzameling.
De verbinding koningin der aarde is
niet nieuw, maar geen enkel woordenboek vermeldt haar. Ook die categorie, de in de woordenboeken ontbrekende woorden, verbindingen, uitdrukkingen, enz., reken ik tot `de
groeiende woordenschat'. (H.H.)

dat men de s plat gebruikt, zoals in `de
son ging onder in de see'. Maar de
laatste tijd hoor ik het tot mijn verbazing ook in het Grieks, waar de s toch
juist zo scherp behoort te worden uitgesproken. Zymphonia i.p.v. symphonia, thalazza i.p.v. thalassa (zee). Zou
er sprake zijn van een pan-Europese
verzlapping?
Het derde fenomeen meen ik op eigen
krachten te hebben gesignaleerd: het
gebruik van ja midden in de zin, in
plaats van het vroegere uh, aarzelend
dus, of zich even inhoudend. Er zijn al
sprekers die het tot in het oneindige
doen. Maar zelf treur ik er niet over,
want eigenlijk klinkt het minder lelijk
dan uh.
Volgend Jaar weer een bulletin.
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Diagnose en therapie van
grammaticale fouten (2)
Arthur Dirksen & Uriel Schuurs — Vakgroep Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht

Draagt grammatica-onderwijs bij aan de taalvaardigheid van leerlingen? In het
vorige artikel zijn we ervan uitgegaan dat je voor een antwoord op die vraag eerst
een andere vraag moet beantwoorden: wat valt er aan de taalvaardigheid van
leerlingen te verbeteren? We hebben een overzicht gegeven van grammaticale fouten
die we in opstellen van leerlingen aantroffen, en we hebben geprobeerd de
vermoedelijke oorzaken van verschillende soorten fouten te achterhalen.
Op basis van deze foutenanalyse hebben we drie experimentele cursussen
ontwikkeld en in de praktijk beproefd. Deze cursussen behandelen dezelfde stof,
maar ze verschillen in de manier van behandeling. Slechts een van de drie kan
volgens ons omschreven worden als grammatica-onderwijs. Door de effecten van
deze alternatieve `therapieen' met elkaar te vergelijken, kunnen we niet alleen een
antwoord geven op de vraag of grammatica-onderwijs bijdraagt aan de
taalvaardigheid van leerlingen, maar ook of het de effectiefste therapie is voor
taalproblemen van leerlingen. In dit tweede artikel geven we een karakteristiek van
de alternatieve therapieen, en bespreken we de resultaten die met het experimentele
onderwijs zijn geboekt.

van de fout is, welk effect de fout op
de lezers kan hebben, en op welke manieren je de fout kunt verbeteren. Hoe
dat uitpakt, wordt geillustreerd met
een fragment uit onze experimentele
grammaticale cursus.
Dit fragment doet niet meteen denken
aan het traditionele grammaticaonderwijs. Meer dan vroeger wordt de
nadruk gelegd op het effect dat een
taalfout op de lezers heeft. Toch doet
dat Been afbreuk aan het grammaticale
karakter van het onderwijs. De vormkenmerken worden immers aan de
orde gesteld, en er worden grammaticale termen gebruikt. Voor interactionele problemen is het grammaticale
cursusmateriaal de meest voor de hand

Sociaal schrijven
aanleiding van bijvoorbeeld een foute
Fouten met verwijzing, voegwoorden
verwijzing kan aan de orde gesteld
en samentrekking hebben als oorzaak worden wat de precieze aard
dat de schrijver onvoldoende rekening
houdt met het perspectief van de lezer.
Kennelijk hebben jonge schrijvers er
In het nu volgende fragment uit het grammaticale cursusmateriaal worden
moeite mee om tijdens het schrijven
verwijzingsfouten behandeld.
steeds rekening te houden met de
manier waarop lezers de tekst zullen
Stel dat je een opstel wilt schrijven over een heel mooi boek over
ruimtevaart. Je wilt algemeen beginnen, on schrijft bijvoorbeeld:
bekijken. Hoe komt dat eigenlijk?
(i)a Vaak lees ik boeken over ruimtevaart.

Het ligt voor de hand de verklaring te
zoeken in de verschillen tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik. Bij
mondeling taalgebruik laat de
gesprekspartner voortdurend merken
of de spreker kan doorgaan, of er behoefte is aan een ander subthema, of
een bepaalde uitspraak toelichting of
nuancering behoeft, of wellicht een
andere spreekstijl gewenst is, en zelfs
of de communicatie-behoefte bevredigd is. Die reacties kunnen voor de
spreker aanleiding zijn om een correctie aan te brengen, of om zich nader te
verklaren. Op een dergelijke directe,
externe hulp hoeft een schrijver niet te
rekenen. Een schrijver heeft wel een
`gesprekspartner , de lezer, maar die
kan hoogstens achteraf commentaar
geven. Tijdens het schrijven staat de
schrijver er alleen voor. Hij moet niet
alleen schrijver zijn, maar ook zijn
eigen lezer.
Wat je jonge schrijvers zou willen leren, is hoe ze zich als lezer van hun
eigen tekst moeten opstellen. Verwijzingsfouten, fouten met voegwoorden
en samentrekkingsfouten vormen
daarbij het voorbeeldmateriaal. Naar

Een uitstekende beginzin, die aangeeft dat de rest van het opstel to
maken heeft met jouw leesdrift, an met jouw interesse in ruimtevaart.
Nu ga je nadenken over het boek dat je pas gelezen hebt. Je hebt dat
boek dus scherp voor ogen staan, an schrijft verder:
(i)b In dat boek wordt heel goad uitgelegd walks voordelen
Hier gaat het dus mis in je opstel! Doordat je zelf zo goad west walk
book je bedoelt, vergeet je to controleren of do lezers van je opstel
ook kunnen weten over walk book je hot hebt. Voor jou, do schrijver,
is hot book bepaald; hot heeft eon unieke verwijzing doordat jo het
book als het ware voor je ziet. Maar: de lezers zien niets, want or
staat niks over dat ene book op papier.

In zin (ii) is de verwijzing van er een niet in orde.
(ii) In do limonadefabriek mochten we natuurlijk ook proeven. Toen
de directeur or eon aan Frits gaf, trok die eon vies gezicht.
Het is niet helemaal duidelijk waar or eon op slaat: op do
limonadefabriek? Nee, het is niet waarschijnlijk dat Frits van do
directeur eon limonadefabriek kreeg. Waarschijnlijk kreeg hij alleen
maar eon flesje limonade. Hoe kun je zo'n foutieve verwijzing nu
verbeteren?
Vaak zijn or verschillende manieren om een verwijzingsfout to
verbeteren. Bij (ii) kun je twee kanten op. Jo kunt or eon vervangen
door eon andere uitdrukking, met bijvoorbeeld (ii)a als resultaat.
(ii)a In de limonadefabriek mochten we natuurlijk ook proeven. Toen
de directeur eon flesje limonade aan Frits gaf, trok die eon
vies gezicht.
Je kunt ook in de eerste zin iets veranderen zodat wel duidelijk is
waarnaar or eon verwijst. Je krijgt dan bijvoorbeeld (ii)b als
resultaat.
(ii)b In de limonadefabriek kreeg iedereen eon flesje om to proeven.
Toen de directeur or eon aan Frits gaf, trok die eon vies
gezicht.
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liggende therapie.
Kenmerkend voor de grammaticacursus is de expliciet grammaticale in-

structie: de uitleg vergt zo'n 80% van
de lestijd. Uitgelegd wordt wat de
grammaticale systematiek is op een bepaald terrein (bijv. verwijzing). Daarna
wordt besproken wat er mis kan gaan
bij het schrijven, en wat daaraan te
doen is. Af en toe wordt de uitleg onderbroken door een korte oefening.

-
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Hoe effect meten?
Het grammaticale cursusmateriaal is
maar een van de drie cursussen waarmee we geexperimenteerd hebben.
Om twee redenen leek het nuttig om
het effect van de grammaticale cursus
te vergelijken met dat van andersoortig lesmateriaal. De eerste reden is dat
het de eventuele 'meerwaarde' van het
grammatica-onderwijs duidelijk kan
maken: als we het effect van ons
grammatica-onderwijs kennen, weten
we nog niet of een soortgelijk effect
opgetreden zou zijn bij ander onderwijs. De tweede reden is dat het een
antwoord mogelijk maakt op de vraag
of grammatica-onderwijs inderdaad de
aangewezen manier is om de schriftelijke taalvaardigheid te vergroten.
Het ligt voor de hand het effect van

onze grammaticale cursus te vergelijken met dat van een cursus met een
precies tegenovergestelde opzet. Dan
kom je terecht bij lesmateriaal waarin
de leerlingen minimale instructie krijgen. Het tegenovergestelde van 'uitleggen hoe het moet' is immers `laten uitvinden hoe het in zijn werk gaat'. Dat
was de achtergrond van de oefencursus:
deze cursus bevat voornamelijk oefeningen in het herkennen en verbeteren van fouten met verwijzende uitdrukkingen, voegwoorden en samentrekking. Als er al grammaticale instructie in voorkomt, heeft die tot
doel de leerlingen te vertellen wat de
bedoeling van de oefening is.
Ten slotte hebben we een revisiecu.rsus
ontwikkeld, bestaande uit een reeks
traditionele stelopdrachten plus een
fase waarin de leerlingen hun opstel
terugkrijgen met de opdracht om aangestreepte fouten te verbeteren. De
aangestreepte fouten betreffen altijd
verwijzingsfouten, of fouten met het
gebruik van voegwoorden en samentrekking, zodat deze cursus inhoudelijk vergelijkbaar is met de andere
twee. Aan de revisiefase gaat een korte,

door de docent verzorgde instructie
vooraf, zodat de pogingen van leerlingen om hun fouten te verbeteren
enigszins gestuurd worden.

In het najaar van 1987 hebben we het
effect van de drie cursussen in de praktijk beproefd. Twee scholen met ieder
een drietal parallel-brugklassen hebben aan het experiment deelgenomen.
Van iedere school kreeg een klas
grammatica-onderwijs, een klas oefenonderwijs en een klas revisieonderwijs.

Effect van het experiment

zende uitdrukkingen te herkennen en
te verbeteren. Deze groei was verreweg
het grootst bij de leerlingen die revisieonderwijs hadden gevolgd. Bij de
grammatica-cursus was de groei zo miniem dat ze praktisch niet van betekenis was. Bij de deeltoetsen voor voegwoordgebruik hadden de drie cursussen ongeveer hetzelfde effect. Alle
groepen vertoonden een aanzienlijke
groei. De deeltoetsen voor samentrekking leverden weer een ander beeld
op. Feitelijk leidde hier geen van de
drie cursussen tot een groei die van
praktisch belang is.

De effecten van het experimentele

onderwijs zijn op twee manieren gemeten. We hebben gekeken in hoeverre leerlingen na het volgen van een
cursus minder fouten maken in opstellen. Daarnaast hebben we onderzocht
of zij beter in staat zijn om fouten in
losse zinnen en in andermans teksten
te herkennen en te verbeteren.
We hebben de vaardigheid in het verbeteren van fouten getoetst met twee
soorten toetsen: deeltoetsen en integratieve toetsen. De deeltoetsen bestonden
uit losse zinnen waarin fouten met
verwijzing, voegwoordgebruik en samentrekking voorkwamen. Bij iedere
deeltoets was de taak zo veel mogelijk

fouten op te sporen en te verbeteren.
De integratieve toetsen bestonden uit
een verhaal waarin ook andersoortige
fouten voorkwamen, die eveneens opgespoord en verbeterd moesten worden.
Ten slotte hebben we de leerlingen
voor en na de cursus opstellen laten
schrijven. Van die opstellen hebben we
onder meer het aantal verwijzings-,
voegwoord- en samentrekkingsfouten
per 250 woorden bepaald.

Bij de integratieve toetsen blijkt de revisiecursus de beste resultaten op te leveren. Leerlingen bleken na het volgen
van deze cursus veel beter dan daar-

voor in staat te zijn om verwijzings-,
voegwoord- en samentrekkingsfouten
te herkennen en te verbeteren. Bij de
leerlingen die de grammaticale of de
oefencursus hadden gevolgd, was er
geen noemenswaardige verandering te
constateren.
De integratieve toetsen bevatten ook
andere soorten fouten. Voor die fouten
konden we geen verschillen vinden
tussen de groepen leerlingen. Geen
van de groepen liet hier een groei zien
die van praktisch belang zou kunnen
zijn. Dit is een belangrijk resultaat
omdat het laat zien dat leerlingen leren wat hun wordt aangeboden, en
niets anders. Als je er in het moedertaalonderwijs bijvoorbeeld naar streeft
dat leerlingen later grammaticale fouten kunnen ontdekken in een sollicitatiebrief, dan moet je ze blijkbaar die
schrijfactiviteit laten oefenen, en niet
de 'preliminaire' vaardigheden die in
veel schoolboek-oefeningen centraal
staan.

De resultaten laten zich als volgt sa-

menvatten.
Op de deeltoetsen voor verwijzing liet

De gegevens van de opstellen maken het
beeld compleet. Voor zover het om

iedere groep een groei zien in de vaardigheid om verkeerd gebruikte verwij-

verwijzings-, voegwoord- en samentrekkingsfouten gaat, blijken de oefen-
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cursus en de revisiecursus vergelijkbare, positieve effecten te hebben. De
leerlingen die een van deze twee cursussen hebben gevolgd, maken na afloop van de lessenreeks beduidend
minder fouten in eigen teksten. Voor
de leerlingen die de grammaticale cursus hebben gevolgd, geldt dit niet. Zij
maken na afloop zelfs iets meer fouten.
Ongeveer dezelfde resultaten vonden
we voor andere soorten fouten in de
opstellen: congruentiefouten, woordvolgordefouten, herhalingen en weglatingen. Het grammaticale onderwijs
leidt niet tot een verbetering van de
schrijfvaardigheid. Deze fouten komen
echter aanzienlijk minder vaak voor
in de opstellen van leerlingen die oefenof revisie-onderwijs hebben gevolgd.

Wellicht duidt dit erop dat deze typen
onderwijs een positief effect hebben
op de controlerende aandacht van leerlingen voor wat zij schrijven.
Conclusies
Uit de resultaten moeten we concluderen dat grammatica-onderwijs niet
leidt tot een grotere schriftelijke taalvaardigheid. De grammaticale cursus
leidt niet tot een verbetering van de
vaardigheid om fouten in teksten te
herkennen en te verbeteren. Evenmin
leidt deze cursus tot minder fouten in
opstellen. Het lijkt wel of leerlingen
alleen maar in de war raken van deze
cursus: na afloop maken zij in opstellen immers meer fouten dan voorheen. De andere cursussen ontlopen
elkaar maar weinig, al lijkt de revisie-

cursus een neuslengte voor te liggen.
Betekenen deze resultaten nu dat
grammatica-onderwijs moet worden
afgeschaft? Dat ligt er maar aan met
welk doel grammatica-onderwijs
wordt gegeven. Gaat het uitsluitend
om verbetering van de schriftelijke
taalvaardigheid, dan moet het inderdaad worden afgeschaft. Maar je kunt
met grammatica-onderwijs ook andere
doelen nastreven (te denken valt bijvoorbeeld aan het aanreiken van terminologie om over taal te communiceren, of aan het doorgeven van een
cultureel goed). Grammaticaonderwijs kan zeker zinvol zijn. Wel is
het van belang dat we ons afvragen
met welk doel grammatica-onderwijs
wordt gegeven, en of dat doel ook bereikt wordt.

Landen namen
Arthur Kooyman — Edinburgh

Er doet zich een vreemd verschijnsel
voor in de Nederlandse taal met betrekking tot Groot-Brittannie. Vaak
wordt deze term vervangen door Engeland. Zo spreken veel Nederlanders
van de koningin van Engeland, terwijl
zij in feite de koningin van GrootBrittannie is. Wie op de vertalingen
op de Nederlandse televisie let, zal
zien dat zeer vaak Great Britain wordt
vertaald als Engeland. Wie echter in
Edinburgh in Schotland voet op Britse
bodem zet en zegt: `I'm glad to be in
England , kan rekenen op een verbale
schrobbering, zo niet meer.
Het Nederlandse taalgebruik houdt
geen rekening met nationalistische gevoelens binnen Groot-Brittannie wat
dit aangaat. Immers: noch het woord
Groot-Brittannie noch Verenigd
Koninkrijk (de vertaling van de Engelse term United Kingdom) is ingeburgerd, en beide woorden komen
vreemd over. Niemand in Nederland
zegt: `Ik ga op vakantie naar het Verenigd Koninkrijk: In dit geval wordt
een deel voor het geheel genomen. Er
is sprake van taalkundige `pars pro
toto' (een deel als naam voor het geheel). Een ander voorbeeld is de gebruikelijke aanduiding van de Verenigde Staten van Amerika: Amerika,

terwijl in feite Amerika bestaat uit
land dat zich uitstrekt van Alaska tot
aan het Zuidpoolgebied.
Er is met de aanduiding van de landen
waar Nederlands gesproken wordt
ook iets vreemds aan de hand. Iedereen noemt zijn taal Nederlands, maar
als verwezen moet worden naar
Nederland dan verwijzen veel Nederlanders zelf vaak naar hun eigen land
met Holland. Zo zingen de voetbalsupporters 'Hup Holland, hup! Laat
de leeuw niet in zijn hempie staan,
zong Lou Bandy in de jaren dertig
`Holland, met je bossen en je heiden,
en zong Eddy Christiani in zijn lied
Cheerio: `Hollanders willen wij zijn'.
Het is heel duidelijk dat in deze zinnen naar Nederland wordt verwezen.
Letterlijk genomen is de term niet
juist, want Holland is alleen het westelijk deel van Nederland. In het buitenland lijkt de meest gebruikte vorm om
Nederland aan te duiden ook (een
vorm van) Holland te zijn. Een soortgelijk verschijnsel doet zich voor met
de streek die in Noord-Belgie Vlaanderen wordt genoemd. Immers: in wezen
is Vlaanderen alleen de westelijke
streek van Noord-Belgie en is het land
oostwaarts (Belgisch) Brabant en Limburg. De mensen uit Noord-Belgie

echter noemen zich (bij mijn weten
allen) Vlamingen.
De oorzaak dat een land met de naam
van een bepaalde landstreek in dat
land wordt aangeduid, is vermoedelijk
de economische hegemonie van die
streek in dat bepaalde land: Holland
was al oppermachtig in de zeventiende
eeuw, Vlaanderen was de rijkste
landstreek van het zuidelijk deel der
Lage Landen in de middeleeuwen, de
Verenigde Staten domineren de handel
van de beide Amerika's, en Engeland
is de sterkste economische macht in
het Verenigd Koninkrijk.
Schotten reageren zeer gekrenkt als
men hun land als Engeland betitelt. Ikzelf kom uit Utrecht en voel weinig irritatie over de aanduiding van Nederland als Holland. Ik acht het alleen
minder juist. De vraag die ik me stel,
is: hoe staat het met de gevoelens van
andere Nederlanders (en Vlamingen)
wat dit aangaat? Zijn er veel lezers die
— zoals de Schotten — geirriteerd raken door de aanduiding van hun land
als Holland (of Vlaanderen)?
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Van woord tot woord
Onze talen
Marlies Philippa

De hoogleraar Fries aan de twee
Amsterdamse universiteiten kende ik
al tientallen jaren. Lang voordat ze
professor was, spraken wij geregeld
met elkaar. In het Nederlands. Tot het
Fries filologencongres van 1981 in
Friesland. Daar sprak ze uitsluitend
Fries tegen mij en ik antwoordde in
het Nederlands. Geen enkel probleem. Maar de schok van het onverwachte bezorgde mij twee verworvenheden. Ten eerste drong de tweetaligheid van Nederland door tot in mijn
gevoel. Natuurlijk wist ik alles van de
twee talen in Nederland, en dat ze gelijkwaardig waren, maar ik was het me
nooit diep bewust geworden. Ten
tweede kwam ik tot het besef dat het
trots zijn op je eigen taal ook inhoudt
dat je in eigen land niet te snel op een
andere taal moet overschakelen om
`buitenlanders' te behagen. Zij dienen
de hoffelijkheid te bezitten om zich
enigszins in jouw taal te verdiepen.
Sindsdien spreek ik Duitsers in Nederland uitsluitend in het Nederlands
aan. En dat werkt uitstekend.
Nederland is een tweetalig land, maar
onze talen zijn er vele. Er is de schrijftaal en de spreektaal, de formele en de
informele taal. Er zijn nog veel meer
talen binnen onze taal: ambtelijke taal,
mannen- en vrouwentaal, kindertaal,
vaktalen, `slang' en bargoens, sociolecten en dialecten, SurinaamsNederlands, etcetera. Allemaal varieteiten van het Nederlands. Deze varieteiten vormen het thema van het congres van ons genootschap op
18 november van dit jaar.
Naast deze varieteiten zijn er de
allochtone minderheidstalen zoals
Arabisch, Chinees, Grieks en Turks.
Deze talen worden door grote gemeenschappen binnen ons land gesproken,
en daarmee zijn het ook `onze' talen
geworden.
Er is in Nederland een autochtone
minderheidstaal: het Fries. Sommige
Europese landen hebben meer van die
autochtone minderheidstalen. Neem
bijvoorbeeld Italie met zijn Friulaans
en Ladinisch, maar ook zijn Corsu en
Sardijns. In het vorige nummer van
Onze Taal (bladzijde 108-109) hebt u

al kunnen lezen dat het radioprogramma `Wat een taal' (ledere
maandag van 17.00 tot 17.30 uur op
Radio 5) deze zomermaanden gewijd
is aan de Europese minderheidstalen.
Op bijgaand kaartje vindt u de plaats
waar de diverse talen worden gesproken. Het gaat om de volgende talen
(achter iedere taal staat de datum van
uitzending): 3. Baskisch (26/6);
4. Goidelisch: Iers, Schots en Manx
(3/7); 5. Brits: Welsh, Cornish, Bretons (10/7); 6. Occitaans (17/7);
7. Jiddisch (24/7); 8. Fries (31/7);
9. Catalaans (7/8); 10. Luxemburgs en
Elzassisch (14/8); 11. Romanes (21/8);
12. Corsu en Sardijns (28/8);
13. Friulaans en Ladinisch (4/9);
14. Aroemeens en Pomaaks (11/9).

Het is geen toeval dat er aandacht
wordt geschonken aan de minderheidstalen binnen de Europese Gemeenschap. Het heeft alles te maken
met de verkiezingen voor het Europees Parlement, die vorige maand zijn
gehouden, en met de eenwording van
Europa in 1992. Al de talen van dit
Europa zullen dan `onze talen' zijn.
De Vlaming Willy Kuijpers, lid van
het Europees Parlement voor de
Regenboogfractie, pleit ervoor niet alleen de negen officiele Europese talen
in hun waarde te laten, maar ook de
minderheidstalen te beschermen. Hij
streeft naar een regionaal Europa.
We zullen ons extra moeten gaan bezinnen op onze taal. In de `Verenigde
Staten van Europa' zal ook het Nederlands een minderheidstaal zijn. In het

verleden is men steeds uitgegaan van
een land, een yolk, een taal. Als dit uitgangspunt in de toekomst in Europa
eveneens wordt toegepast, dan loops
het Nederlands gevaar te verdwijnen.
We moeten lering trekken uit de
taalstrijd van de Vlamingen en uit die
van de Friezen.
Vaak wordt er gevraagd waarom het
Fries een taal is en geen dialect. Taalkundig gezien is er geen verschil tussen een taal en een dialect. Beide hebben een eigen woordenschat en een
volledige grammatica: klankleer,
vormleer en zinsleer. Ook een kind
dat in het dialect wordt grootgebracht
en pas op school de standaardtaal
leert, kan men tweetalig noemen. Het
verschil tussen een taal en een dialect
ligt op maatschappelijk en cultureel
gebied. Het Fries heeft bewezen ook
bestuurlijk en literair een volwaardige
taal te zijn. Bovendien heeft het Fries
een traditie als taal achter zich die
reikt tot in de vroege middeleeuwen.
Momenteel zijn er in ons land zo'n
half miljoen Friessprekenden; 50% van
de inwoners van Friesland heeft het
Fries als moedertaal. Maar Fries wordt
niet alleen in Nederland gesproken.
Men maakt onderscheid tussen het
Noordfries, het Oostfries en het
Westerlauwers Fries. Het laatste is
`ons' Fries. Ook daarin zijn nog diverse dialecten te onderscheiden. Dit alles
en nog veel meer (zoals prachtige
Friese liederen) kunt u op 31 juli
horen in `Wat een taal, een radioprogramma gemaakt door Jan Roelands en Jannie Verheijen.
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Taalrubrieken
Lo van Driel in de PZC
P. Post — Leiden

`Wie het geluk heeft een doorgezomerde Zeeuw te ontmoeten, kan het
overkomen dat hij zinnen hoort als
"Hij biek ze bruin". Dat is niet zo
gek. Dialecten bewaren oude vormen.
De verleden tijd van bakken was oorspronkelijk bide. Dat het een sterk
werkwoord is geweest, waarbij de klinker verandert, zie je nog aan het deelwoord: Het brood wordt gebakken
(i.p.v. ge a t).
Dit schrijft Lo van Driel, auteur van
de rubriek `Taalwijzer' in de Provinciale Zeeuwse Courant, op 20 augustus
1988. De rubriek verschijnt elke veertien dagen op zaterdag. In de provinciale krant is er uiteraard aandacht voor
streekgebonden taalverschijnselen. Ik
gaf u hierboven al een voorbeeld. Van
Driel buigt zich ook over het voor
overige Nederlanders bekendste verschijnsel in het Zeeuws: waarom
wordt er gesproken over huus en ies in
plaats van huffs en ijs? `Met de standaardtaal is iets gebeurd dat de dialecten niet heeft aangetast: een lange ie is
tot ij-klank geworden. Iets dergelijks is
ook met de uu gebeurd: we hebben er
een ui bijgekregen:
Voor de Zeeuwen is hun dialect een
voordeel bij het spellen: `Als je een ij
als ie kunt uitspreken, moet je if
schrijven, anders ei.' Een Zeeuwse kip
legt dus ook gewoon een ei en geen ie.
Overigens heb ik altijd geleerd dat de
Zeeuwen de g en de h verwisselen.
Zouden ze het dan niet hebben over
een guns? Een vroegere buurman van
mij kwam in ieder geval naar eigen
zeggen uit `Hoes'.
Naast Zeeuwse taalfenomenen behandelt Van Driel ook algemene taalkwesties. Zo is er bijvoorbeeld de altijd boeiende etymologie: wat is de
oorsprong van oogst en herfst? Ons
woord oogst stamt af van augustus, `zoals de maand waarin de oogsttijd begon bij de Romeinen werd genoemd'.
De oorsprong van herfst en ook van
het Engelse harvest is echter wat minder duidelijk volgens Van Driel: `Wie
de oorspronkelijke betekenis van herfst
opzoekt, vindt in bijna alle etymologische woordenboeken dat het woord

samenhangt met oogst. ( . . . ) Net als
het Engelse harvest wordt de oorsprong van het Nederlandse herfst met
enige aarzeling '— niet alle woordenboeken zijn even duidelijk — in verband gebracht met de tijd van de fruitpluk. Marlies Philippa is in haar Woorden hebben geschiedenis heel stellig: het
woord herfst komt van hary /harf, dat
overeenkomt met het Latijnse carpo
(ik pluk) en het Griekse karpos
(vrucht).'
Zo duidelijk als hij over de etymologie
schrijft, zo onduidelijk is Van Driel in
een stukje over sterke en zwakke
werkwoorden, waaruit ik al in de openingsalinea citeerde. De ontwikkeling
dat veel Nederlandse werkwoorden
verzwakken, is voor veel lezers, denk
ik, bekend: nieuwe werkwoorden als
balen, computeren en formatteren worden allemaal zwak vervoegd, en als
verleden tijd van bevelen horen we tegenwoordig veelvuldig beveelde. Maar
snapt u nu het volgende citaat: `Bijna
alle sterke werkwoorden willen we,
net als een kind die (!, PP) zijn taal
leert, zwak maken, in het systeem van
-te en -de persen. Dat het weven/
weefde/heeft geweven is en wuiven/
wuifde/heeft gewuifd, wordt met een
grap vol onzekerheid die het aanvaardbaar maakt tot woof/gewoven.' Is hier
sprake van een omgekeerde beweging:
zwak wordt sterk?
Gelukkig is Van Driel over het algemeen duidelijker dan in dit citaat, getuige zijn artikel 'Aansluiting gemist'.
Het soort ontsporingen dat hij daarin
beschrijft, is algemeen bekend: woorden die op meer dan een persoon of
ding betrekking hebben, maar die enkelvoudig zijn, worden nogal eens gebruikt met een meervoudsaanduiding:
familie, gezin, yolk, samenleving, politie, gezelschap. Van Driel noteerde tijdens het journaal: `De politie zet zich
volledig in terwijl de omstandigheden
moeilijker worden en de verdiensten
achterblijven. Zij doen dagelijks hun
werk zoals het behoort.' Hoe komt
het dat deze fout zo algemeen is? `Wie
de politie bespreekt, kan niet om
agenten heen. En een gezelschap komt

als individuen bij ons binnen. We
maken een verbinding op grond van
ons gevoel of de betekenis en vergeten
de grammaticale relevantie. Taalverval?
Bij de 17de-eeuwse schrijver P. C.
Hooft, die zijn best deed zich verzorgd uit te drukken, komt het ook al
voor. Hij schrijft over een gezelschap,
waarna hij spreekt over haar in plaats
van het: Kom, vertel het dat gezelschap
en zet haar tot woede aan.'
Ook Hooft ontspoorde wel eens. En
Van Driel zelf mist in een van de bovenstaande citaten ook een aansluiting. Maar meestal zitten de artikelen
gedegen in elkaar.

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
Iidmaatschap) kan telefonisch via
070 - 24 24 23.
Schriftelijke aanmelding kan portvrij
geschieden in een open envelop gericht aan:
Genootschap Onze Taal
Antwoordnummer 93285
2509 WB Den Haag
Na ontvangst van de aanmelding
schrijven wij u als lid in per de eerste
van de daarop volgende maand. Nadat u het eerste nummer hebt ontvangen, krijgt u later de acceptgiro
voor de betaling van de contributie
tot het einde van het lopende kalenderjaar.

OPBERGEN VAN
ONZE TAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

Het genootschap heeft cassettes laten
maken met de opdruk Onze Taal,
waarin minstens zes jaargangen van
Onze Taal kunnen worden opgeborgen. Na een nummer van Onze Taal
gelezen te hebben, kunt u de aflevering los in de cassette plaatsen.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag, dan
levert het secretariaat de cassette via de
post zonder verdere kosten bij u thuis
af.
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n Abel en ibel waren voor de oude Romeinen wat baar en lijk zijn voor ons.
Daarom is zichtbaar, visibel; verschrikkelijk is horribel; buigbaar isflexibel;
eerbare mensen noemen wij ook wel
honorabel, en portabele radio's zijn
draaglijk zolang de bezitter de medemens in de vrije natuur er niet mee
lastig valt. n De grondwet van de taal
mag wel heten dat op den duur alles
zijn eigen leven gaat leiden, en zo kunnen we verwachten dat op een gegeven
ogenblik ook een achtervoegsel als
-abel, niet langer gehinderd door historische kennis, zijn eigen weg gaat inslaan. n Zij die op korte of lange termijn wel eens minister kunnen worden, plegen ministerabel genoemd te
worden, wat eigenlijk zou moeten betekenen dat ze geministerd kunnen
worden. • Deze woordvorming mag
wat miserabel lijken, maar het kan altijd nog erger. P. J. F. Ruijter uit Slootdorp heeft namelijk in het handboek
voor gemeenteraadsleden het woord
arobabel aangetroffen. Het staat er
weliswaar tussen aanhalingstekens en
voor alle zekerheid met een uitleg erbij (de wet AROB is van toepassing),
maar toch. n En toch. De eerlijkheid
gebiedt mij te zeggen dat ik het woord
als zodanig niet zo vreselijk lelijk
vind, misschien wel omdat het op het
eerste gezicht zo volstrekt raadselachtig is (en ook raadselachtig blijft voor
hen die niet dagelijks met AROBprocedures omgaan). n Heel eigenlijk
voel ik ervoor om in het vervolg stukken die voor opname in Onze Taal in
aanmerking komen otabel te noemen.
Lezer, u bent creatief genoeg om door
te gaan op de door mij ingeslagen weg.
n Er is meer te doen over nieuwe
woorden. Mevrouw Dommisse noteert in de Arnhemse Courant het
deelwoord gehalteerd van (ongetwijfeld) het werkwoord halteren, hetgeen
betrekking heeft op bussen en andere
openbare vervoersmiddelen die een
bepaalde halte aandoen. n Stoppen
heet dat dus in huis-, tuin- en keukenNederlands, maar de uitvinder van het
woord halteren zou kunnen tegenwerpen dat stoppen ook stoppen voor een
stoplicht of voor een stuk overstekend
wild kan betekenen, terwijl halteren
alleen die vorm van stoppen is waarbij

gelegenheid aan passagiers wordt gegeven om in of uit te stappen. Misschien, maar dat moet natuurlijk nog
uitgezocht worden, is een bus of tram
ook aan het halteren als tijdens het
wachten voor een stoplicht een passagier tegen de officiele richtlijnen in
wordt gelost of geladen. Hoe dan ook,
de vraag is nu waar u de klemtoon zou
leggen. De Arnhemse Courant zegt
kennelijk halteren, zoals hanteren en
halveren, terwijl u en ik misschien liever halteren zoals martelen en handelen
uitspreken. Hoe dan ook, aan Amhemmers wil ik de informatie niet
onthouden dat lijn 13 na station Arnhem alleen nog maar haltert of halteert op het Willemsplein. n De vorm
halteren is overigens ook door mevrouw Wammes uit Arnhem gesignaleerd. Zij heeft daarnaast de verleden
tijd f uitte (. ..) of in de sportrubriek
van een niet nader aangeduide krant
opgemerkt, wat Naar de vraag ontlokt
of wij weten dat scheidsrechters zwak
fluiten. n Meer uit de wereld van het
vervoer. Sneltrams en snelbussen nopen kennelijk tot taalkundige innovatie, want in Het Parool van 23 mei
staat te lezen dat een (nog niet verwezenlijkte) sneltramlijn onderdeel gaat
vormen van een wijde boog die bij
Badhoevedorp moet aantakken op de
nieuwe tramlijn van het GVB. n Jaap
Kuipers uit Amsterdam heeft ons deze
mededeling doen toekomen. n Het
komt me voor dat met het werkwoord
takken nog vele taalkundige spelletjes
te spelen zijn. Als u in de loop van de
komende tijden bijvoorbeeld in luchtige conversatie of en toe opmerkt dat
u op een bepaalde visie nog niet helemaal ingetakt bent, dan zal dat aanvankelijk niets betekenen, maar gaandeweg, naarmate het woord vaker wordt
gebruikt, zult u zien dat de betekenis
vanzelf ontstaat. n Voor het ogenblik
dwingt de beperkte plaatsruimte mij,
voor enkele weken van u of te takken.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
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Waarom ziln pol'itici onbegrilpelijk?
C. M. J. van Woerkum — Vakgroep Voorlichtingskunde, Landbouwuniversiteit Wageningen

De redenering is simpel. Nederlanders leven in een democratic. Als ze 18 jaar oud
zijn, mogen ze stemmen en daarmee hun oordeel geven over het te voeren beleid.
Daarvoor moeten ze enig inzicht bezitten in de hoofdpunten van dat beleid. Dat
vergt informatie. Die informatie moet begrijpelijk zijn, anders is een zorgvuldig
oordeel niet mogelijk. Dus moeten politici zich begrijpelijk uitdrukken. Begrijpelijk
taalgebruik in de politick is een voorwaarde voor democratic. Een dergelijke redenering ligt aan de wortel van talloze pogingen om politici te bewegen zich begrijpelijk
uit te drukken. Die pogingen hebben geen doorslaggevend effect gesorteerd. Nog
steeds drukken politici en bestuurders zich onbegrijpelijk uit. Het lijkt wel of ze niet
anders kunnen.
Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat politici niet uitblinken in de vaardigheid een
gedachte helder te verwoorden. Maar interessanter is wellicht de stelling dat dit voor
hen vaak ook weinig aantrekkelijk is. Naar mijn mening zijn er heel wat situaties
waarin onbegrijpelijk taalgebruik voordeel oplevert. Als we daar een beter inzicht in
verwerven, snappen we ook beter waarom die stroom van woorden zo ondoorzichtig
is en blijft. Een troebele bron levert troebel water.
iedereen. Het moet juist voorkomen
Ik wil een aantal situaties schetsen die
worden dat zomaar iedereen zich voelt
tot onbegrijpelijk taalgebruik leiden.
aangesproken en alles begrijpt. DaarDe gedachte is dat ook diegene die
mee zou het bestaansrecht van de polizich perfect verstaanbaar kan uitdruktieke groepering wegvallen.
ken in dergelijke situaties, van dit verElke partij selecteert (of zelfs: creeert)
mogen liever geen gebruik maakt;
woorden om zich te profileren. Het
zelfs dat een politicus die altijd begrijCDA praat over `rentmeesterschap
pelijkheid vooropstelt, een briljante
linkse partijen over `basisdemocratie'.
politieke loopbaan wel kan vergeten.
Voor de goede verstaander.
Een wij-gevoel in taal
Vaagheid noodzaak
Wie een politieke partij wil oprichten
In de politick moeten coalities gemet een actieve achterban moet zich
bekommeren om een zorgvuldig geko- vormd worden, anders kan geen beleid
worden gevoerd. Die coalities zijn
zen identiteit. De leden moeten imnoodzakelijkerwijze vaak heterogeen
mers een sterke binding met een dervan samenstelling. Het Nederlandse
gelijke partij voelen, en dat kan alleen
politieke wereidje is zo bont als een
als zo'n partij zich duidelijk van anboerenbloemperk. Als nu politici met
dere partijen onderscheidt. Dit geeen heel verschillende achtergrond bijschiedt ten dele door het gebruik van
eenkomen om samen te werken, moeeen eigen taal, die bij de leden het geten ze afstappen van hun gebruikelijke
wenste wij-gevoel oproept. Precies
scherpslijperij en moeten ze — zo lang
deze taal vormt echter voor niet-leden
het duurt — ter wille van een leefbare
een probleem; ze is vaak onbegrijpeomgang met elkaar, de onderlinge
lijk.
overeenstemming idealiseren. Dit
Kijken we bijvoorbeeld naar de wijze
soepele contact is slechts mogelijk als
waarop orthodox-christelijke partijen
ze elkaar tot op zekere hoogte niet hein de kamerdebatten of in verkielemaal willen begrijpen. Zouden ze
zingstournees verwijzen naar hun bijdat wel willen, dan komen allerlei
belse grondslagen. Voor medestanders
kleine verschillen naar boven, die
zijn deze verwijzingen direct duideweer
extra bespreking behoeven. Men
lijk. Minder bijbelvaste buitenstaanmoet
elkaar zodanig vertrouwen dat
ders horen, maar begrijpen niet. Met
mogelijke
niet-essentieel lijkende misdergelijke taal wordt tegelijk verbonverstanden
kunnen blijven bestaan,
denheid en afstand uitgedrukt.
met de stilzwijgende aanneming dat ze
uit de wereld te helpen zijn in het geHoe scherper het profiel van een parval dat dit werkelijk nodig zou blijken.
tij, hoe sterker dit fenomeen zich
voordoet. 'Onze taal' is hier de taal
Dit verschijnsel is niet typisch voor de
van een select gezelschap, dat maling
politick. Wij Rijn in vele situaties
heeft aan een verstandhouding met

waarin we met anderen moeten
samenwerken geneigd op het punt van
de duidelijkheid krediet te verlenen, of
het nu gaat om onze gewaardeerde collega of om onze levenspartner. We vullen vaagheden zelf in en proberen van
wat niet duidelijk is iets zinnigs te
maken, waarbij we voor de goede orde
maar aanemen dat de ander, mocht
dat nodig zijn, met de ontbrekende details kan komen. Wie in het dagelijks
leven steeds om uitleg vraagt wanneer
daar enige reden voor is, irriteert zijn
omgeving mateloos en schept zelfs
grote verwarring. Zonder een marge
van onduidelijkheid functioneert geen
samenleving, van welk niveau dan
ook.
In de politick leidt dit ertoe dat compromissen veelal maar tot op zekere
hoogte door een minister of een andere woordvoerder uit te leggen zijn.
Een goed voorbeeld van zo'n compromis is het abortusvoorstel, maar ook
in de troonrede staan telkens weer veel
passages die sporen van langdurige onderhandelingen vertonen. Er zit vrijwel steeds een `marge van vertrouwen'
in. Als een journalist in zo'n situatie
doorvraagt, is de reactie vaag, abstract,
ontwijkend; in ieder geval niet duidelijk. De gaten worden met typisch
Haagse taal toegedekt. Er is een
`principe-overeenkomst' bereikt en bij
de uitwerking ervaart men een `grote
wil om uit de problemen te komen'.
Helderheid kan niet worden verschaft,
maar `de bereidheid is er'.

Platpraten of mist opwerpen
De politick wordt overvraagd. Deze
gemeenplaats betekent dat in nogal
wat situaties een politicus of bestuurder tegenover een groep van belanghebbenden moet uitleggen dat er beleid wordt gevoerd, terwijl dit feitelijk
niet gebeurt en ook, vanwege ontbrekende middelen, niet kan gebeuren.
Wat kan een politicus doen om in een
dergelijke situatie het hoofd boven water te houden? Hij kan beleid suggereren dat er niet is of verwijzen naar allerlei vormen van pseudo-beleid (onderzoek.dat verricht wordt, commissies die aan de slag zijn). Een strategic
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die zeker ook in aanmerking komt,
vanuit een machiavelliaanse optiek, is
de communicatieve `overkill'. In goed
Nederlands: platpraten.
Een wethouder die aan een groep verontruste wijkbewoners moet uitleggen
waarom de onveilige verkeerssituatie
in de wijk blijft voortbestaan, kan
zich uitputten in een reeks van technische of juridische details, waarna de
aanwezigen door de bomen het bos
niet meer zien en er het zwijgen toe
doen. Onbegrijpelijk taalgebruik is
een laatste machtsmiddel in handen
van een deskundige om zich een roerige oppositie van het lijf te houden.
Zelfs in de Tweede Kamer lukt het een
goed voorbereide minister soms om
zo de fractiedeskundigen de loef of te
steken.
Wanneer een politicus of bestuurder
erg onzeker is over de weerklank van
een beleidsstandpunt, zal hij zijn kaarten niet open en bloot op tafel gooien,
maar liever kiezen voor een versluierende presentatievorm. Wanneer tegenstanders dan luidkeels roepen dat
ze zich door zo'n standpunt bijzonder
onaangenaam verrast voelen, kan de
zegspersoon zich achter een eigen
rookgordijn verschuilen en uitleggen
dat een en ander toch ietwat verkeerd
is geinterpreteerd. Intussen weet hij of
zij wie wat voor commentaar heeft.
Dit is interessante informatie voor de
volgende zet op het politieke schaakbord.
De betrokkenen weten in een dergelijke situatie precies wat een politicus
bedoelt, alleen hij zegt het niet met
zoveel woorden. Een minister kan
`overwegen om in het kader van het alcoholmatigingsbeleid, mede gelet op
de verstrekking van alcoholhoudende
dranken aan jongeren, enige maatregelen te treffen teneinde het vergunningenstelsel meer in overeenstemming te
brengen met wat uit preventief oogpunt noodzakelijk moet worden
geacht'. Sportverenigingen, met hun
lucratieve kantines, zullen zich terecht
aangesproken voelen en via hun bonden protesteren. Maar de minister
heeft niet gezegd dat het uit moet zijn
met de drankvoorziening in die situaties waar pupillen tegen dronken supporters kunnen botsen. 'U heeft mij
niet horen beweren dat ik dit van plan
ben. Dit zijn uw maar niet mijn woorden.' Het is vooralsnog `een zaak van
studie en onderzoek'.

De kool en de geit sparen
Een politicus vertegenwoordigt vaak
groeperingen met tegengestelde belangen. Dit geldt vooral voor de grote
middenpartijen. Zo moet het CDA
letten op de bestaanszekerheid van
boeren, maar ook op dat deel van het
electoraat dat het milieu graag
gespaard wil zien, hetgeen zonder een
flink aantal beperkende bepalingen
voor boeren onmogelijk is. De PvdA
kan evenmin om de milieukwestie
heen, maar zal tegelijk goed letten op
de materiele eisen van de vakbeweging.
In een verkiezingsstrijd moeten met
pakkende betogen heel verschillende
categorieen potentiele kiezers bediend
worden. De een wil dit horen, de
ander dat. Hoe moet een politicus aan
deze uiteenlopende verwachtingen
beantwoorden zonder dat de tegenstrijdigheden te zeer in het oog lopen?
Dat kan alleen door op bepaalde punten mist op te werpen, te suggereren in
plaats van uit te leggen dat er een formule bestaat om die tegengestelde belangen met elkaar in overeenstemming
te brengen. Politieke tegenstanders
zullen natuurlijk proberen de collega
uit de tent te lokken om hem van een
deel van zijn achterban te vervreem-

den. Met heldere woorden is zo'n aanval niet te pareren. Wel met retorisch
doordachte vaagheden, die ondanks
hun onduidelijkheid toch geloofwaardig moeten zijn. De stamppot van
Kok kan wonderlijke ingredienten
combineren, het moet toch smaken.
`Lubberiaans proza' is intussen een
met stip genoteerd neologisme. Ik
denk dat het kenmerk hiervan ten dele
is dat tegenstellingen verbaal overbrugd worden. Ieder vindt wat van
zijn gading. Interne spanningen in het
betoog worden effectief gemaskeerd.
Een politicus zal in zijn taalgebruik
naar helderheid streven als dit mogelijk is. Dat wordt van hem ook verwacht. De burger moet hem kunnen
verstaan. Maar er zijn situaties waarin
onbegrijpelijkheid onvermijdelijk is,
of die juist vragen om onbegrijpelijkheid. Ook dan moet een politicus uit
de voeten kunnen. Een goed politicus
is een meester in het hanteren van onduidelijke taal, zonder dat zijn geloofwaardigheid daar zwaar onder lijdt.
Wat we er ook van mogen denken,
hier wordt taal heel geraffineerd gebruikt. Wie zich ervoor interesseert,
heeft in de verkiezingsperiode weer
van fraaie hoogstandjes kunnen genieten.
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Drogredenen in de politiek
Nico Groen & Erik Viskil

Tijdens de opwinding over de bezuinigingsplannen van het kabinet-Van Agt in 1978
werd door het CDA beweerd dat de VVD weinig oog had voor de sociaal zwakkeren.
Rietkerk, de toenmalige fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, reageerde fel op die kritiek: `Het is pure demagogie als de VVD wordt afgeschilderd als
de partij die de oorlog zou verklaren aan de niet-actieven. Het is een drogreden dat
de VVD de partij zou zijn alleen voor de actieven:
Had Rietkerk gelijk met zijn verwijt dat het CDA zich van een drogreden bediende?
Uit zijn woorden kan worden opgemaakt dat hij meent dat het gebruik van drogredenen een vorm van volksmennerij is en dat het min of meer gelijk staat aan liegen.
Aristoteles, de grondlegger van de drogredentheorie, zou het daar niet mee eens
zijn. In de optiek van de Griekse filosoof houdt het gebruik van drogredenen heel
wat meer in dan dat de waarheid geweld wordt aangedaan. Drogredenen zijn volgens hem discussiefouten: het zijn zetten in een debat waarmee een spreker schijnbaar een stelling weerlegt, maar dat feitelijk niet doet. Een drogredenaar is iemand
die zijn tegenstander probeert te doen geloven dat diens stelling is weerlegd en het
daarmee doet voorkomen dat hij degene is die het debat gewonnen heeft.
worden verhinderd dat de VVD en het
Ook volgens de moderne drogredeCDA het over de aanvaardbaarheid
nenleer is Rietkerks verwijt niet terecht. Tegenwoordig worden drogrede- van een standpunt eens zouden kunnen worden. Van zo'n situatie lijkt
nen nog steeds als verkeerde discussiezetten gezien. Nieuw is dat deze zetten geen sprake. De uitspraak van het
CDA is geen discussiezet die ter rechtworden beschouwd als taalgebruiksvaardiging van een bepaald standpunt
fouten. Het zijn schendingen van
naar voren wordt gebracht, maar veelvoorwaarden die discussianten moeten
eer zelf een standpunt, waarvan door
naleven om het op een redelijke wijze
middel van een discussie moet worden
met elkaar eens te kunnen worden.
nagegaan of het bestand is tegen kriHet bereiken van overeenstemming
tiek. Het CDA kan dus geen voorover de aanvaardbaarheid van een bewaarde voor het oplossen van een verpaald standpunt wordt daarbij als het
schil van mening hebben overtreden.
doel van een discussie beschouwd. De
uitspraak van het CDA zou dus een
Wie geen discussiezet naar voren
drogreden zijn wanneer ermee zou
brengt, kan met het geven van een verkeerde voorstelling van zaken ook niet
Voorstel voor een wandbord met discusvan
het doen van een verkeerde discussiereglement in de Tweede Kamer
siezet worden beticht.
Wat kan in de politiek dan wel als een
drogreden worden beschouwd?
De stok als wapen
Aan de vooravond van de kabinetscrisis in 1989 gaf VVD-fractievoorzitter
Voorhoeve de verslaggever van Den
Haag Vandaag te kennen dat zijn partij
de vertrouwensvraag weleens aan de
orde zou kunnen stellen wanneer het
kabinet niet aan de wensen van de
VVD zou toegeven. Klaarblijkelijk
was het louter Voorhoeves intentie de
televisiekijker hiermee te informeren
over de visie van zijn partij. Of wilde
hij met deze uitspraak ook het resultaat van de discussie in de Kamer beinvloeden? Het laatste lijkt aannemelijk:
Voorhoeve bedoelde zijn woorden als
een hint aan het kabinet om van
standpunt te veranderen. Daarmee

overtrad hij de voorwaarde dat een discussietegenstander er niet met dreigementen toe mag worden aangezet zijn
standpunt in te trekken, wat in de
klassieke terminologie bekendstaat als
argumentum ad baculum of drogreden
van de stok.
Het gebruik van deze verkeerde discussiezet in de politiek houdt wel vaker in dat er met opstappen of naar
huffs sturen wordt gedreigd. Zo vertrouwde Van Agt als minister van
Justitie in 1974 een verslaggever toe
dat de abortuskwestie hem een kabinetscrisis waard was en gaf ministerpresident Lubbers vorig jaar te kennen
dat een motie van wantrouwen tegen
zijn minister van Buitenlandse Zaken
Van den Broek ook zijn eigen aftreden
tot gevolg zou hebben.
Orde!
Dat politici vooral met opstappen
dreigen en niet met iets gewelddadigs,
kan worden verklaard uit het feit dat
zij zich dienen te houden aan het
Reglement van Orde. Artikel 65.2 van
dit reglement verbiedt de kamerleden
elke vorm van onbetamelijk gedrag.
Een dreigement als 'Solliciteert u naar
een pak slaag?' zal men in de Kamer
dan ook niet gauw horen. Evenmin
mogen de leden elkaar beschimpen,
uitfoeteren of verdacht maken. In het
uitsluiten van het gebruik van drogredenen voorziet het Reglement van
Orde echter niet. Discussies mogen- op
allerlei manieren worden gedwarsboomd, zolang de uitlatingen waarmee dat gebeurt maar niet in strijd
zijn met de artikelen van het reglement.

Reglement van Orde, artikel 65.2.
Wanneer een lid beledigende uitdrukkingen gebruikt, de orde verstoort, zijn plicht tot geheimhouding schendt of, zij het slechts
door het betuigen van instemming, aanspoort tot onwettige
handelingen, wordt hij door de
Voorzitter vermaand en in de gelegenheid gesteld de woorden die
tot de waarschuwing aanleiding
hebben gegeven, terug te nemen.
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Een van de weinige drogredenen waarvan het gebruik door de werking van
de fatsoensregel van de Kamer enigszins wordt beperkt, is het argumentum ad hominem. Met deze drogreden
wordt de tegenstander persoonlijk
aangevallen, waarmee wordt getracht
hem het recht te ontzeggen een standpunt naar voren te brengen. Dit kan
worden gedaan door hem als dom, onbetrouwbaar of partijdig voor te stellen, zijn motieven verdacht te maken
of hem te verwijten dat hij het omgekeerde doet van wat hij predikt.
Vooral in de vorige eeuw en de eerste
helft van deze eeuw zijn heel wat kamerleden wegens het gebruik van deze
drogreden tot de orde geroepen. In
1863 werd het kamerlid De Brauw afgehamerd toen hij zich afvroeg:'Wat
zullen wij toch discuteren met een minister op Wiens woorden wij niet volkomen kunnen vertrouwen?' En Victor de Stuers, een van de beruchtste
parlementsleden van deze eeuw, werd
op de vingers getikt toen hij in 1915
de minister van Kolonien, Pleyte, verweet de Kamer een rad voor de ogen te
draaien. Dat persoonlijke aanvallen tegenwoordig eerder door de vingers
worden gezien, blijkt uit de Handelingen van de Tweede Kamer van 3 februari 1977. PvdA'er Van Thijn kon zonder dat de voorzitter ingreep zijn
VVD-collega Wiegel 'hypocriet' noemen. Waarop ook de laatstgenoemde
ongestoord zijn gang kon gaan: `Mijnheer de Voorzitter, ik meen dat dit
soort opmerkingen meer zegt over het
karakter van degene die de opmerkingen maakt dan van degene die ze toegevoegd krijgt:

De kiezer bespelen
Politici discussieren niet uitsluitend
met hun ambtgenoten. Wanneer zij
hun beleid verdedigen ten overstaan
van de pers, moeten zij in de slag met
verslaggevers, die zich in veel gevallen
als strijdlustige opponenten gedragen.
Maar ook met de kiezers, die hun verrichtingen kritisch volgen, moeten zij
op zo'n moment rekening houden.
Kijkt het publiek toe, dan vormt dat
zo'n belangrijke factor, dat politici al
gauw geneigd zijn voor de gunst van
de toeschouwers te strijden in plaats
van dat zij zich inspannen om het geschil dat zij met hun tegenstanders
hebben uit de were'd te helpen. Op
zulke momenten maken zij meer dan
eens gebruik van retorische trucs: ze

bespelen hun publiek met uitspraken
die de schijn wekken argumenten te
zijn, maar dat in feite niet zijn.
Een retorische truc die bij uitstek geschikt is voor politici is het argumentum adpopulum. Deze drogreden
houdt in dat wordt ingespeeld op de
emoties van het publiek. Een politicus
kan inspelen op positieve emoties als
gevoelens van veiligheid en van loyaliteit, maar ook negatieve emoties als
angst, hebzucht en schaamte kunnen
door hem worden uitgebuit. Het
VVD-kamerlid Frank de Grave kwam
er onlangs rond voor uit dat ook hij
het gebruik van dergelijke quasiargumenten niet schuwt: `Ik maak natuurlijk weleens mee dat een collegapoliticus een sterk argument heeft
waar ik inhoudelijk niet veel op of kan
dingen. Dan biedt een goede grap vaak
uitkomst. Voor mijn tegenstander in
de Kamer is dat misschien niet overtuigend, maar voor de tv-kijker des te
meer.

`Wat je zegt, ben je zelf!'
Ook oud-premier Van Agt was zich
bewust van de rol van het publiek.
Werd er meegeluisterd of toegekeken,
dan gaf hij graag een bizarre of archaische uitspraak ten beste. Door sommigen werd hij daarom wel als een taalkunstenaar beschouwd. Dat hij in elk
geval een drogredenaar mag worden
genoemd, blijkt uit uitlatingen die hij
in 1978 deed naar aanleiding van opmerkingen over zijn visie op pornografie: 'Mensen die mij het verwijt
voor de voeten werpen een betuttelaar
te zijn, een bediller, vergeten vaak ee'n
ding: ze zijn zelf zedenmeesters eerste
klas, zij het op andere punten.' In
plaats van te verdedigen dat hij geen
betuttelaar is, maakt Van Agt hier zijn
tegenstanders het verwijt dat zij zelf
zedenmeesters zijn. Hij suggereert dat
iemand die van een ander zegt wat hij
zelf is, inconsequent is en dus onmogelijk gelijk kan hebben. Omdat ook
hier niet op de zaak, maar op de man
wordt gespeeld, is er sprake van het argumentum ad hominem, en wel van de
variant die wordt aangeduid met de
term to quoque, wat letterlijk `jij ook'
betekent.

Schijnbaar antwoorden
Politici hebben de neiging om in interviews en in kamerdebatten niet
rechtstreeks op vragen in te gaan,
maar om het antwoord heen te

draaien. Het listige van deze tactiek is
dat de politicus die er gebruik van
maakt, niet verweten kan worden dat
hij de vraagsteller geen antwoord
geeft. Hij doet het voorkomen alsof
hij de gestelde vraag beantwoordt,
maar in feite beantwoordt hij een andere vraag. Daarmee komt hij niet
rond voor zijn standpunt uit. In
Aristoteles' terminologie is in zo'n geval sprake van de drogreden ignoratio
elenchi: de stelling die verdedigd moet
worden, wordt genegeerd. Een schitterend voorbeeld van deze drogreden
staat in de Handelingen van 22 september 1987. Op die dag werd er gedebatteerd over het voorstel van minister
Smit-Kroes een slufterdam in gebruik
te nemen voor het storten van cadmiumhoudend afvalgips. Het D'66kamerlid Eisma stelde de minister de
vraag wat in haar overwegingen de
mogelijkheden waren geweest voor andere manieren van opslag. Smit-Kroes
antwoordde daarop dat er drie mogelijke oplossingen waren voor de cadmiumlozingen: ze geheel te stoppen,
ze door te laten gaan zonder verder
iets te doen of de opslag op een aanvaardbare manier te regelen. Zonder
iets over alternatieve manieren van
opslag mee te delen, dus zonder in te
gaan op wat haar gevraagd werd,
deelde zij mee dat na afweging van de
drie mogelijkheden voor de slufter
was gekozen.
Het PPR kamerlid Lankhorst verlangde toch een antwoord op de vraag
van zijn D'66-collega: `Kan de minister uitleggen waarom zij voor de
slufter gekozen heeft? Wat zijn haar redenen daarvoor? Waarom heeft zij niet
voor andere mogelijkheden gekozen?'
Het antwoord van de minister was
krachtig, maar miste elke relevantie:
`Voorzitter! Ik wil de Noordzee
schoon zien te krijgen en ik wil dat de
bedrijven — als het even kan — open
blijven!'

Redelijkheid
Hoe moet het gebruik van drogredenen nu worden beoordeeld? Moeten
Smit-Kroes, Van Agt en Voorhoeve als
oneerlijke discussianten of als aperte
bedriegers worden bestempeld? Dat
lijkt wat overdreven. Wie een drogreden gebruikt, kan hoogstens een onredelijke discussiehouding worden verweten, wanneer het althans als redelijk
wordt beschouwd dat discussianten gezamenlijk trachten een verschil van
mening op te lossen. Maar is het poli-
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tici daar wel om te doen? Zij hebben
vaak redenen om andere belangen dan
de redelijkheid voorop te stellen. Op
hun schouders drukt een zware last: ze
dienen de gunst van de kiezers te behouden, op hun hoede te zijn voor politieke tegenstanders en ze mogen niet

al te veel afwijken van de politieke
koers van hun partij. Om al die belangen te kunnen dienen, zullen de voorwaarden voor redelijk discussieren niet
altijd in acht genomen kunnen worden. Sterker nog, een drogreden komt
een politicus vaak goed van pas.

De moderne, op inzichten uit de studie
van taalgebruik gebaseerde theorie over
drogredenen wordt uiteengezet in het
boek Drogredenen van F. H. van Eemeren,
R. Grootendorst en T. Kruiger (Uitgeverij
Wolters-Noordhoff, Groningen 1986).

Taalschepping door minister Smmlt=Kroes
Jan van der Ven — parlementaire redactie Brabant Pers, Den Haag

Het zal zo'n vier jaar geleden zijn dat
ik me echt begon te ergeren aan het
taalgebruik van minister Smit-Kroes.
Voor de zoveelste keer toverde ze in de
Tweede Kamer een sigaar uit eigen
doos en kwam er veel garen van de
klos. Uiteindelijk besloot ik een verzameling aan te leggen van zinloze uitdrukkingen.
Als je je zo'n doel hebt gesteld, wordt
het verslaan van de behandeling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat in
de Tweede Kamer ineens weer een
leuke bezigheid. Collega's zagen mij
op de perstribune driftig aantekeningen maken en vroegen verbaasd naar
de reden van al die ijver. Niet lang
daarna groeide mijn lijst met uitdrukkingen met TGV-snelheid naar een behoorlijke omvang. Collega's die terugkwamen van een persconferentie met
minister Smit-Kroes gaven me de
meest actuele uitdrukkingen door, en
zo groeide mijn lijst.
Toen Smit-Kroes haar vertrek uit de
politiek bekend maakte, mocht ik niet
alleen een portret van haar schrijven,
maar tevens een samenvatting maken
van haar gezegden en uitdrukkingen.
Smit-Kroes is bijna weg, ik heb mijn
verzameling gelukkig nog steeds.
— Tegen Castricum (PvdA): `Ik denk
dat u wat meer brood eet als profeet:
— We moeten de kerstboom niet te
zwaar behangen met ballen.
— We slaan dan twee vliegen in een
klap, maar die ene vlieg moeten we
even in de ijskast zetten.
— We have to clean up the New Waterway.
— Gods water over Gods akker.
— Wat we in ons mandje hebben gekregen.
— Er is al veel garen van de klos gekomen.

— Van snee komen.
— Wat we nu aan snee hebben.
— Het rode potlood gebruiken.
— ( . . . ) zou me een lief ding waard
zijn.
— D-day.
— Niet over een nacht ijs gaan.
— Heb de nachtjes geteld.
— Het beestje bij de naam noemen.
— Daar mag geen onduidelijkheid
over bestaan.
— Dit liedje hebben we eerder gezongen.
— We moeten het uitgewerkte plaatje
op tafel zien te krijgen.
— Er zit een goed team op de bok.
— Een drieluik dat wordt gezwaluwstaart.

— De winkeldochter is nog niet opgeruimd.
— Geen slaaf van onze eigen regels.
— Niet bang zijn om je aan koud water te branden.
— Er gloort licht aan 't eind van de
tunnel.
— We willen weten hoe de vlag erbij
staat.
— De kraan wat verder openzetten.
— Een vuurvaste planning.
— IJs en weder dienende.
— Een sigaar uit eigen doos.
— Ik zal nu eens een blommig voorbeeld noemen.
— Rijbewijsregime.
— Er zit veel in de pijplijn.
— Een stevige poot aan de grond.

— Dat kan Bruin niet trekken.
— Al te goed is buurmans gek.
— Het vullen van het spaarvarken.
— Dan hijs ik de witte vlag.
— Een ei bakken lukt niet zonder de
schalen te breken.
— Niet over straat rollebollen.
— Een stukje opening bieden.
— Niet op een goudschaaltje wegen.
— Uitnodigen aan tafel.
— Dweilen met de kraan open.
— Chinees rekenen.
— Ik ben wel blij te maken, maar niet
bang.
— De boeggolf die zich eind van het
jaar opgestapeld heeft.
— Gelukkig tot in de toppen van m'n
tenen.
— Als een havik op de bok zitten.
— Kip op de gouden eieren laten broeden.
— Deze winkeldochter ligt al te lang
op de plank.
— Een moeilijke klus.
— Een riem onder het hart steken.
— We zijn nog niet aan 't huwelijk
toe.

— Er dreigt een goede koers ingeslagen te worden.
— In de aanpakstrategie de messen slijpen op diverse fronten.
— We moeten het tempo opvoeren.
— We zullen daarvan geen gebruik
maken om als kapstok te dienen.
— De werking van het wetboek is snel
in werking getreden.
— We hebben niet stilgezeten, dat
hebt u ook niet gesuggereerd.
— We zijn op de goede weg, maar we
zijn er nog lang niet.
— Om het op zijn huis, tuin en keukens te zeggen.
— Zo leert het leven.
— U hoort mij niet zeggen: het was
en dus is.
— Als we dat op zijn waarde bekijken
en de impact daarvan zien.
— Daar is eerst een heel stuk tegenstand bij overwonnen moeten worden.
— De aanval tegen deze vijand inzetten.
— Kijken wat we op ons bordje krijgen.
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Wartaal in de Tweede Kamer
C. Sorgdrager — politiek redacteur NOS-radio, Amsterdam

In Onze Taal van j
1989
(blz. 129) zet Albert J. Hofstede van
de Stenografische Dienst der StatenGeneraal uiteen hoe de kamerstenografen bij het op schrift zetten van de
in de Tweede Kamer gesproken taal
voor de keuze staan in welke mate zij
die taal fatsoeneren.
Hierop wil ik graag een aanvulling geven. Met de bescheidenheid die onze
kamerstenografen kenmerkt, laat Hofstede een bewerking onvermeld die
naar mijn waarneming vaak nog aan
dit fatsoeneren voorafgaat, te weten
het ontraadselen van wartaal (vrienderlijker gezegd: 'onbeholpen gesproken taal'). 'Fatsoeneren' dunkt mij een
te bescheiden begrip voor de puzzelarbeid die de stenograaf in zo'n geval om
te beginnen moet verrichten.
Een paar jaar geleden heb ik eens letterlijk uitgetikt wat mevrouw
Gardeniers-Berendsen, Coen minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiene, in de Tweede Kamer ten beste
gaf. Het ging over de jeugdtandverzorging. Dit rolde van haar lippen:
Meneer de Voorzitter, als ik dan de vragen naloop — en ik wil dat toch doen —
dan denk ik, dat 't duidelijk aanvullen van
de adviesaanvrage met wijzen op de gewijzigde situatie anderhaif jaar later, het
felt dat op dit moment de basisgezondheidsdiensten ook een duidelijke ondersteuning kunnen krijgen uit de GVO, in
september jongstleden is het Iandelijk
centrum geopend, de regionale samenwerkingsverbanden, de structuur, is zichtbaar geworden en er zijn duidelijke Iijnen
aanwezig, het moet ook nu die ondersteuning krijgen, de gemeenten hebben een
taak in die jeugdtandzorg, en het is dus
duidelijk dat het daarop signaleren, het
klaarliggen van een structuur, het aanwezig zijn van mogelijkheden van de preventie op brede viak aanvatten en de
voorlichting groepsgericht, dat enkele
van de punten die de zogenoemde meerwaarde omvatten, daar liggen.

In de Handelingen (4 maart 1982, blz.
2519) was het aldus gesprokene als
volgt terug te vinden:
Bij de aanvulling van de adviesaanvrage
heb ik gewezen op de gewijzigde situatie
anderhalf jaar later; verder heb ik gewe
zen op het feit dat op dit moment de basisgezondheidsdiensten een duidelijke
-

ondersteuning kunnen krijgen vanuit de
GVO-structuur. In september jongstleden
is het landelijk centrum geopend; de
structuur van de regionale samenwerkingsverbanden is zichtbaar geworden;
er zijn duidelijke lijnen aanwezig.
Gemeenten hebben ook een taak bij de
ondersteuning van de jeugdtandzorg. Het
is dus duidelijk dat het daarop signaleren,
het klaarliggen van een structuur, het
aanpakken van mogelijkheden voor de
preventie op een breder viak en de
groepsgerichte voorlichting enkele punten zijn die de zogenaamde meerwaarde
omvatten.

Wie beide teksten vergelijkt, ziet hoe
gewetensvol de stenograaf heeft geprobeerd iedere poging tot een gedachte
op te sporen, te prepareren en weer te
geven.
Nog een voorbeeldje. Opnieuw minister Gardeniers, volgens haar letterlijke tekst:
Ik dacht dat mijn uitspraken hier duidelijk
waren: het stimuleren van de jeugdtandzorg, het zorgen dat de onzekerheid die
de jeugdtandzorg in feite, tot nu toe,
schade heeft toegebracht, schade, het
feit dat in de, en ik verwijt het gemeenten
niet, dat men doordat er weinig wordt
deelgenomen en dat was een feit en dan
kan je wel zeggen dan had er iets moeten
gebeuren, 't advies was nog niet uitgebracht dus ik kan 't die gemeenten niet
kwalijk nemen, de 28-procentige deelname wegnemen, waardoor, omdat dat
meer was dan dat de taak van de gemeente aanging, er een gat komt in 't in
stand houden van de jeugdtandzorgdiensten, dat ik daar grote zorg over heb,
dat ik geen middelen heb om dat te herstellen, dat zo snel mogelijk duidelijkheid
moet komen, dat via 't voortreffelijke ziektekostenverzekeringsstelsel wat op dit
moment er is, om dat te ondersteunen —
voortreffelijk tussen aanhalingstekens
omdat we met elkaar weten dat er ook
daarbuiten moeilijkheden genoeg zijn,
maar dat ligt op een ander vlak — voor
deze jeugdtandzorg in ieder geval een
zekere financieringsstroom, niet langer
wachten, zo snel mogelijk die financiele
zekerheid geven.

Wie raakt niet vervuld van mededogen
met de stenograaf die dit gebrabbel
moet weergeven? Hij of zij (de vrouwen zijn er in de meerderheid) maakte
er het volgende van (Handelingen 4
maart 1982, blz. 2527):

Ik dacht dat mijn uitspraken hier duidelijk
waren. Ik heb het gehad over het stimuleren van de jeugdtandzorg en het feit dat
de onzekerheid de jeugdtandzorg tot nu
toe schade heeft toegebracht. Ik verwijt
het de gemeenten niet. Het kwam doordat er weinig werd deelgenomen. En dan
kun je wel zeggen: er had iets moeten gebeuren, het advies was nog niet uitgebracht, wij kunnen het de gemeenten niet
kwalijk nemen. Ik heb het gehad over het
wegnemen van de 28%-deelname, waardoor — aangezien het meer was dan de
taak van de gemeenten — er een gat
komt bij het in stand houden van de
jeugdtandzorgdiensten. Ik heb er grote
zorgen over dat ik geen middelen heb om
dat te herstellen. Er moet zo snel mogelijk
duidelijkheid komen, om dat via het voortreffelijke ziektekostenverzekeringsstelsel
dat er op dit moment is, te ondersteunen.
`Voortreffelijk' tussen aanhalingstekens,
omdat wij met elkaar weten dat er ook
daarbuiten moeilijkheden genoeg zijn,
maar dat ligt op een ander vlak. Voor
deze jeugdtandzorg kan in ieder geval
een zekere financieringsstroom niet (anger wachten. Ik zal zo snel mogelijk die financiele zekerheid geven. Dat heb ik allemaal uiteengezet.

Een jaar later werd deze spreekster benoemd tot lid van de Raad van State.
Veel is inderdaad onbegrijpelijk in
Den Haag.
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De Bertnorm
Fantasy themes in de verkiezingsstrijd
E. J. van der Spek

Soms kan een vergelijking, een zin of zelfs een woord een heel scala aan betekenissen
en achtergronden oproepen. Ik citeer de NRC van 30-4-1989: `Een rechtvaardige
samenleving ( . .. ) zorgt voor twee dingen: een vangnet voor de allerarmsten en een
ladder waarlangs mensen zich omhoog kunnen werken. Deze maand heeft de
regering-Thatcher hervormingen in het stelsel van sociale zekerheden geintroduceerd
die scheuren in bet vangnet maken en de ladder buiten bereik brengen: De
gecursiveerde termen en metaforen roepen zoveel associaties op met eerdere
ontwikkelingen en discussies, dat er een aantal bladzijden tekst voor nodig zou zijn
om ze allemaal op een rijtje te zetten. Bovendien zou een dergelijke uiteenzetting de
retorische kracht van het orgineel maar amper kunnen benaderen.
Associatief geladen uitspraken en begrippen die de kracht hebben een gemeenschappelijke achtergrond tot leven te wekken, worden door E. G.
Bormann fantasy themes genoemd'".
Het woord `fantasy' in deze samenstelling slaat niet alleen op de associatieve
werking die van deze uitspraken uitgaat, maar vooral op het feit dat ze
zelf een neerslag vormen van bepaalde
(groeps)fantasie^n. Dat betekent dat
een `fantasy theme' een beschrijving
van de werkelijkheid kan geven die
overeenkomt met de visie van een
kleine groep, maar die door mensen
met een andere (politieke) opvatting
als onjuist ervaren wordt. Een voorbeeld is de uitspraak 'Politici zijn zakkenvullers' in een buurtvergadering
over huurverhoging: een simplistische
interpretatie van de werkelijkheid.
Subtieler is het `fantasy theme' dat
besloten ligt in het woord rentmeesterschap, dat zijn retorische kracht niet alleen ontleent aan associaties als soberheid, wijsheid en verantwoordelijkheid, maar ook aan het religieus geladen idee van de mens als 'rentmeester
van de schepping'.

Reagan-Mondale
Analyse van politiek taalgebruik met
behulp van `fantasy theme analysis'
kan inzicht geven in de retorische
doeleinden van sprekers of partijen.
Zo'n analyse helpt een lezer bij het
herkennen van politieke stokpaardjes
en cliches, en maakt duidelijk welke
stereotypen aan een bepaalde stellingname ten grondslag kunnen liggen.
Dit kan geillustreerd worden aan de
hand van Bormanns analyse van de debatten tussen Reagan en Mondale bij
de presidentsverkiezingen van 1984. In
zijn opvatting schoot Mondale in retorisch opzicht te kort, doordat diens

`fantasy themes' onvoldoende samenhang vertoonden en bovendien te weinig aansloten bij de verwachtingen van
de Democraten.
Het probleem waar Mondale mee te
kampen had, was de erfenis van de
New Deal met het `fantasy theme' van
de beschermende overheid, die het
recht en zelfs de morele plicht heeft
op te treden op het gebied van de mensenrechten en de sociale zekerheid.
Een aantal termen en begrippen hoort
voor de kiezers bij de New Deal en
daarmee bij de Democraten. Hiertegenover stellen de Republikeinen
van oudsher het `fantasy theme' van
de Democraten als een partij van fiscale onverantwoordelijkheid, die de inflatie aanwakkert met dure programma's voor ontwikkelingslanden
en uitkeringsgerechtigden.
De Amerikaanse kiezers zijn er volgens Bormann aan gewend om door
hun partijvertegenwoordigers op een
aantal vaste termen en uitspraken getrakteerd te worden. Dat betekent dat
politici die van historische `fantasy
themes' willen afwijken, het in retorisch opzicht extra moeilijk hebben.
Dit bleek in het eerste debat tussen
Reagan en Mondale, waarin de laatste
begon met vragen over de schuldenlast

— waarmee hij aansloot bij het `fantasy theme' van zijn tegenstander!
Ook later in de verkiezingsstrijd
maakte Mondale vaak gebruik van on
derwerpen die niet tot het bekende repertoire van de Democraten behoorden en die de kiezers in verwarring
brachten. De Republikeinen bleven
daarentegen vasthouden aan hun bekende thema's en slaagden er daardoor
volgens Bormann in een politiekretorisch concept over te brengen dat
het publiek aansprak en tijdens de

verkiezingen een terugkerend motief
kon vormen.

Leuzen in Nederland
Zou Bormanns analyse ook op de Nederlandse situatie toegepast kunnen
worden? Ook bier spelen `fantasy themes' een grote rol in het politieke debat, wat duidelijk tot uiting komt in
een klassieke tegenstelling tussen
CDA en VVD enerzijds en PvdA anderzijds. De `partij van de fiscale onverantwoordelijkheid' is dan natuurlijk de PvdA. In goed Nederlands
wordt dit `fantasy theme' doorgaans
aangeduid met de term potverteren.
Wiegel gebruikte het woord graag,
Voorhoeve neemt de fakkel over door
in een reactie het verkiezingsprogramma van de PvdA `een graai uit de
spaarpot van het huidige kabinet' te
noemen (NRC 23 mei 1989).
Voor zichzelf hanteert de PvdA echter
het `fantasy theme' van de solidariteit.
Geen overheidsgeld voor particuliere
consumptie (dat is biefstuk-socialisme)
maar een sturende overheid. Het CDA
is in deze visie de partij die het `gebouw van de sociale voorzieningen
wil afbreken', een verwijt dat nog weleens wil komen bovendrijven in de
discussie over de koppeling van lonen
en uitkeringen. Zelf vertaalt het CDA
zijn visie op de sociale voorzieningen
in de ideologie van de verantwoordelijke samenleving waarbij de metafoor
hoort dat de overheid initiatieven laat
aan de krachten van het maatschappelijk middenveld.
Het Nederlandse meerpartijenstelsel
zorgt er echter voor dat de overzichtelijke tegenstellingen van het Amerikaanse dualisme niet onverkort gehandhaafd kunnen worden. Alleen al
de drie groten zorgen voor voldoende
verwarring. CDA-fractievoorzitter De
Vries ziet zich genoodzaakt tegenover
de VVD andere `fantasy themes' uit te
spelen dan tegenover de PvdA; in het
eerste geval moet de nadruk gelegd
worden op de `sociale aspecten , in het
tweede geval op de 'sobere overheid en
de eigen verantwoordelijkheid van
maatschappelijke organisaties'.
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Dit impliceert bovendien dat bij ons
in veel sterkere mate dan in de VS geput wordt uit de thema's van de tegenpartij(en). De zorg om het milieu was
vroeger een thema dat met D'66 en de
PPR geassocieerd werd; nu is het van
iedereen. Het CDA wil een herstel
van de koppeling tussen lonen en uitkeringen, van oudsher een PvdAthema. Bovendien wordt de CDApartijraad zijn eigen ideologie van de
verantwoordelijke samenleving ontrouw door aan een paragraaf over verzuring de volgende tekst toe te voegen:
`Waar zelfregulering te kort schiet,
moet de overheid ingrijpen: (NRC 295-1989) Kennelijk is het `maatschappe-

lijk middenveld' toch niet helemaal te
vertrouwen.
En zo is een situatie ontstaan waarin
het taalgebruik niet altijd meer een
duidelijke indicatie is van de politieke
signatuur van de spreker. Van wie is de
metafoor `de overheid als schild voor
de zwakken'? Lubbers en Kok gebruiken haar allebei. Van welk programma
zijn de trefwoorden 'samenhang, evenwicht, rechtvaardigheid'? Het is de
PvdA, maar het had ook op de politiek `van het hart en het verstand' van
het CDA kunnen slaan. En welke partijen zijn verantwoordelijk voor de
programma's Bewogen beweging, Verder kijken, Verantwoord voortbouwen

en Zelfstandig solidair? Wie het weet,
heeft de kranten goed gelezen, maar
uit de namen valt het niet gemakkelijk
of te leiden. De taal van de politiek
wordt steeds meer de taal van het midden, de taal van de man die al door
zijn naam het vleesgeworden gemiddelde belichaamt: Bert de Vries. Niet
voor niets werd Kok in een interview
in NRC-Handelsblad `de Bert de Vries
van links' genoemd. Verkiezingsstrijd
1989: de Bertnorm in taalgebruik.
* E. G. Bormann, `fantasy theme analysis
of presidential debates'. In: T. Ensink e.a.,
Discourse analysis and public life, Dordrecht 1986.

De eigen retoriek van een vrouwenpartij
Agnes Verbiest — staflid Taalbeheersing, Rijksuniversiteit Leiden

Elke politieke partij heeft een eigen boodschap en brengt die zoveel mogelijk in een
eigen stijl, afgestemd op het publiek dat de partij hoopt te bereiken. De hedendaagse
overtuigingsmiddelen blijken, hoe gevarieerd ze ook zijn, nog steeds goed
beschreven te kunnen worden met behulp van de klassieke retorica, de regels en
wetten van de overredingspraktijk zoals mannen die sinds mensenheugenis
bedrijven en die door Aristoteles (384-322vC) als eerste tot een stelsel zijn geordend.
In de klassieke retorica is de spreker gericht op het winnen van bijval bij zijn publiek
voor zijn standpunt in een controversiele kwestie. Daarom is het goed — zegt
Aristoteles — dat hij zich bij de constructie van zijn tekst allereerst rekenschap geeft
van de communicatieve situatie. Daarin zijn de volgende vier factoren onderling
verweven: het type onderwerp, de aard en de taak van het publiek, de kwaliteit en de
reputatie van de spreker, en de context of situatie waarin gesproken wordt. De
selectie van argumentatieve en stilistische taalvormen wordt door deze factoren
bepaald.
Quintilianus (40-95naC) voegt daaraan toe dat de redenaar een vir bonus,
een fatsoenlijk mens (man) behoort te
zijn, die zich in zijn spreken conformeert aan de maatschappelijke normen. Dat wil zeggen dat de redenaar
ingetogen en `mannelijk' — niet verwijfd — en in overeenstemming met
zijn leeftijd en stand moet spreken.

Overtuigen vrouwen anders?
Sinds het begin van deze eeuw, dat is
in het licht van de westerse beschaving
dus pas kort, nemen vrouwen deel aan
het openbare politieke leven en ontstaan er in Europa ook vrouwenpartijen. Men kan zich nu afvragen of
vrouwen gewoon een van de vele varianten van de klassieke retorica bedrijven, of dat zij wellicht een heel eigen
retorica ontwikkelen. Met hun zachtere en hogere stemmen en speciale

intonatiepatronen, hun voorkeur voor
standaardtaal, hun harmoniserend en
supportief taalgedrag, ligt het bijna
voor de hand dat vrouwen andere
overtuigingsmiddelen zullen aanwenden dan mannen, zeker wanneer ze
niet proberen zich aan de mannelijke
politici aan te passen, maar zich willen
profileren als vrouwen die voor vrouwen opkomen.
In 1973 stelde Campbell inderdaad
vast dat de wijze van argumenteren
van de vrouwenbeweging in de Verenigde Staten totaal verschilde van de
klassieke retorica.
Op het moment dat het artikel in The
quarterly journal of speech verscheen,
hadden we hier in Nederland een politieke vrouwenpartij, de NVP. In 1974
deed de NVP mee aan de ProvincialeStatenverkiezingen in Noord-Brabant

en bleef ze met een aandeel van 0,2
procent in de stemmen ver onder de
kiesdeler. De NVP verdween vervolgens geruisloos van het toneel. Als er
al sprake was van een eigen retorica,
dan had die geen effect gesorteerd.
Op 8 maart 1989 heeft zich in Nederland weer een vrouwenpartij gepresenteerd. Op grond van opiniepeilingen
in maart, vlak na de officiele oprichting, werden de VrouwenPartij zeventien zetels in de Tweede Kamer voorspeld; vrouwelijke kamerleden riepen
de VrouwenPartij een hartelijk welkom toe en de pers was niet onwelwillend. Heeft de VrouwenPartij een
eigen retoriek en is de tijd daar nu
misschien we'l rijp voor?

Heilige huisjes omver
Campbell zegt in haar artikel over feministische retorica dat een vrouwelijke retor wel over een eigen retoriek
moet beschikken, omdat ze nooit aan
de klassieke en nog immer geldende
eisen van de mannenretorica kan voldoen. Hoe goed een vrouw ook haar
stijlmiddelen en haar argumentatietechniek beheerst, het feit dat zij publiekelijk haar mond open doet over
een controversiele zaak, druist in tegen de meest fundamentele maatschappelijke normen die de vrouw —
ja boor, ook nu nog — definieren:
thuishorend in de private sfeer, en
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zwijgend in de publieke sfeer.
De onderwerpen waarover door feministische retoren gesproken wordt,
zijn bovendien buitensporig controversieel. De vrouwen bepleiten een
rechtsgelijkheid die uiteindelijk neerkomt op een bedreiging van heiligeinstituten zoals huwelijk en gezin, opvoeding van kinderen, en de onwrikbare verdeling van mannen- en vrouwenrollen. Dit zijn revolutionaire en
radicale eisen waaraan zonder een
enorme sociale omwenteling niet voldaan kan worden. Met dergelijke onderwerpen kunnen vrouwen eenvoudigweg niet voldoen aan Quintilianus'
eisen.

gen te stellen over de tegenstelling tussen verlangen naar bevrijding en de
normen die zeggen dat de vrouw thuis
behoort te zijn.
Het specifieke retorische overtuigingsmiddel dat past bij deze innerlijk
tegenstrijdige situatie is bewustmaking.
De feministische redenaar maakt haar
gehoor ervan bewust dat de problemen die vrouwen ondervinden in hun
persoonlijke levens, te wijten zijn aan
de maatschappelijke structuren en aan
de definitie van de vrouwenrol. Zo
verschuift de analyse van de persoonlijke ervaringen naar dat wat alle vrouwen ervaren en naar hun gemeenschappelijke `condition feminine'.

Deze moeilijke retorische situatie
heeft gevolgen voor de overtuigingsmiddelen. Campbell stelt dan ook vast
dat Amerikaanse feministes, in tegenstelling tot mannelijke sprekers, geen
overtuigingskracht trachten te putten
uit hun ethos, autoriteit of status; dat
zij geen aansluiting zoeken bij de normen van hun publiek en niet proberen
hun gehoor tot een gemeenschappelijke houding of actie te verleiden. Feministische sprekers kunnen immers
niet spelen op onderwerping of passiviteit van hun gehoor, omdat zij juist
uit zijn op het ontwikkelen van individualiteit en eigenwaarde van vrouwen.

Volgens Campbell is de Amerikaanse
feministische retorica van de jaren
zeventig dan ook een retorica zonder
redenaar, en eigenlijk ook zonder publiek. In plaats van te argumenteren
vanuit gedeelde opvattingen, is deze retorica confronterend en bruskerend.
En hoewel gevoelens van zusterschap
worden opgeroepen, is er geen sprake
van massa-persuasie.

Daar komt nog bij dat vrouwen geen
homogeen publiek vormen. Behalve
door leeftijd, inkomen, scholing en
etnische afkomst, zijn ze ook innerlijk
verscheurd door belangentegenstellingen. Ze brengen immers vaak hun hele
leven door in de onmiddellijke nabijheid van mannen: vaders, echtgenoten,
werkgevers, enzovoort. Daardoor ziet
geen enkele vrouw zichzelf in eerste
instantie als deel van het gehele vrouwenpubliek en kan zij zo dan ook niet
toegesproken worden.

Zusterschap bijbrengen
Om bij dit heterogeen en onsamenhangend gehoor effect te sorteren,
maakt de feministische redenaar gevoelens van `zusterschap' los en doet
zij tegelijk het gevoel van eigenwaarde
en autonomie toenemen door de vrouwen toe te spreken in termen van ieders eigen, individuele ervaring. Door
haar eigen ambivalente gevoelens te tonen, stelt de feministische retor zich
non-autoritair op en maakt zij het
haar publiek gemakkelijk zichzelf vra-

Nederlands feminisme
Wat valt er te zeggen van de hedendaagse feministische retorica in Nederland? Ik kijk daarvoor naar het
concept-verkiezingsprogramma 1989
van de VrouwenPartij, op zoek naar
aanwijzingen in de richting van
Campbells karakterisering.
— Ten retorica zonder redenaar':
( ... ) om zoveel mogelijk vrouwen bij beleid en beslissingen te betrekken en een
goede wisseiwerking met de achterban te
houden is ook regelmatig wisseling in die
functies en posities (bedoeld wordt: invloedrijke posities AV) nodig.

De VrouwenPartij wil inderdaad geen
gebruik maken van de overtuigingskracht van een enkele vrouw in een
hoge functie of op een knooppunt van
beslissingen: het sprekerschap/de
macht moet rouleren.
— Ten retorica zonder publiek':
( ... ) Tussen vrouwen onderling bestaan
grote verschillen. De VrouwenPartij wil
door haar beleid aan die verschillen aandacht schenken. Dit wordt mogelijk door
een grote nadruk te leggen op samenwerking met en inspraak door vrouwen aan
de basis.

De VrouwenPartij ziet haar publiek
inderdaad als een verzameling onderling zeer verschillende elementen.

Ook de belanghebbende vrouwen(groepen) zien zichzelf waarschijnlijk eerder als individu dan als deel van
een geheel.
— `In plaats van te argumenteren vanuit gedeelde opvattingen is deze retorica confronterend':
De VrouwenPartij vindt dat het anders
moet en kan ( ... ). Feminisering houdt in:
een structurele verandering van onze
maatschappij. (Gedacht wordt o.a. aan:
verandering van de vaderrol, verdeling
betaald/onbetaald werk, 25-urige werkweek AV.)

De VrouwenPartij trekt zich daarbij
inderdaad niets aan van de traditionele
vrouwenrol en claimt invloed en
macht voor vrouwen in de publieke
sfeer.
— 'Hoewel gevoelens van zusterschap
worden opgeroepen, is er geen sprake
van massa-persuasie :
De VrouwenPartij wil een beleid dat de
rechtstreekse uitvoering is van hetgeen
vrouwen willen ( . . . ). Daarom is haar programma samengesteld uit wensen en eisen van vrouwen(groepen) uit het hele
land. (De mogelijke tegenstrijdigheid van
die eisen wordt niet uit de weg gegaan
AV.)

De aanbiedingsbrief bij het conceptverkiezingsprogramma sluit met een
... zusterlij ke groet!
Zonder te pretenderen dat deze bloemlezing van fragmenten bewijskracht
heeft, zie ik er wel een indicatie in dat
Campbells opmerkingen over de retorica van de vrouwenbeweging van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. Zo vindt een vrouwenpartij alleen
al een bestaansgrond in het feit dat er
een geheel eigen retorica nodig is om
de politieke vrouwenboodschap te
brengen.
Op de vraag of de tijd rijp is voor een
dergelijke eigen retorica, kan na de
verkiezingen een eerste antwoord gegeven worden.
Campbell, Karlyn Kohrs (1973), `The rethoric of women's liberation: an oxymoron'. In: The quarterly journal of speech 59,
nr. 1, blz. 74-87.
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Taalcuriosa
Naar verluidt
Jules Welling — Best

De politiek heeft een eigen jargon, de
politieke journalistiek ook. Het behoort tot de taak van de verslaggever
helder te formuleren, maar dat is vaak
niet eenvoudig. Soms is het onderwerp ingewikkeld, soms is het jargon
zo goed als 'onvertaalbaar' en een andere keer moet de bron beschermd
worden. De ervaren Haagse redacteur
heeft daar een hele reeks trucjes voor,
maar ook hij dient zich aan een bepaalde code de onderwerpen.
Als de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst verklaart: 'Dit onderwerp
heeft de voortdurende aandacht van de
regering, maar dit is niet het moment
om een verklaring of te leggen' — het
vaste cliche voor: `De regering heeft
hierover nog geen standpunt bepaald'
— mag hij geciteerd worden als regeringswoordvoerder. Dat verandert als
het kabinet demissionair is. In de
praktijk verandert er dan niets aan de
functie van de woordvoerder, maar hij

Een onwoord:
kminderbilsiag
Robert-Henk Zuidinga

In de afgelopen decennia was een van
de opmerkelijkste taalontwikkelingen
dat veel woorden op -er op -ende
gingen eindigen. Sociaal, cultureel of
maatschappelijk werk(st)er werd sociaal, cultureel of maatschappelijk werkende; ziekenverzorg(st)er werd ziekenverzorgende. In een vraaggesprek
had de schrijver Heere Heeresma het
over zijn `lezenden'; die was nieuw
voor mij.
De meest gehoorde verklaring voor
deze ontwikkeling is dat hierdoor het
verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm wegvalt. Dat is op zichzelf een gunstig verschijnsel, omdat
tot dan in de meeste gevallen met de
mannelijke versie werd volstaan, op
zijn hoogst aangevuld met m/v of de
toelichting dat waar (bijvoorbeeld)
deelnemer stond, men ook deelneemster geliefde te veronderstellen.

spreekt namens een demissionaire regering en mag volgens de gedragscode
niet meer persoonlijk geciteerd worden. Dat is de reden dat het cliche `in
kringen rond het kabinet heet het'
ontstond.
De politiek heeft de pers nodig. Politici maken steeds handiger gebruik
van de media. Dikwijls gebeurt dat
door wat in vaktermen `het omgekeerde lekken' heet: niet de journalist
maar de politicus verklaart iets meer
dan eigenlijk toegestaan is. Dat is
vooral het geval vlak voor de derde
dinsdag in september (Prinsjesdag). De
journalisten hebben de `Miljoenennota' dan al in hun bezit, maar `onder
embargo, hetgeen wil zeggen dat het
stuk niet gebruikt mag worden voor
de koningin de troonrede heeft uitgesproken. Bewindslieden kunnen dan
tijdens spreekbeurten mooi `scoren'
met opmerkingen als: `Het ziet ernaar
uit dat er op de wegenbouw niet
bespaard zal worden.' In de veelheid
van nieuws op Prinsjesdag zou zo'n
bericht weggedrukt kunnen worden,
maar in de daaraan voorafgaande
luwte zouden de kranten er weleens de
voorpagina mee kunnen openen. Op

Ik geloof wel dat dat een rol speelde,
maar niet dat het de belangrijkste oorzaak was. Het is volgens mij een uiting
van een verweking van onze taal,
waarbij voor hetzelfde begrip steeds
meer taal nodig is; een taalverschijnsel
dat ik in eerdere publikaties aangeduid
heb met taalinflatie.
Het voornaamste bewijs dat dit verschijnsel niet — uitsluitend — met het
geslacht te maken heeft, is dat er nog
veel meer voorbeelden van zijn; zoals
het uitdijen van in het algemeen tot in
zijn algemeenheid, van doel tot doelstelling (of van vraag tot vraagstelling),
van probleem tot problematiek. En daar
speelt het geslacht in het geheel geen
rol.
Een viertrapsvoorbeeld van die taalinflatie is te vinden in de sociale sector. Die werd oorspronkelijk onder
meer bevolkt door steuntrekkers, die,
ergens na de Tweede Wereldoorlog,
werden verdrongen door uitkeringstrekkers. Dat klonk al aardiger.
Dat veranderde in de loop van de
warme jaren zestig — u voelt hem aankomen — in uitkeringstrekkenden en
uiteindelijk in uitkeringsgerechtigden.

een geraffineerde manier wordt het
embargo omzeild. Een ervaren journalist maakt daar met een paar telefoontjes een stevig stuk van.
Regelmatig wordt er `omgekeerd gelekt; maar wil de bron ongenoemd
blijven. Daarvoor is de gemeenplaats
`in Haagse kringen wordt gefluisterd'
bedacht. Dat is nog versluierender dan
(bijvoorbeeld) `in CDA kringen gaat
het gerucht, waarbij de kring van `verdachten' aanzienlijk kleiner is.
Soms wil de verslaggever een tendens
signaleren of een te verwachten ontwikkeling aanstippen. Het is een —
naar mijn mening goede — traditie het
woord `ik' in de parlementaire verslaggeving te vermijden. `Ik denk dat er
dit en dit gaat gebeuren' is een volkomen a-journalistieke aanpak, maar
`Naar verluidt, `In de wandelgangen
valt te beluisteren dat ...' en `Mogelijke varianten zijn' betekenen in wezen hetzelfde. Het zijn politiekjournalistieke eufemismen: jargon.
Parlementaire verslaggeving behoort
tot de moeilijkste journalistieke sectoren, naar verluidt ...

Is er in de loop van die ontwikkeling
lets veranderd voor de betreffers (later
werd dit: betreffenden)? Nee, het waren uitsluitend veranderingen in de
verbaal-cosmetische sfeer. Teweeggebracht door de politiek, die, als ze
niets substantieels te bieden heeft, het
altijd nog in (ogenschijnlijk) aantrekkelijker woordgebruik kan zoeken.
Het is daarom op zijn zachtst gezegd
opmerkelijk dat er een term is die
sinds zijn introductie in 1939 van dit
politiek gefrobel gevrijwaard is gebleven: kinderbijslag. Een onappetijtelijk
woord, waarvan de tweede helft een afgeleide is van een werkwoord — bijslaan — dat het Nederlands (in deze
betekenis) niet eens kent.
Kenmerk van het misbruik dat de politiek van de taal maakt, is dat pare
maatregelen vriendelijker klinken;
daarom werd trekken veranderd in
recht hebben op. Er zijn inmiddels vele
gelegenheden geweest om ook kinderbijslag zo'n opknapbeurt te geven, al
was het maar alle keren dat hij niet
aan de financiele inflatie werd aangepast.
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geur
Met een l
van ongewassen beddegoed
Lex Bruinhof — parlementair journalist, Rijswijk

Als je maar lang genoeg als politick journalist in Den Haag hebt gewerkt, krijg je
een news voor taalgeur van de politieke partijen. Neem nu maar eens zo'n
blaartrekkend beeld als de `lakmoesproef . Wie zou dat gezegd kunnen hebben? U
krijgt nu de tijd om uw gele viltstift te pakken en een kringetje te trekken rond 1.
Hermes (CDA), 2. Kombrink (PvdA), 3. Voorhoeve (VVD). Uw keus had moeten
zijn: 2. Kombrink, want die stoplap lakmoesproef komt uit de linkse hock.
Geboortedatum: periode `tien over rood'. Geboorteplaats: het Congresgebouw in
Amsterdam, waar opgewonden socialisten elkaar de microfoon uit de handen
rukken. De lakmoesproef!!! Buiten adem slaagt een van hen erin dat zotte woord de
zaal in te slingeren.
Kostenplaatje, prijskaartje, geur van bederf, schijn des kwaads, arbeiderisme. Ik
schreef er weleens over in de krant en
vroeg aan Van Mierlo of hij daar niet
melig van werd. Helemaal niet. Serieus als hij is, noemde hij die lakmoes
een heel bruikbaar beeld. Journalisten
zijn ook niet altijd even origineel,
sneerde hij.

Sigaren en bloedgroepen
Politici vormen een apart wereldje
met een eigen jargon, met een eigen
dieventaaltje. Hebt u ze op de vraag
van een televisiejongen ooit wel eens ja
of nee horen zeggen?
Verwacht u van mij niet dat ik tot in
details kan vertellen welke taal er per
partij wordt gesproken. Dat is niet
mogelijk. De dames en heren in de politiek fatten ook veel van elkaar.
Als je mensen met het degelijk uiterlijk van een kerkmeester, een collectant, een jongerenleider of een ouderling klip en klaar hoort zeggen, heb je
met CDA'ers te doen. Die willen alles
van de minister klip en klaar weten. Je
vraagt je of hoe zo'n truttige
deutschsprachige lullificatie in die partij is terechtgekomen. Waarschijnlijk
praten ze de Duitse CDU na. Je hoort
het Helmuth zeggen: KLIPP UND
KLAR.
Voor 'een sigaar uit eigen Boos' moet je
bij de VVD zijn. Die mensen daar
hanteren blijkbaar de bolknakkige taal
van werkgevers die een doos met Elisabeth Bas op tafel hebben staan als zij
onderhandelen. Het beeld ligt voor de
hand.
CDA'ers spreken van bloedgroepen.
Het gaat dan om wat de christenen in
die partij van 'kerk' uit waren: KVP,
ARP of CHU. Biesheuvel hoorde je

vaak tegen de AR jongeren zeggen dat
zij een Gideonsbende waren. Richteren 7:22. De CHU markeerde zich als
de unie van wet- en veehouders, altijd
zoekend naar handjeklap en compromis. De oude Tilanus zei: 'Moet dat
nu zo?' Altijd hebben ze bij de Unie
geweigerd hun partij een partij te noemen. Het bleef een Unie. Zweverige
taal van een zweverige partij zonder
programma. `We zijn net als patrijzen,
zei Tilanus. Hij was veeboer in het
diepst van zijn gedachten. `We fladderen op en strijken weer bij elkaar in de
buurt neer.' De eerste keer klinkt zoiets wel aardig. Maar dan. Je ruikt ze

in het CDA nog tien meter tegen de
wind in: de enerzijds-anderzijdsfiguren van de voormalige KVP, de
knoestige antirevolutionairen
(Boersma: de beuk erin). Beernink
(CHU) hield het op oude Zwolse
koek toen hij erop betrapt werd een
oude rede uit Zwolle voor te lezen bij
de algemene bespiegelingen in de
Tweede Kamer.

Improviseren of declameren?
Kenmerkend voor alle politici is dat
zij negen van de tien keer aantoonbaar
aan het freewheelen zijn voor zij de
draai van hun betoog te pakken hebben. Je hoort ze denken terwijl ze al
aan het praten zijn. Of liever... aan
het schrijven. U moet weten dat dagbladjournalisten al over twintig meter
redevoering beschikken als de spreker
nog moet beginnen. Zo kan het voorkomen dat een redacteur de laatste
hand legt aan een vernietigend commentaar op een rede die nog uitgesproken moet worden.

H (ru1
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We hebben in de jaren zestig een vermakelijk debat gekend in de Tweede
Kamer over `voor het vuistje praten'
of `van het blad spelen'. Bommer
(PvdA) en kamervoorzitter Van Thiel
vonden dat er alleen van aantekeningen mocht worden voorgedragen. Het
debat zou er levendiger door worden.
Dat plan heeft nooit een meerderheid
gehaald. Marcus Bakker, die een begenadigd spreker is, toonde zich een fervent tegenstander. Hij vond het niet
democratisch. Chronische stotteraars
als de staatkundig gereformeerde Van

Dis (die zelfs voor of tegen op een
briefje schreef als er gestemd moest
worden) zouden hierdoor gehandicapt
zijn. Alles van te voren op A4'tjes dus.
De geroutineerde journalist flikkert de
eerste velletjes met gebeitelde volzinnen als `we leven in een turbulente
tijd' meteen in de prullenbak. Routineus begint hij met het derde velletje
van achteren, want daar komt het
nieuws pas.
De rederijker I. A. Diepenhorst verbaasde vriend en vijand met twintig
holle bijzinnen die hij ter plekke in el-

Politieke eufemismen
Martin de Koning

Ik had er zo op gehoopt, maar het zat
er weer niet in. We leven tenslotte
bijna in de jaren negentig en dat wordt
een'geheel ander tijdsgewricht dan de
jaren tachtig. Dat zegt de Haagse Post
tenminste, en die is gespecialiseerd in
tijdsgewrichten. Dus ik had gehoopt
in de verkiezingsstrijd al een Blimp
van die 'Umwertung aller Werte' te
mogen opvangen. Maar nee hoor.
Geen enkele Binnenhofse bobo heb ik
iets horen zeggen als: `Nee meneer,
daar is geen geld voor. Ik zou het de
mensen best gunnen, maar ik weet
niet waar ik het vandaan zou moeten
halen.' Zou het werkelijk politieke
zelfmoord zijn, zo recht voor zijn raap
praten? Is daar wel eens marktonderzoek naar gedaan? Misschien snakt het
yolk er wel naar.
Hoe het zij, we zullen het voorlopig
nog moeten stellen met het oude jargon, waarin het politieke eufemisme
zo'n rijke plaats is toebedeeld. Wat zal
ons de komende vier jaar op dit gebied
weer deelachtig worden? Welke verbale doeken voor het bloeden zullen
ons te wachten staan? De geschiedenis
leert dat de keuze van eufemismen
veel zegt over iemands karakter: zeg
mij wat uw eufemisme is en ik zal zeggen wie u bent. Drie premiers hebben
de afgelopen decennia geprobeerd het
pijnlijke onderwerp bezuiniging leuk
voor ons te verpakken, en aan het cadeau herkent men de gever: de eufemismen waren net zo verschillend als
de premiers.

Den Uyl was socialist en dus op ideologische gronden geen liefhebber van
bezuinigen. Dat had de man wat mij
betreft best met zoveel woorden
mogen zeggen, maar dat deed hij niet.
Hij had het altijd over inverdieneffecten. Als je de mensen meer geld geeft,
kopen ze meer en zo krijg je meer belasting binnen.
Van Agt kon gewoon niet bezuinigen.
Hij Wilde wel, maar Bourgondiers
hebben nu eenmaal een gat in hun
hand. Eigenlijk wel een sympatiek
trekje in deze calvinistische koopmansnatie, maar moeilijk verkoopbaar
in Den Haag Vandaag. Dus onze wielrenner presenteerde zijn onvermogen
als onderuitputting. Hij hield er van tevoren al rekening mee dat er per begroting wel iets zou overschieten om
de tekorten te dekken: een levensgenieter op afbetaling.
Lubbers is een koopman. En kooplieden willen het juist graag zuiniger,
da's goed voor de winst. Maar de ware
handelsman is een meester in het verpakken. Met een strik eromheen kunnen bittere pillen best nog in de voordeelaanbieding. Het Lubberiaanse
tijdsgewricht kent nog steeds het al
klassieke eufemisme ombuigen. Nee
mevrouw, wij bezuinigen niet, we geven slechts `minder meer' uit. Vorig
jaar 10% meer voor de bejaarden en
nu slechts 6%? Dan geven we dus nog
steeds meer uit dan twee jaar geleden,
alleen wat minder meer. We bezuinigen niet, we buigen slechts om.

kaar schoof aan de hand van een, twee
kriebels van 4x2 cm. Marcus Bakker
heb ik nooit iets zien raadplegen. Hij
schudde ze uit zijn mouw, de zoutzure
opmerkingen als: `Ik constateer bij de
minister de gespannen blik van een
koe die over de sloot kijkt:
Dagelijks worden er nieuwe woorden
en begrippen geboren. Zij komen met
een frisse 'bloeb' vrij uit de kokende
massa die taal heet. Aan de opvliegers
uit de politiek zit al gauw een lichte
geur van ongewassen beddegoed ...

Het hete hangijzer van de jaren negentig wordt ongetwijfeld de milieuproblematiek. En daar zal natuurlijk veel
goede wil en weinig geld voor beschikbaar zijn. Benieuwd wat onze politieke leiders voor eufemismen zullen
bedenken. Ik waag een gok: `structurele prioriteit' (Kok), 'financiering
vanuit een veranderende mentaliteit'
(Brinkman), `een milieubewust marktmechanisme' (Voorhoeve).

Mooie woorden
certificering
geacceptatietest
jongbejaarden
jobrotting
arobabel
ontstaffing
stookkostencontract
geluidarm wegdek
rijkshuisvestingsplan
vervalspiraal
kloofbenadering
performance meting
handhavingsonderzoekprogramma
haalbaarheidsstudies
organisationele kosten
nationale definities
bedrijvencriterium
collectieve-uitgavenquote
stadsbeheer
benedenminimaal
strategisch voorraadbeleid
tweedelijnstoezichthouder
berei kbaarheidspiofielen
beschermingsparagrafen
minimumtabelinkomen
financiele-verhoudingswet
eigenstandige verantwoordelijkheid
vroeg-naoorlogse woningen
ongevalsscenario's
woonuitgavenmodel

Uit 'Binnenhuis', orgaan van het
directoraat-generaal van de volkshuisvesting
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Politieke teksten
Teun A. van Dijk — hoogleraar Tekstwetenschap, Universiteit van Amsterdam
Wanneer we het hebben over de communicatie van politici, is het gebruikelijk te
spreken over `politieke taal' of `politiek taalgebruik. In de praktijk wordt met deze
termen meestal de woordkeus bedoeld. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
inmiddels klassieke vormen van jargon als voordeurdelers, tweeverdieners en
inkomensplaatjes. En als er moet worden bezuinigd, zal menig politicus liever het
woord ombuigen gebruiken, want dat klinkt minder ingrijpend. De studie van dit
soort woorden hoort weliswaar thuis in de stilistiek of in de politieke lexicografie,
maar een verdere sociaal-politieke analyse van hun feitelijk gebruik, bijvoorbeeld in
termen van ideologische `verhulling , of van hun rol in het kader van de uitoefening
van macht door het gebruik van bureaucratisch jargon, ligt natuurlijk voor de hand.

Niet alleen woordkeuze
In deze bijdrage zal ik in het kort een
bredere opvatting uiteenzetten, waarbij woordkeus slechts een onderdeel is
van een meer geIntegreerde analyse
van politieke teksten en communicatie, dat wil zeggen, van wat in het Engels `political discourse' wordt genoemd. Een dergelijke analyse
besteedt, behalve aan woordkeus, in de
eerste plaats natuurlijk ook aandacht
aan andere talige eigenschappen van
politieke teksten, zoals zinsbouw (syntaxis) en betekenis (semantiek). Zo
maakt het in een politiek commentaar
op onlusten nogal wat uit of erwordt
gezegd dat `de politie enkele demonstranten heeft gedood' of `dat er
enkele demonstranten werden gedood . Door woordvolgorde en het gebruik van de lijdende zinsvorm kan
men personen en handelingen meer of
minder prominent maken, zoals in dit
voorbeeld het geval is voor de politie.
Zo `worden' ook vluchtelingen `uitgewezen' en `over de grens gezet', zonder
dat hierbij altijd wordt vermeld wie
dat doen, of wie voor die beslissingen
verantwoordelijk is.
Omgekeerd worden politieke vijanden
eerder prominent in de zin geplaatst
als zij iets slechts hebben gedaan. Hun
verdiensten daarentegen worden syntactisch en semantisch eerder verdonkeremaand.
Daarnaast wordt in een dergelijke analyse ook aandacht besteed aan de rijke
retorische aspecten van politiek taalgebruik, zoals het gebruik van stijlfiguren. De klassieke retorica was niet
voor niets oorspronkelijk vooral gericht op de normatieve studie van effectief politiek taalgebruik in de volksvergadering. Mijn tekstwetenschappelijke benadering is in principe een ei-

gentijdse voortzetting van die traditie.
In het politieke kader van de huidige
parlementaire democratie zijn vooral
die stijlfiguren interessant die op allerlei manieren de verschillende vormen
van macht en dwang verhullen, zoals
afzwakking, understatement, litotes en
allerlei metaforen. Met andere woorden, politiek taalgebruik dient men in
de eerste plaats te analyseren als een
symbolisch front — interessant is wat
erachter zit.

Taal = tekstgebruik
Ook de politieke taaluitingen zelf kan
men veel uitvoeriger bestuderen. Zo
bestaan er tussen zinnen allerlei verbanden, en in politiek taalgebruik is
deze samenhang ook manipuleerbaar.
Het gebruik van `omdat' kan bijvoorbeeld een oorzakelijk of redengevend
verband suggereren dat in feite niet
bestaat, of waarbij oorzaak en gevolg
worden omgedraaid. Destijds werden
Tamils onder meer niet toegelaten,
omdat hiervoor onvoldoende steun
onder de Nederlandse bevolking zou
bestaan, of omdat zij met hun aanwezigheid de discriminatie tegen minderheden zouden aanwakkeren!
De betekenis van een tekst beperkt
zich al evenmin tot die van woorden
en zinnen, maar strekt zich uit tot de
globale inhoud van teksten, de zogenaamde `macrostructuur'. Deze macrostructuren kennen we allen onder
de naam `thema's , en we gebruiken ze
dagelijks onbewust wanneer we het
belangrijkste van een tekst of gesprek
samenvatten. Zo zal de krant zelden de
integrale tekst van een politieke redevoering of een interventie in de Kamer
weergeven, maar meestal een samenvatting daarvan geven. Deze — uiteraard selectieve en subjectieve — samen-

vatting afgewisseld met een enkel letterlijk citaat, geeft weer wat wij als gewone burgers doorgaans over de politiek te weten komen. Dat hierbij veel
details van politieke teksten (microstructuren) geen of minder aandacht
krijgen, is natuurlijk politiek en ideologisch een interessant object van studie en kritiek. Net als bij de eerder gegeven voorbeelden kan bij deze (deels
noodzakelijke) weglating van details
sprake zijn van het verbergen of verhullen van relevante informatie.

Gedeelde kennis
Maar zelfs deze bredere tekstanalyse is
pas de helft van het verhaal. Politieke
communicatie heeft ook te maken
met effecten op onze kennis, meningen en houdingen. Hiermee komen
we op het terrein van de cognitieve en
sociale psychologie van teksten en
communicatie.
Om deel te nemen aan een politieke
dialoog in de Kamer of op de televisie,
of om een politieke toespraak of reclametekst te begrijpen, hebben zowel de
sprekers als de luisteraars of lezers een
grote hoeveelheid kennis nodig. Deze
kennis is in ons geheugen op allerlei
manieren zo opgeslagen en georganiseerd dat zij snel en effectief kan worden gebruikt tijdens de communicatie.
Een van die organisatievormen noe'scripts'.
^ pakketj^ es
men we scrLpts
. Dit zijn
conventionele kennis die de leden van
een bepaalde groep of cultuur delen
over stereotype gebeurtenissen of handelingen, zoals boodschappen doen of
naar de bioscoop gaan, maar ook over
bankovervallen, kabinetsformaties of
parlementaire debatten. Zonder deze
scripts zouden we van de nieuwsberichten in de krant of op de televisie
weinig begrijpen.
Voor onze analyse zijn scripts vooral
interessant omdat ze deelnemers aan
de politieke communicatie in staat
stellen om heel veel informatie buiten
de tekst te houden: ook een goede politieke verstaander heeft maar een half
woord nodig. De interpretatie van een
politieke tekst wordt immers aangevuld met de grote hoeveelheid politieke kennis die wij gedurende ons
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leven hebben opgebouwd. Met andere
woorden, ook politieke teksten zijn
cognitief gezien ijsbergen: het grootste
deel van de 'betekenis' ervan blijft onzichtbaar.
(Voor)oordelen
Voor de analyse van politieke communicatie zijn echter meningen en houdingen wellicht nog interessanter dan
kennis. Sinds een aantal jaren is men
ook deze zogenoemde `sociale cognities' en hun invloed op ons gedrag iets
systematischer gaan bestuderen. Sociale cognities zijn speciale structuren
van meningen, opvattingen en houdingen zoals die door de leden van een
groep worden gedeeld, bijvoorbeeld
over andere groepen. Zo hebben wij
als gewone burgers sociale cognities
over politici, en politici hebben zulke
cognities over hun kiezers. Blanke Nederlanders hebben specifieke, niet zelden negatieve, sociale cognities over
minderheden of asielzoekers, en hetzelfde geldt voor mannen over vrouwen.
Deze sociale cognities spelen dan ook
een sleutelrol in de politieke communicatie, en men kan ze vaak — zij het
nogal indirect — waarnemen in het
taalgebruik. De eerder genoemde vormen van politieke woordkeus worden
voor een groot deel 'gestuurd' door
deze onderliggende sociale cognities.
Wanneer ambtenaren van justitie, politici en journalisten het bij de immigratie van Tamils of andere asielzoekers
hebben over 'economische' vluchtelingen, dan drukken ze hiermee in het
kort een ingewikkeld, onderliggend.
complex van sociale cognities uit. In
een dergelijke `sociale representatie'
van vluchtelingen vinden we bijvoorbeeld opvattingen als zouden asielzoekers vooral naar Nederland komen
om hier van de goede sociale voorzieningen te profiteren. In minder `politiek' taalgebruik wordt deze opvatting
natuurlijk ook met zoveel woorden
uitgedrukt. Zo wordt een groot deel
van het werkgelegenheids-,
minderheden- of emancipatiebeleid
bepaald door de sociale representaties
die politici hebben over werklozen,
minderheden of vrouwen, en dat
blijkt ook uit hun taalgebruik.
Sociale cognities zijn uiteindelijk gebaseerd op fundamentele normen, waarden, doelen en ideologieen van de
groep. Ideologieen vormen als het
ware het fundamentele raamwerk

waarbinnen groepsleden hun algemene meningen en houdingen ontwikkelen. In de regel ontwikkelen dit
soort ideologieen zich als een functie
van de belangen en doelen van de
groep. In openbare teksten wordt het
belang van de machtigste groep echter
vaak voorgesteld als het belang van
iedereen of de andere groep. Zo hoort
men weleens zeggen dat buitenlanders
zouden moeten remigreren om hun
eigen land te helpen opbouwen.

Analyseer de politiek en begin bij
de tekst
We komen hier uiteindelijk terecht bij
waar het in de politieke tekstanalyse
natuurlijk vooral om te doen is, namelijk om de analyse van sociale en politieke structuren en verhoudingen, dat
wil zeggen, om macht.
Van belang hier is dat deze verschillende vormen van macht worden
gesteund door sociale en politieke cognities, en gelegitimeerd in allerlei vormen van politieke teksten en communicatie. Een groot deel van de beleidsstukken, toespraken, vergaderingen, toelichtingen en voorlichting van
de overheid zijn teksten gericht op het

construeren van consensus, op het
verwerven van instemming, het legitimeren of verhullen van macht.
In mijn opvatting is de analyse van
`politieke taal' vooral zinvol binnen
het geschetste kader. De studie van
woordkeus, grammatica, Stijl, retoriek,
thematiek, tekstschemata of taalhandelingen in politiek taalgebruik, dient
dan ook te worden verbonden met de
analyse van sociale en politieke cognities, ideologische raamwerken en hun
relaties met sociale en politieke macht.
Meer dan voorheen moeten de wetenschappers die zich met taal en tekst
bezighouden, zich realiseren dat taalgebruik in veel opzichten slechts een
deel van het topje van de sociale en politieke ijsberg is.
Omgekeerd dienen sociale en politieke wetenschappers zich beter te realiseren dat het politieke `bedrijf' zich
voor het grootste deel in de vorm van
`teksten' manifesteert. Diepere kennis
van politiek handelen en politieke
structuren kan men daarom door een
uitdrukkelijke bestudering van die
teksten verwerven.

Turbo-taal in de Tweede Kamer
'Goed, dat kan zo zijn, maar toch ontkomen we volgens mij niet
aan een zekere afslanking.'
'1k denk het ook. Zo te zien zit de knip dicht.'
'Dat heeft u dan juist geconcludeerd want mijn huishoudboekje
Iaat dit inderdaad niet meer toe.'
'Dus u zegt: broekriem aantrekken...'
'Kom kom, niet direct zo dramatisch. Zoals overal worden hier
ongetwijfeld of en toe flessen weggegooid waar nog statiegeld
op zit. Laten we daar eerst maar eens naar kijken.'
'Goed, maar uiteindelijk zal toch ook die broekriem aangetrokken
moeten worden en dan zou ik toch wel een uitspraak willen over
op welk gaatje u hem eigenlijk had willen hebben.'
'Begrijp ik, maar dat valt eigenlijk pas te zeggen als we bepaald
hebben of het bezem of stofkam wordt.'
'Of kaasschaaf natuurlijk.'
'Maar, als ik er even tussen mag komen — ik begrijp dat nu in ieder
geval het mes van tafel en die stok achter de deur vandaan zijn?'
'Dat dacht ik wel.'
'Dan stel ik voor dat jullie de boel verder voorkoken en dat wij het
bed dan in tweede termijn nog een keer opschudden en de
eventuele losse eindjes rondbreien. En Mieke?'
'1k stel voor dat jij het vast bij het platform in de week zet.'

Door: Jan Kuitenbrouwer, overgenomen uit `De politieke agenda 1989'
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Heliotropist
J. C. de Munck - Vakgroep Mathematische en Fysische Geodesie, T.U. Delft

Op blz. 105 van het juni-nummer legt
mevrouw Roose de lezers de vraag
voor welk beroep een van haar voorvaders als `heliotropist' uitoefende.
Bij de Rijksdriehoeksmeting maakte
men tot en met de eerste helft van de
twintigste eeuw gebruik van een heliotroop bij hoekmetingen over grote afstand (bijv. 30 km). Dit was een spiegeltje dat geplaatst werd boven het
richtpunt (meestal op een kerktoren).
Dit spiegeltje werd zo opgesteld dat
het licht van de zon (die dus we'l moest
schijnen) teruggekaatst werd naar het
punt waar de hoekmeting verricht
werd. In verband met de beweging van
de zon moest dit spiegeltje voortdurend bijgesteld worden (met behulp
van een hamertje en met gebruikmaking van een kijkertje). Een heliotropist was (bij de Rijksdriehoeksmeting)
iemand die het spiegeltje bediende.

PTT-richtlijn
voor adresseren
Cora van der Meer — In- en externe
betrekkingen, PTT Nederland NV

In het mei-nummer van Onze Taal
geeft de redactie van Onze Taal in het
artikel 'Vraag en antwoord' richtlijnen
voor het adresseren van post. In dit artikel wordt kritiek geuit op de PTT
richtlijn dat op poststukken de plaatsnaam steeds met hoofdletters dient te
worden geschreven. De redactie stelt
dat het handig zou zijn als de PTT
richtlijn wordt veranderd. Als reden
daarvoor wordt aangevoerd dat deze
indruist tegen het algemeen taalkundig gebruik.

De reden dat de PTT het gebruik van
hoofdletters aanbeveelt, is ontstaan op
praktische gronden, namelijk om de
sortering op plaatsnamen efficienter te
doen verlopen. In de praktijk blijkt
dat, als mensen hoofdletters schrijven,
dit de leesbaarheid ten goede komt.
Hoofdletters zijn voor onze sorteerders en bestellers duidelijker. Bovendien bevordert dit de eenduidigheid en
de uniformiteit.
Vandaar dat niemand ermee gebaat is
als de PTT deze richtlijn zou wijzigen.

Oorzaak,reden en
verklaring
P. M. Nieuwenhuijsen — docent taalkunde, Leeuwarden

Naar aanleiding van de uitleg door
prof. Dietz (op blz. 107 van het juninummer) over de woorden omdat en
doordat een korte beschouwing.
Voor veel mensen zijn de begrippen
`reden' en `oorzaak' onhelder. Ik geloof dat die onhelderheid onstaat
doordat men ervan uitgaat dat het absolute begrippen zijn. Met andere
woorden: men verwacht dat een zin
als `de monteur had de remmen verkeerd afgesteld' altijd een reden dan
wel altijd een oorzaak aangeeft, en dat
dat aan de zin zelf te zien is.
Zoals Dietz duidelijk maakt met een
van zijn voorbeelden, is dat niet zo. In
het voorbeeld `Ik reed de monteur
dood, omdat/doordat hij mijn remmen verkeerd had afgesteld, is het
juist de interpretatie van `Ik reed de
monteur dood' die bepaalt of de bijzin
een reden dan wel een oorzaak noemt.
Tot zover ben ik het met de heer
Dietz volledig eens. Ik wil echter wijzen op een type zinnen dat de zaak
compliceert. In `Gras is groen omdat/doordat er chlorofyl in zit' kan de
aanwezigheid van chlorofyl de oor-

zaak worden genoemd van de kleur
van gras. Dikwijls zal degene die zo'n
zin gebruikt er echter eerder op uitzijn een verklaring te geven voor de
kleur van gras. Dit is niet helemaal
hetzelfde als het noemen van een oorzaak. Het verschil is wellicht een
kwestie van presentatie: een verklaring
wordt gepresenteerd als iets subjectief s. Net als een reden dus. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor omdat zo
aanvaardbaar klinkt in de genoemde
zin. Ik kan omdat in die zin niet afkeuren.
Aan het eind van zijn stukje maakt
Dietz zich nogal boos over `Dit komt
omdat...' Naar mijn mening is dit geen
`stoplap , maar de spreektaalvorm van
`de verklaring hiervoor luidt volgens
mij...' Hiermee is het zeer frequente
gebruik van omdat na dat komt verklaard.
Met dit alles wil ik niet gezegd hebben
dat er op dit gebied geen fouten worden gemaakt en dat het niet de moeite
waard is die fouten te lijf te gaan. Integendeel, ik verdedig zelfs al jaren de
stelling dat er in het onderwijs beter
naar dit onderwerp kan worden gekeken dan naar allerlei futiliteiten in het
traditionele grammaticaboekje.

Schijnlogica
Mark van Atten — Rotterdam

In Onze Taal van juni 1989 laat Jules
Welling op pagina 109 de volgende
som zien:
een halfvol glas = een half leeg glas
een halfvol glas = een half leeg glas +
een vol glas

= een leeg glas

Je hoeft geen Godel te zijn om te zien
dat deze 'logica' niet klopt. Als we namelijk twee halflege glazen bij elkaar
optellen, dan hebben we als resultant
een leeg glas EN een vol glas! Idem
voor de halfvolle glazen. De uitkomst
van de optelling moet dus zijn: een vol
glas en een leeg glas = een leeg glas en
een vol glas.
Hieruit volgt dat een vol glas gewoon
een vol glas is. Iedere cafe'bezoeker zal
dat onmiddellijk beamen.
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Voor diakrieten nog
even geduld a.u.b.
A. de Graaf — adviseur organisatie
en automatisering, Lopik.

De heer Albertz (Onze Taal juni 1989,
blz. 97) wijt het negeren van diakrieten door computers aan 'taalongevoelige software-ontwerpers'. Dit gaat wel
wat erg ver. Het (veelal) ontbreken van
leestekens op door afdrukeenheden
van computers geproduceerde tekst
heeft verschillende oorzaken.
Computersystemen waarmee massale
hoeveelheden gegevens worden verwerkt (bij banken, verzekeringsmaatschappijen, overheid, enz.), hebben
voor dit doel ontwikkelde afdrukeenheden. Deze afdrukeenheden zijn geconstrueerd voor het in hoog tempo
afdrukken van enorme hoeveelheden
tekst, met een snelheid van tussen de

Ken je pc, en zet
accenten
H. R de Roos — Groningen

Af en toe verneem ik uit kranten en
bladen dat gebruikers van een pc niet
volledig op de hoogte zijn van alle mogelijkheden daarvan. Een voorbeeld Levert het artikel 'Troost voor umlautdragers' (blz. 97, juni-nummer Onze
Taal). Daarin lezen wij: 'Dat de computer echter accenten als de aigu, etc.
volkomen negeert (...)'.
Het kan gebeuren dat de gebruikte
printer dit euvel vertoont, maar dat
staat hier niet. De computer krijgt alle
schuld, een schuld die aan het verkeerde adres is gericht. De meeste progamma's, zowel voor tekstverwerking
als andere, staan op de pc's onder MS-

Morele maatstaven
voor taalgebruik
Esterella de Roo — studente
taalkunde, Leiden

Er moet een normerende commissie
voor taal komen, aldus de heer
F Droste in het aprilnummer van dit
jaar. De commissie moet syntactische

120 en 180 regels per minuut. Omdat
het aantal plaatsen voor schriftelementen op deze afdrukeenheden beperkt
is, staan er meestal slechts hoofdletters, enkele leestekens en de cijfers 0
t/m 9 op. Diakrieten ontbreken. Het
feit dat veel van deze apparatuur uit
Engelstalige landen afkomstig is (waar
het gebruik van diakrieten bijna te verwaarlozen is), speelt hierbij waarschijnlijk ook een rol.
Kleinere computersystemen of systemen die niet primair ontwikkeld zijn
voor het massaal afdrukken van
teksten, hebben afdrukeenheden die
volgens een ander principe werken (in
het jargon `matrixprinters' of 'laserprinters'). Hierbij wordt het schriftelement bij het afdrukken opgebouwd
uit een aantal puntjes (`dots'). Bij dergelijke afdrukeenheden is het zeer wel
mogelijk diakrieten en andere leestekens of te drukken. De produktietijd
voor het afdrukken van (bijvoorbeeld)
een blad A4 ligt echter een factor 20

DOS. In dit besturingsprogramma is
een zogenoemde ASCII-tabel opgenomen, waarmee in elk onderliggend
programma accenten kunnen worden
aangebracht in de tekst. Het is zelfs zo
dat zij daarin niet worden behandeld
als leestekens, maar als letters. Het
enige wat men moet doen is: ALT
vasthouden en op het numerieke toetsenbord een bepaald getal intoetsen.
De letters met diakritische tekens zijn
met hun code in elke handleiding
voor MS-DOS te vinden.
De beschuldiging dat softwareontwerpers taal.ongevoelig zijn, gaat
derhalve hier niet op. De ontwerper
heeft zelfs rekening gehouden met
vreemde tekens zoals in het Deense alfabet voorkomen. Het is slechts de
vraag of de gebruiker een printer heeft
aangeschaft die dit alles verwerken
kan. Op het scherm is er niets aan de
hand.

en morfologische afwijkingen (zoals
`hun hebben...') in de ban doen en
krijgt zeggenschap over de spelling.
Dit laatste zal geen zware taak worden, daar de heer Droste van mening
is dat de spelling de eerstvolgende
eeuw maar moet blijven zoals ze is.
Verder moet de commissie zich bezighouden met leenwoorden en modewoorden. Beide zijn voor hem taboe
en moeten worden geweerd. Dit op

tot 30 hoger dan bij de afdrukeenheden van de eerder genoemde systemen.
Het verschil bij het afdrukken van
40.000 verzekeringspolissen moge duidelijk zijn.
Er is echter hoop voor de leestekendragers. De techniek schrijdt voort en
er worden nu afdrukeenheden ontwikkeld die met het `puntjesprincipe' toch
in een hoog tempo grote hoeveelheden
tekst kunnen afdrukken. Dergelijke
apparaten zijn echter uitermate kostbaar. Bovendien is 'oude' apparatuur
nog lang niet altijd afgeschreven.
Er is nog een ander lichtpuntje: het
GBA-project (de automatisering van
de Gemeentelijke Bevolkingsadministraties, die begin jaren negentig
operationeel moet zijn) schrijft het gebruik van hoofdletters en kleine letters
en het gebruik van diakrieten verplicht
voor!

Naschrift
Drs. H. Chr. Albertz — Den Haag

Uit de reacties op mijn stukje over de
umlaut in het juni-nummer blijkt
(kort samengevat) dat niet de ontwerpers van hardware of software blaam
treft voor het verwaarlozen van
accent- en leestekens in het computerschrift, maar de gebruikers ('gebrek
aan kennis' of, erger nog, `luiigheid
schrijft een der reagerenden.) Mijn excuses dus aan de computertechnici!
Ook tekens als cedille, tilde, trema,
enz. vormen voor de moderne (kleine)
computer geen probleem. Wie meer
gedetailleerde informatie wenst, mag
rechtstreeks aan mij schrijven: Aardbeistraat 9, 2564 TM Den Haag.

grond van argumenten die ik eigenlijk
niet verwacht van een taalcommissie:
ze worden gebruikt uit ijdelheid, behaagzucht, modegedoe en een behoefte om erbij te horen. Een commissie die kennelijk het taalgedrag met
morele maatstaven wil beoordelen,
kan met de bovengenoemde taken natuurlijk niet volstaan. Zij zou, om
maar eens een voorbeeld te geven, ook
het beledigen en discrimineren van
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(minderhelds)groepen in taal moeten
veroordelen. Het is tenslotte zeer denigrerend om te spreken van een
vrouwtje en vrouwenlogica. Terwijl
uitdrukkingen als een jodenstreek en
aan dejoden overgeleverd zijn een middeleeuws vooroordeel in stand houden. Naar mijn mening zijn dit de Bingen die in de ban gedaan moeten worden.

B.V. met punten
Mr. B. S. Veldkamp - Amsterdam

In het mei-nummer van Onze Taal
komt de verwarring over de plaatsing
van punten in de afkortingen N.V. en
B.V. aan de orde.
Een sleutel voor dit probleem kan
worden gevonden in het Burgerlijk
Wetboek. Boek 2 daarvan (Rechtspersonen) kent twee bepalingen die, voor
de besloten vennootschap, luiden als
volgt:

Op blz. 102 van het juni-nummer
vraagt de heer P. Aben zich of bij
welke wet de spelling van de Nederlandse taal is geregeld. In een aantal
voorbeelden geeft hij afwijkingen van
de spellingwet uit 1947. De vraag daarbij is of of de spellingwet of andere,
specifiekere wetten die (mede) iets
over spelling bepalen, het laatste
('hoogste') woord hebben over een
schrijfwijze.
In de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (Besluit van de ministerpresident van 14 februari 1984) wordt
onder het kopje `Algemene aanwijzingen van redactionele aard' onder 6 onder meer het volgende vermeld:

Lex specialis

Het is nog maar de vraag wat de normatieve kracht van deze wet is op het
gebied van de spelling. Maar een vennootschap heeft zich hieraan, zou ik
denken, net zo goed te houden als aan
meer spectaculaire voorschriften van
Boek 2. En zo zou dus het advies
`Volg zoveel mogelijk de huisstijl van
het bedrijf waaraan u de brief stuurt'
moeten leiden tot de juiste uitkomst:
B V., met punten.

Naamloze vennootschappen
AFDELING 1

Algemene bepalingen
192

bevatten de naam, de zetel en het doel van
de vennootschap.
2. De naam vangt aan of eindigt met de
woorden Naamloze Vennootschap, hetzij
voluit geschreven, hetzij afgekort tot
,N.V.? .
'

Mr. G. H. Verwoerd -Almelo

`Voor het gebruik van hoofdletters in de namen
van openbare instanties en dergelijke geldt als
hoofdregel, dat de officiele schrijfwijze moet

De naam vangt aan of eindigt met de
woorden Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hetzij voluit
geschreven, hetzij afgekort tot `B.V.'

Art. 67

Spelfingwet
ondergeschikt

J. M. Stevers - Leiderdorp

Uit de bijdrage van de heer Aben in
Onze Taal van juni 1989 blijkt dat hij
geen jurist is . Daarmee is overigens
niets ten nadele van de auteur gezegd.
Juristen zijn grootgebracht met de wetenschap dat de ene wet iets kan regelen in afwijking van een andere wet.
Dat is maar goed ook, want anders
zou een wet nooit gewijzigd kunnen
worden. Het is ook mogelijk dat twee
tegelijk geldende wetten op hetzelfde
onderwerp betrekking hebben. Doorgaans is die situatie onopzettelijk gecreeerd, want anders zou de maker van
de latere wet daarmee wel rekening gehouden hebben bij het opstellen van
die wet. Om uit dit probleem te
komen, heeft de rechtswetenschap een
principe bedacht dat al eeuwenlang
bekend is: bij strijdigheid van twee
wetten heeft de wet voorrang die het
meest specifiek een bepaald onderwerp regelt. Dit wordt samengevat met
het adagium `lex specialis derogat lege
generali'.
Dat brengt mij tot de conclusie van
Aben. Een specifieke wet kan dus heel
goed de spelling van een woord rege-

worden gevolgd, zoals die blijkt uit de Grondwet, wet, instellingsbeschikking, statuten en
dergelijke. Indien op grond van deze documenten verschillende schrijfwijzen mogelijk
zijn, dient bij de keuze de volgende rangorde
te worden aangehouden. In de eerste plaats
wordt bezien of uit de Grondwet een bepaalde
schrijfwijze kan worden afgeleid. Indien uit de
Grondwet niet een bepaalde schrijfwijze volgt,
wordt bezien of anderszins uit wet, instellingsbeschikking, en dergelijke een bepaalde
schrijfwijze kan worden afgeleid. Het zal hierbij
in de meeste gevallen gaan om namen van instellingen en organen die in wetten, koninklijke
besluiten en dergelijke hun grondsiag vinden.'

Ik denk dat de heer Aben hier wel
even stil van wordt. Geen enkele verwijzing naar de spellingwet! De
tweede koude douche die ik voor hem
heb, is dat de heer Aben toch geen gelijk heeft! Waarom? In het recht geldt
de stelregel dat bijzondere wetten voor
algemene wetten gaan. Dit betekent
dat elke wet kan afwijken van de spellingwet. Sterker nog: een andere wet
kan zelfs een andere schrijfwijze van
een bepaald woord geven. Of dit een
goede zaak is, laat ik in het midden.

len op een wijze die afwijkt van de algemene wet en de daarop gebaseerde
regels. Het zou natuurlijk wel zo handig zijn als dit niet zou gebeuren c.q.
niet nodig was, maar onmogelijk is
het bepaald niet. Gezien de kritiek op
het Groene Boekje e'n op de voorstellen van de Taalunie lijkt mij dat ook
geen ramp.

Naschrift
R H. M. Aben - hoofd afdeling Voorlichting, Landbouwuniversiteit Wageningen

Het adagium dat de heer Stevers aanvoert, was mij niet onbekend. Het
biedt echter alleen houvast indien de
lex specialis en de lex generalis beide
een en hetzelfde terrein - hier dus dat
van de spelling - beogen te regelen.
Een wet op de advocatuur, waarin den
woord afwijkend wordt gespeld, noem
ik geen lex specialis in relatie tot de
spellingwet. Dat zelfde zou ik van de
wet op het Wetenschappelijk Onderwijs willen zeggen. Wel zou een wet
op de spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen een lex specialis
kunnen zijn. Ik houd het er dus op
dat de spelling alleen en uitsluitend in
spellingwetten - hetzij algemene, hetzij
bijzondere - geregeld kan worden.
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'Ten minste houdbaar'
wel houdbaar?
G. Lansink — Enschede

Op bladzijde 107 van het juninummer van Onze Taal stelt Jan
Bruens heel terecht dat op levensmiddelenverpakkingen vaak Tenminste
houdbaar tot... staat vermeld, in
plaats van het correcte Ten minste
houdbaar tot...

De formulering bevat nog een tweede
probleem. Als we onze beschouwing
toespitsen op houdbaar, rijst er twijfel.
Is dit nu wel het juiste woord? Gaat
het niet meer om de consumptie, het
gebruik van de produkten?
In principe kan ik-een blik spinazie
tot jaren na de houdbaarheidsdatum in
onaangebroken vorm `houden'. Toegegeven, bij het openen zullen een
gasmasker en een degelijke inboedelverzekering aanbevelenswaard zijn.
Dat neernt echter niet weg dat houdbaarheidsdatum en houden weinig met

elkaar gemeen hebben. Het gaat niet
om het houden, alles draait om het gebruik van het produkt. Daarom lijkt
mij de aanbeveling Gebruiken vdor.. .
veel toepasselijker en dus `klantvriendelijker', ondanks de wat blafferige
commando-toon (die, heel functioneel, een wittedoktersjassen-autoriteit
uitstraalt!). Daarbij laat
geen enkele twijfel toe omtrent het aanbevolen uiterste tijdstip van consumptie.
V dr 22 augustus betekent dat het produkt na 21 augustus om 12 uur
's nachts verboden goed is geworden.

voor

Onze talen
J. de Rooij — P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam

Zoals in het vorige nummer al aangekondigd is, houdt het Genootschap Onze Taal
dit jaar weer een congres, dit jaar op zaterdag 18 november in de Jaarbeurs in
Utrecht. Het onderwerp is `onze talent In hetzelfde nummer hebt u in de rubriek
Van woord tot woord van Marlies Philippa al een en ander kunnen lezen wat met het
thema van dit congres te maken heeft. Onder andere waar het niet over gaat: over de
tweede taal in Nederland, het Fries, bijvoorbeeld. Want `onze talen zijn er vele, zoals
Marlies Philippa schrijft, en we moesten ons beperken. Zo komt ook het Nederlands
in Belgie, een ander interessant onderwerp in dit verband, deze keer niet aan de
orde. Wel gaat het bijvoorbeeld over het Limburgs. Dat is iets wat we doorgaans
geen taal maar een dialect noemen. Maar Marlies Philippa heeft ook al uitgelegd dat
er zuiver taalkundig eigenlijk geen verschil bestaat tussen een taal en een dialect. De
slogan `Onze Taal over onze talen' is dus niet alleen publicitair, maar ook
wetenschappelijk heel goed te verantwoorden.

Congres Onze Taai 1989
THEMA Onze talen — Varieteiten van het Nederlands
DATUM Zaterdag 18 november 1989
PLAATS Jaarbeurscongreszaal Utrecht
GLOBAALPROGRAMMA
Algemene inleiding

door prof. dr. A. M. Hagen

Mannen- en vrouwentaal

door mevr. dr. D. Brouwer

Limburgse dialecten
Vaktalen
Surinaams-Nederlands
Diapresentatie

door drs. P. J. A. Bakkes
door dr. J. B. Berns
door dr. J. van Donselaar
Vat is dat voor een dialect?'

Forumdiscussie
Nadere informatie volgt in het oktobernummer van Onze Taal

Streekdialect/etnische groepstaal
Over het Limburgs zal worden gesproken door drs. P. Bakkes, docent in het
HBO in Sittard, bezig met een proefschrift over het dialect van zijn geboortedorp Montfort. Hij zal ongetwijfeld uiteenzetten dat het Limburgs
niet bestaat. Er bestaan alleen Limburgse dialecten. Soms zijn de verschillen daartussen nogal opvallend,
soms zelfs zodanig dat een bepaald
dialect zelfs voor andere Limburgers
niet of moeilijk verstaanbaar is. Maar
de spreker zal het zeker ook hebben
over `hoe het voelt' om dialectspreker
te zijn, om het Nederlands eigenlijk
als vreemde taal te moeten leren.
Herkennen we Limburgers veelal aan
hun accent, hetzelfde geldt voor Suninamers. Toch noemen we het Nederlands zoals Surinamers dat meestal
spreken, geen dialect. Die term reserveren we voor de regionale varieteiten
binnen het eigen taalgebied. Voor het
Surinaams-Nederlands kunnen we de
term `etnolect' gebruiken. Het gaat
dus ook hier om een varieteit van het
Nederlands, niet om een van de inheemse talen die in Suriname worden
gesproken, zoals het Sranantongo, dat
de meeste Surinamers 66k spreken, al
dan niet als moedertaal. Dat Surinaamse Nederlands kent — net als
onze dialecten — niet alleen eigen
klankverschijnselen, maar ook een
eigen woordenschat. Op dat laatste gebied zijn weinig mensen zo deskundig
als dr. J. van Donselaar, die een eigen
woordenboek van het Surinaams-
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Nederlands heeft samengesteld, waarvan onlangs een sterk uitgebreide
tweede druk verscheen. Dr. Van Donselaar is geen taalkundige — wel een
zeer belangstellend lid van ons genootschap — maar bioloog. Hij heeft Jarenlang botanisch onderzoek gedaan in
Suriname, en is zich toen niet alleen
voor de flora maar ook voor de taal
van dat land gaan interesseren.

traditionele gecompliceerder, van de
andere kant bevorderde ze de verstedelijking en 'verstadsing' van de maatschappij. Over dit alles wordt gesproken door dr. J. B. Berns, hoofd afdeling Dialectologie van het P. J.
Meertens-Instituut in Amsterdam, gepromoveerd op een studie over benamingen voor veeziekten.

L'art pour fart
Seksegebonden taal/vaktalen
Er zijn heel wat Limburgers en heel
wat Surinamers, maar er zijn nog veel
meer vrouwen. Als het belang van een
taalvarieteit bepaald wordt door het
aantal sprekers, komt het thema waarover mevrouw dr. D. Brouwer zal
spreken, vrouwentaal, dus hoog in de
rangorde terecht. Is er dan zoiets als
vrouwentaal? Zeker is dat er — al zijn
er mensen die beweren dat er alleen
vrouwenpraat is, maar wel mannentaal. Mevrouw Brouwer, deze zomer
gepromoveerd op een studie over Gender variation in Dutch, zal het trouwens vergelijkenderwijs over mannenen vrouwentaal hebben. Ze is dan bezig met sociolinguIstiek, de tak van de
taalkunde die taalvarieteiten van bepaalde sociale groepen, ofwel sociolecten, bestudeert. Want al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen
allereerst biologisch te definieren, de
verschillen tussen mannen- en vrouwentaal zijn vooral sociologisch bepaald, omdat mannen en vrouwen nu
eenmaal in het algemeen (nog) verschillende plaatsen innemen in de
maatschappij.
Een ander gevolg van deze verschillen
binnen de maatschappij is het bestaan
van taalvarieteiten van mensen met
verschillende beroepen. We komen
dan op het terrein van de vaktalen, die
we met een nog niet bestaande term
`profilecten' zouden kunnen noemen.
De ontwikkeling van de samenleving
van agrarisch naar technischindustrieel heeft hier onmiskenbare
invloed op gehad. In de agrarische
maatschappij was de werkverdeling
zodanig dat alle beroepen in meerdere
of minder mate gericht waren op het
boerenbedrijf, of er zich als verdere
specialisaties uit losmaakten. Voor de
betrokken vaktalen betekent dat dat ze
nauw met elkaar verwant waren en tegelijk algemeen bekend. De technischindustriele ontwikkeling bracht van
de ene kant een groot aantal nieuwe
vaktalen met zich mee en maakte de

Het programma zal beginnen met een
voordracht die ik hier het laatst noem:
een algemene inleiding op het thema
van het congres, door prof. dr. A. Hagen, hoogleraar-directeur van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde aan de Katholieke Universteit Nijmegen. Professor Hagen
zal de 'lecten' op hun plaats zetten
binnen het ruime gebied dat men wel
de `variatielingulstiek' noemt. Hij zal
verbanden leggen, achtergronden
schetsen en uitzichten openen. Hierdoor zal het de toehoorders ongetwijfeld gemakkelijker vallen om datgene
wat hun door de andere sprekers geboden zal worden, in zich op te nemen.
In het algemeen zullen de inleiders —

die alien op een na professionele taalkundigen zijn — hun onderwerp zo
behandelen dat het ook voor de nietdeskundigen goed te volgen is. Zo
hoort het ook bij contacten tussen wetenschap en publiek.
Meer dan op de congressen van het recente verleden, toen de taal als middel
om een doel te bereiken centraal stond
— `taal en macht , `taal in uitvoering'
— gaat het dit jaar om de taal als kleurig en veelvormig verschijnsel, dat de
moeite van het bekijken en bestuderen
waard is — zoals de planten van Van
Donselaar in Suriname. Wat minder
praktisch, wat meer `fart pour fart'
zouden we kunnen zeggen. De voorbereidende commissie dacht dat dat
wel eens goed was. Wat niet wil zeggen
dat het nadenken over taalvariatie —
want dat gaan we op het congres doen
— geen praktisch belang zou hebben:
hoe meer we daarover weten, hoe beter we elkaar zullen begrijpen en hoe
meer begrip we voor elkaar zullen
hebben. Voor taalliefhebbers en bewuste taalgebruikers wordt 18 november ongetwijfeld een goede dag.

Dotteren
Dr. G. J. van Andel — radioloog, Eindhoven

In de rubriek `Onze groeiende woordenschat (3)' (Onze Taal 1988, blz.
158) trof ik het woord dotteren aan,
een woord dat thans ook regelmatig
door de schrijvende pers wordt gebruikt. Omdat ik veronderstel dat het
niet algemeen bekend is waar dit
woord vandaan komt, lijkt het mij
dienstig om iets over het ontstaan ervan te schrijven.
In 1964 publiceerde de Amerikaanse
radioloog Charles T. Dotter met anderen een artikel waarin melding werd
gemaakt van een nieuwe, niet-operatieve methode om vernauwde of afgesloten slagaderen weer doorgankelijk te maken. Zij deden dit door catheters van toenemende dikte via de
huid in de slagader in de lies in te
brengen, en door de obstructie op te
voeren. Dit betekende het begin van
een nieuw onderdeel van de radiologie,

de interventie-radiologie: niet alleen
diagnostiek, maar ook therapeutisch
ingrijpen.
In Dotters eigen land werd deze publikatie nagenoeg genegeerd, maar in een
aantal Europese centra werd aan deze
techniek verder gewerkt. In 1973 werd
in Nederland begonnen met de systematische toepassing van deze methode. Als vanzelf werd onder vakgenoten het goed in het gehoor liggende
en gemakkelijk uit te spreken
werkwoord dotteren gebruikt.
Ook het zelfstandig naamwoord
kwam in zwang. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken van een dotterpatient,
een dotterprocedure, of kortweg een
dotter. Het werkwoord dotteren wordt
verbogen in de tegenwoordige tijd en
ook het voltooid deelwoord wordt
vaak gebruikt: een gedotterd vaattraject, deze patient is onlangs gedotterd.
In sommige talen bestaat dotter als
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zelfstandig naamwoord. In het Nederlands is het een boterbloemachtige oeverplant; ook in het Duits en het
Zweeds komt het voor, respectievelijk
in de bekentenis van `eidooier' en
'dochter'. In het Frans, het Engels en
de overige Scandinavische talen komt
dotter niet voor. In Duitsland wordt
analoog aan het Nederlands het werkwoord dottern gebruikt. Toen ik in
1974 Charles Dotter vertelde dat wij
in onze taal van zijn naam een werkwoord hadden gemaakt, sprak hem
dat niet aan. Kwam dat omdat in zijn
moedertaal het zelfstandig naamwoord dotter niet voorkomt? Ook to
dotterize heeft het niet gehaald.
In het medisch jargon zijn nog enkele
voorbeelden van werkwoorden

Van woord tot
woord - Dotter
Marlies Philippa

Elders in dit blad wordt gesproken
over de nieuwvorming dotteren en
over het bestaande woord dotter in het
Nederlands, het Duits en het Zweeds.
Dotteren is een eponiem, een woord
dat naar iemand is vernoemd. Andere
eponiemen in het Nederlands zijn bijvoorbeeld diesel, guppy, maggi, salmonella en saxofoon.

waaraan een eigennaam ten grondslag
ligt: Sluder-sluderen, het pellen van de
keelamandelen; Plummer-plummeren,
het voor een operatie verzadigen van
de schildklier met jodium; Kristellerkristelleren het met beide handen op
de baarmoeder druk uitoefenen om de
geboorte te bevorderen; Politzerpolitzeren, het inblazen van lucht in
het middenoor.
Ik wil, eventueel ten gerieve van de samenstellers van nieuwe drukken van
woordenboeken, een nieuwe definitie
van dotteren geven: een vernauwde of
afgesloten slagader met een, via de
huid in de slagader ingebrachte balloncatheter verwijden c.q. doorgankelijk
maken, zodat de slagaderlijke
bloedstroom wordt hersteld.

Het Zweedse woord dotter heeft door
bepaalde klankontwikkelingen heel
toevallig hetzelfde uiterlijk gekregen
als het Nederlandse en het Duitse dotter. Dotter in het Zweeds betekent
dochter en is etymologisch ook met
dochter verwant. De vorm met een -ch
is ouder, is oorspronkelijk Germaans.
In het Zweeds is die -ch weggevallen.
Zij is samengesmolten met de
-t; er heeft assimilatie plaatsgevonden.
Het Nederlandse dotter is een verkorte
vorm van dotterbloem (Caltha palustris), een donkergele oeverplant.
Met de benamingen dottergras en dotterkoezen worden regionaal andere
planten aangeduid. Deze zijn niet geel.
De dotterbloem wordt ook wel dodderbloem genoemd. Een dotterbloem is
een dotter, maar een dodderbloem is
niet hetzelfde als een dodder (Camelina sativa), al heeft een dodder wel
(licht)gele bloemen.
Het Nederlandse dotter `plant met
gele bloemen' komt van dezelfde
woordstam als het Duitse Dotter
'dooier'. De dotter heeft haar naam te
danken aan de kleur van haar bloemen, die zo geel zijn als een eidooier.
Ook in het woord dooier zelf zit de
scam van dotter/dodder. De -i- in dooier
is secundair. Je kunt hem vergelijken
met de -i- in rooie. Zoals rooie uit rode
is ontstaan, zo is dooier voortgekomen
uit doder, een vorm die in het Middelnederlands nog bestond. Doder/dooier
is verwant met het Noorse werkwoord
dudra 'trillen' en het Engelse dodder
`sidderen, wankelen'. Het eigeel is genoemd naar zijn trillende substantie.

Het Engelse zelfstandige naamwoord
dodder duidt 'trilgras' aan. Wellicht
hebben de Nederlandse niet-gele 'dotterplanten' hun naam ontleend aan
het trillende karakter dat ze hebben.
Niet zeker is of dot `pluksel, verward
kluwen' (de betekenis `lief kind' e.d. is
pas later ontstaan) met dotter en dodder te maken heeft. Wel staat vast dat
dodde een variant van dot is. Dodde
treffen we aan in lisdodde en doddegras.
Doddig en dottig zijn de bijvoeglijke
naamwoorden die zijn afgeleid van
dot/dodde.
Het Middelnederlandse werkwoord
dutten/doten betekende `razen, krankzinnig zijn'. Grondbetekenis was `trillen van woede of geestesziekte'. Later
ging het woord `in verwarring raken,
bedwelmd worden' en nog later `suffig/doezelig zijn' betekenen. Als iemand indut, knikkebolt hij vaak. Het
Engelse dote `suf/seniel zijn' is etymologisch met ons dutten verwant.
Van dutten/doten afgeleid is het Nederlandse werkwoord dodderen 'slaperig zijn'. En hiermee zijn wij weer terug bij het Noorse dudra en het Engelse dodder. Bij dodderen hoort dodderig `slaperig'.
Merkwaardig is dat dodder staat naast
dotter, en dodde naast dot, maar dat bij
dodderen geen variant dotteren hoort.
En zo kon het eponiem dotteren ontstaan zonder homoniemenvrees. Een
echt nieuw woord!

OPBERGEN VAN
ONZE TAAL
stuur Genootschap Onze Taal
Het genootschap heeft cassettes laten.
maken met de opdruk Qnze Tai,.
waarin minstens zes j.aargangen van
Onze Taal kunnen worden .o e or
gen.. Na een num. er van One Taal
gelezen te hebben, kunt u -de. afeve.
ring los in de cassette plaatsen.
.

.

Cassette thuisgestuurd
Als u f 10,90 ove.rmaakt op gironummer 42 659.02 van het • enootschap Onze Taal. in Den Haag,, dart
levert het secretariaat de cassette via de
post zonder verdere kosten bij u thuis
af.
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De schrijfhulp
Voorbeeldenboek voor veeleisende taalgebruikers?
Peter Burger & Jaap de Jong — Leiden

Schrijftalent ligt niet op straat, maar het staat wel elke dag in de krant. Wie De
scbrijfhulp doorbladert, moet wel tot de conclusie komen dat er al erg veel schrijvers
zijn die we'l een heldere zin of een stuk met een kop en een staart op papier kunnen
zetten. Erop vertrouwend dat een goed voorbeeld goed doet volgen, heeft Van Eijk
haar nieuwe zelfhulpboek voor tobbende taalgebruikers voor een groot deel gevuld
met staaltjes vakbekwaam proza van journalisten, columnisten en essayisten.
Voorbeelden van hoe het niet moet, zijn sterk in de minderheid: goede voorbeelden
inspireren, schrijft Van Eijk in de inleiding, terwijl slechte de lezer de moed kunnen
ontnemen als hij niet meteen ziet wat er mis is.
Al in eerdere publikaties, zoals Honderd helden uit de Nederlandse literatuur en de verzameling Dooddoeners
en stoplappen heeft Van Eijk bewezen
dat ze kan bloemlezen, maar ze doet
hier meer: ze analyseert, ze becommentarieert, ze zet de sterke en
zwakke kanten van haar citaten op een
rijtje. Toch is De schrijjhulp in de
eerste plaats een voorbeeldenboek, het
geeft meer tekst dan uitleg. Dat is of
en toe jammer, want kwaliteit spreekt
niet altijd voor zichzelf.
Waar Van Eijk analyseert, is ze niet telkens even helder. Ze mijdt academische nomenclatuur en schoolboekentaal, maar gebruikt zelf een instrumentarium dat soms te bot is om diep
te snijden bij de ontleding van een citaat. Wat is precies een 'worstzin' (blz.
113-114)? En zit de lezer te wachten op
vervanging van de bekende stijlfiguur
`ironie' door de weinig verhelderende
term `gedachtensprong' (48)? Ook
nogal van de koude grond is de 'driedeling' die Van Eijk in elke tekst wil
vinden, tot in het kleinste krantebericht.
Minder geslaagd vinden we verder het
lange stuk over alinea's. Twee en een
halve pagina citaat en vijf pagina's
commentaar, eerder lets voor een
schoolboek. Hier — maar niet alleen
hier — wordt De schrijfhulp ook het
slachtoffer van de zuinige vormgeving:
een enkel plaatje, moederziel alleen op
blz. 34, overal dezelfde bladspiegel en
alle citaten in hetzelfde lettertype als
de rest van de tekst. De hulpzoekende
lezer die zich had voorgenomen om
het hele boek van voor naar achter uit
te lezen (daartoe gemaand in de inleiding, `want anders werkt het niet, zegt
Van Eijk), slaat hier schuldbewust een

paar pagina's over en hoopt dat het
snel weer leuk wordt.
Opmerkelijk is bovendien dat substantiele aandacht ontbreekt voor de herziening van de tekst, het belangrijke
en terugkerende onderdeel van het
schrijfproces, dat leidt tot derde,
vierde en vijfde versies.
Stijlmeesters
De stijl van Van Eijk zelf, evenals in
haar andere hulpboeken een belangrijke aanbeveling voor de waarde van
haar adviezen, is zoals gebruikelijk
kraakhelder, monter en kordaat. Een
van de stijlbloempjes uit haar boek(et)
is de omschrijving van een bepaald
soort eufemismen: `Het gebruik van
moeilijke woorden als cadeaupapier
voor akelige dingen(...)'(95). Hoewel
ze dus in haar eigen stijl en in de keuze
van citaten goede smaak demonstreert,
bevat De schrijfhulp in de verbindende
tekst een licht gebrek aan eigen
ideeen. Dankbaar maakt ze gebruik
van het gedachtengoed van erkende
stijlmeesters als Karel van het Reve,
Gerrit Komrij en Carry van Bruggen.
Dat leidt tot een keuze van mooie citaten als: 'Met een aanhoudend perfect
taalgebruik zouden de kranten en literatuur net zo goddelijk, maar ook net
zo saai worden als een harpconcert in
de hemel.' (Komrij)

Pionierswerk
Als het boek echt geschreven is voor
de `taalgebruikers die eigenlijk alles al
weten, of bijna alles', zoals de flap.vermeldt, zou je lets meer oorspronkelijkheid mogen verwachten. Waar blijven bijvoorbeeld adviezen over de
Prikkelende Opsomming, Aantrekkelijke Structuuraankondigingen en
Ritme in het Proza? Maar misschien

Taalproblemen? Van Eijk helpt.
Na de veelverkochte adviesboeken
De taalhulp (tiende druk) en De
brievenhulp (achtste druk) gaf
Inez van Eijk in 1987 De
spreekhulp uit. Nu volgt: De
schrijf pulp, 187 pagina's stijl en
structuur voor gevorderden.

willen we nu te veel. Van een traditie
op het gebied van adviesboeken over
aantrekkelijk schrijven, zoals die wel
bestaat in Engeland en de Verenigde
Staten, is in Nederland helaas nog
geen sprake. Alle aandacht is in de
laatste decennia opgeslokt door correct, respectievelijk begrijpelijk schrijven. Een boek maken over leesbaar
Nederlands is dan ook nog moeizaam
pionierswerk. Het tij lijkt echter te keren: onlangs verscheen van docenten
van de Utrechtse academie voor journalistiek Het journalistieke verhaal en
in 1988 is uit dezelfde kring al Een artikel schrijven voortgekomen. In beide
publikaties is ruime aandacht aan aantrekkelijk taalgebruik besteed.

De schrijf pulp verdient lof: voor de uitstekende voorbeelden (o.a. uit artikelen over techniek en exacte wetenschappen) en voor de keuze van onderwerpen. De belangrijkste adviezen
staan erin, terwijl te zelden besproken
onderwerpen als 'tussenkopjes' en
`taal en sekse' niet ontbreken. De echt
veeleisende taalgebruiker komt, volgens ons, in dit boek echter minder
aan zijn trekken dan in Het journalistieke verhaal. Ook is De schrij f pulp
geen naslagwerk, zoals de flap belooft.
Van Eijk zegt in de inleiding eerlijk
dat je het boek helemaal moet lezen.
Wie dat doet, maakt op een onderhoudende manier kennis met een
flink aantal kunstgrepen die de leesbaarheid bevorderen. En welke beginnende schrijver wil die niet beter leren
kennen?
Inez van Eijk: De schrijfhulp. Contact,
Amsterdam, 1989. 187 blz. ISBN
90-254-6600-1. Prijsf 22,90.
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't Betere werk

M

oeilijke woorden, moderne woorden,
vieze woorden, spreekwoorden en

Van Dale. Nu ook oppCD.
Van Dale Lexitron is een CD-ROM met alle
informatie over gebruik, spelling en betekenis
van woorden en namen in het Nederlands.

dat woordje waar je even niet opkwam: ze

Lexitron is op to roepen vanuit een tekstver-

staan in Van Dale's handwoordenboek.

werkingsprogramma en is dus een uitkomst

Toch is't geen onhanteerbare pil. Handig.
Prijs f 47,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel.

voor mensen die beroepsmatig teksten
schrijven, bewerken of uittypen. Prijs f 1.750,inclusief B.T.W. Lexitron Plus met onderzoeksmodule f 2.000,— inclusief B.T.W. Voor nadere
informatie kunt u bellen: 030-331484.

man olJ.a^
Handwoordenboek
Hedendaags Nederlands

Van Dale Lexitron.

DE HEDENDAAGSE VAN DALE.

De SeschPedenis van
H

De complete inventaris van het hedendaagse
Nederlands. Met vak- en spreektaal, 95.000
trefwoorden op 1600 pagina's. Verkrijgbaar bij
uw boekhandel, fl32,50.

onze taal.

et Van Dale Etymologisch woordenboek
geeft de herkomst aan van woorden uit onze
taal. Meer dan 27.000 behandelde woorden
maken duidelijk hoezeer onze taalschat
verweven is met talloze andere Europese en
niet-Europese talen. Een heel interessant boek
voor de ware taalliefhebber. Prijs f 125,—.

'' Verkrijgbaar bij de boekhandel

Het Etymologisch Woordenboek.

VOOR WIE BIJ WIL BLIJVEN IN DE NEDERLANDSE TAAL.
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n De s-apostrof, s' geschreven, gebruikt men, zoals bekend, om de genitief van een eigennaam die al op -s eindigt aan te duiden. Toos' laatste bijdrage
aan het festival was een groot succes.
n Sinds het gebruik van de eigennaamsgenitieven en a fortiori van genitieven van eigennamen op -s een wat
verkommerd leven is gaan leiden, verwachten we deze tekencombinatie nog
maar zelden aan te treffen. Misschien
doet dat sommige scribenten pijn aan
het hart, en besluiten ze s' te schrijven,
ook waar die niet hoort. Bijvoorbeeld:
Toos leverde een bijdrage op een Parijs'
festival. Tot tweemaal toe heb ik het
verbogen adjectief Parijs aldus geschreven gezien (een Parijs' festival en een
Parijs' accent). • Weliswaar is Parijs
ook een eigennaam, maar in deze verbinding is Parijs net zo min genitief
van Parijs als Turks in een Turks accent
genitief van Turk zou zijn (of Engels
van Engel). • Nee, als we toch de s'
willen redden, dan lijkt het me logischer het gebruik naar de (springlevende) genitief van adjectieven over te
hevelen. Een voorbeeld dan maar
weer: vandaag heb ik niets bruins aangetrokken maar wel lets grijs • Ik weet
nog niet of je zou moeten schrijven
daar is niets onlogisch' dan wel onlogis'ch aan. De laatste spelling heeft lets
Chinees', wat sinds de gebeurtenissen
op het Plein van de Hemelse Vrede
voor sommigen dan wat minder aantrekkelijk is, maar ik laat het eindoordeel over deze brandende kwestie
graag aan bevoegder gezagen over, en
ik geef verder ook Been lucht aan mijn
ergernis dat sommige media bovengenoemd plein in Peking, en andere het
in Beijing situeren. • Wel wil ik, nu
we ons toch in het grensgebied van
taal en politiek bevinden, wijzen op
een andere merkwaardige constructie
met genitief-eigennaam, vanmorgen in
de Volkskrant aangetroffen: Duitslands
aartsconservatieve uitgeverij heeft de
aanhalingstekens rond DDR weggehaald. Daar mag men uit opmaken
dat ik niet de enige ben die zich over
futiele tekens druk maakt, maar daar
gaat het even niet om: ik wil weten
wat Duitslands aartsconservatieve uitgeverij betekent. Is het `de aartsconservatieve uitgeverij van Duitsland', im-

Onze Taal

Onze Taal

Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag
Telefoon 070 - 24 24 23

Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag
Telefoon 070 - 24 24 23

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
plicerend
dat ieder land zijn eigen
wil op prettig leesbare en taalkundig verantuniek
aartsconservatieve
uitwoordebepaalde
wijze inzicht
geven in aIle zaken die
het taalgebruik
geverij
heeft, betreffen.
of moeten we in aartsNiet alleen de vakman is aan het woord in
een
soort
zien?deIntaalgebruihet
Onze
Taal, superlatief
maar ook en vooral
danbetekenisverook.
ker in welke
laatste
gevalhoedanigheid
zien we een

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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C o n g res
Onze

nze

aal

Het bestuur van het genootschap heeft het genoegen u uit to
Variffe"Iteiten
nodigen deel te nemen aan zijn 17e congres, dat aan het hiernaast
genoemde thema gewijd zal zijn. Gepoogd zal worden enige
van het
interessante kanten van het gekozen thema te belichten.
Nederlands Het congres vindt plaats in de Jaarbeurscongreszaal te Utrecht op
-

Talen

-

zaterdag 18 november 1989

aanvang 10.15 uur; einde ongeveer 16.00 uur

PR0GRAMMA
Opening door de voorzitter
Korte inleiding door de congresvoorzitter
Groepsportret van het Nederlands
Feiten en verzinsels over vrouwen- en mannentaal
Limburgse dialecten onder druk
LUNCHPAUZE
Een bloemstuk bij de slager; (vak)talen in onze taal
Het Surinaams-Nederlands

mr. K. Staab
dr. J. de Rooij
prof. dr. A. M. Hagen
mevr. dr. D. Brouwer
drs. Pierre Bakkes
(van 12.30 tot 13.30 uur)
dr. J. B. Berns
dr. J. van Donselaar

Diapresentatie `Wat is dat voor een dialect?'
Een liedkunstenares zal het congres met voordrachten en
liedjes in haar dialect opluisteren.
Forumdiscussie en
beantwoording van vragen uit het publiek door de sprekers
Sluiting van het congres

Aanmelding
voor
deelneming

door mr. K. Staab

In deze aflevering van Onze Taal is een aanmeldingskaart
opgenomen. Inwlling en toezending daarvan graag zo spoedig
mogelijk aan het genootschap, maar in ieder geval voor maandag
10 november a.s. Men kan zich tevens opgeven voor deelneming
aan de koffietafel.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postrekening
4265902 van het Genootschap Onze Taal te Den Haag volgt
toezending van de bestelde kaart(en)/bon(nen).
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Congres 'Onze talen'
Lof der variatie
F. Jansen — redacteur Onze Taal

Wie twee dagen achter elkaar bloemkool heeft gegeten, snakt naar sla.
Muziekliefhebbers zouden gek opkijken als er op een avond drie vioolconcerten werden uitgevoerd. Een leraar
die twee weken in dezelfde trui loopt,
wordt daarop door de klas aangesproken. Kortom, variatie wordt gewaardeerd.
Taalvariatie niet. Het bestaan van
varieteiten en taalvarianten vervult
velen met zorg. Is het niet omdat de
sprekers van dialecten en streektalen
daardoor een maatschappelijke achterstand zouden hebben, dan is het wel
omdat de kennis en het gebruik van
varieteiten zo snel teruglopen dat de
varianten met uitsterven worden
bedreigd.
Nu zullen er ongetwijfeld medeleden
zo vervuld zijn van geestdrift voor
onze standaardtaal, dat ze aan diverse
varianten graag actieve stervensbegeleiding willen geven. Zo een ben ik niet.
Hoe meer variatie, des te beter. Ten
eerste omdat veel sprekers en schrijvers te saai voor woorden zijn; en dat
terwijl lezers afwisseling van vormen
bijzonder op prijs stellen. Dat komt

althans steeds weer naar voren uit de
resultaten van stijlexperimenten. Ten
tweede hebben al die varianten een
identificerende waarde. U herinnert
zich misschien de propagandafilmpjes
van de politieke partijen in de
verkiezingscampagne. Veel daarvan
hadden de vorm van een reeks `gewone mensen' die een aanbeveling deden. Opvallend was hoe weinig personen gebruik maakten van de varieteit
die daar theoretisch het meest geschikt
voor zou zijn: de formele standaardtaal. Waarschijnlijk zou echt
standaard-Nederlands het de kijkers
onmogelijk hebben gemaakt zich met
de partijgangers te identificeren.
Sprekers kunnen dus door hun keuze
mede laten uitkomen tot welke groep
ze behoren. Een ander effect van die
identificerende functie zien we in het
AVRO-programma `Opsporing Verzocht'. Daarin wordt telkens na mededelingen over oogkleur en haarimplant van de boef ook een karakterisering van de taalvarieteit gegeven,
zoals `spreekt een net soort Amsterdams , `heeft een Middenlimburgse
tongval' of `een zachte g, maar geen

Brabants'. Weet u dan hoe de boef
spreekt? Ik zou er overigens heel wat
voor willen geven om te weten to
komen wat de gewone kijker zich bij
zo'n typering voorstelt.
Er is nog een derde reden om dankbaar te zijn voor variatie. Varianten
kunnen een expressieve functie vervullen als een spreker bewust een afwijkende vorm kiest om zijn gevoelens
ten opzichte van gesprekspartners en
het besprokene tot uitdrukking te
brengen. Een voorbeeld is het volgende, waar gebeurde verhaal. Een
Hollandse ambtenaar die al twintig
jaar in Zuid-Limburg woonde en
werkte, was helemaal Limburger geworden. Dat dacht hij tenminste, totdat hij eens een keer achter een drietal
collega's liep die door een tegemoetkomende ambtenaar gegroet werden:
`hojje', `hojje, 'hojje'. Daarna klonk
het — uiterst vriendelijk —: 'daag'.
Onze vorige minister-president had
volop oog en oor voor deze functie
van varianten, bijvoorbeeld toen hij
van Brabant afscheid nam met 'houdoe'. Zo liggen in onze talen tal van
vormen te wachten op hergebruik als
expressieve variant.
Kortom, kennis van onze talen is onontbeerlijk voor taalliefhebbers. Alleen boeven hebben wat te winnen bij
het verlies aan variatie.

Briefadviezen voor burgers en bedrijven
Jaap de Jong — docent Toegepaste Taalkunde, Technische Universiteit Delft

De brief lijkt alle aanslagen op zijn bestaan te overleven. Telex en telefoon staan hem
naar het leven en er wordt driftig gefaxt, maar bedrijven en burgers kunnen nog
niet zonder. Klaag-, maan- en sollicitatiebrieven behoren nog steeds tot het
standaardrepertoire van de weerbare burger, en weinig bedrijven en organisaties
negeren de brief als effectief middel om contacten met hun clienten en leveranciers
te onderhouden. Bij het corresponderen hebben veel mensen behoefte aan adviezen
en voorbeelden. De uitgevers kennen hier hun taak en belang: een indrukwekkend
aanbod aan briefadviesboeken voor niet minder indrukwekkende prijzen is het
gevolg.
Voor wie zijn de opvolgers van de historische bestseller Geerling's briefsteller
(minstens 25 drukken) geschreven? Zijn het opgekalefaterde herdrukken of
bruikbare handleidingen met praktische adviezen en overtuigende voorbeelden? Een
kritische bespreking van twee publikaties voor particulier gebruik en drie voor
professioneel gebruik.
In ons kleine taalgebied is er een onoverzichtelijk groot aantal briefadviesboeken op de markt. De ruim dertig
titels varieren van dunne boekjes over

een genre (bijvoorbeeld A. Drubbel:
Sollicitatiebrieven; Wenken en voorbeelden 2e herz.dr. 1987, 79 blz.) tot meerdelige voorbeeldboeken waarin van

bijna alle genres vele brieven in verschillende talen zijn opgenomen (Succesvolle modelbrieven voor alle zakelijke en particuliere procedures 1983
enz., 1000 blz.) Daarnaast zijn er tientallen leergangen schriftelijke taalvaardigheid waarin slechts een afdeling gewijd is aan correspondentieoefeningen en -adviezen, zoals het recent verschenen Zakelijke communicatie van D. Janssen e.a. 1988/1989.

De brievenschrijvende particulier
De op het bedrijfsleven gerichte correspondentiegidsen zal ik particulieren
niet aanraden: te uitvoerig, te losbladig
en te duur. Voor hen zijn er gelukkig
voldoende alternatieven in de handel.
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Twee opmerkelijke adviesboeken worden aan een beschouwing onderworpen, terwijl ik moedwillig de kwaliteiten van andere meesterwerken op dit
gebied onbesproken laat.
H. J. A. Harthoorn-Lokhorst (red.): Schrijf beter,

Spreek beter.
Amsterdam: Reader's Digest, 1984. 575 blz.,
waarvan 139 blz. over correspondentie (auteurs: A. Truijens, A. Hekket e.a.); f 69,60.

Wie dit prachtig vormgegeven boek
van Reader's Digest over schrijven en
spreken aanschaft, ontvangt er een opmerkelijk cadeautje bij: een chique
kunstlederen schrijfblokje. 'Aan de
slag! , lijken de samenstellers daarmee
te willen zeggen. Wat brengt dit wonderlijke taalboek de correspondent
nog meer?
Het onderdeel correspondentie gaat in
op persoonlijke en zakelijke brieven.
Hoewel het zeker niet bedoeld is als
een bundeling voorbeeldbrieven, is ieder genre voorzien van enkele goedgekozen levensechte voorbeelden in gevarieerde lay-outs. Ook zijn er met opzet brieven geselecteerd die van alles
mankeren: te formeel, te populair, te
zelfingenomen, te weinig informatief.
Commentaar en herschrijvingen vergroten het inzicht in effectieve
briefstijl.
Een groot aantal intieme kwesties die
nog altijd goeddeels schriftelijk worden afgehandeld, hebben een plaats gekregen in het boek, zoals kennisgevingen van verloving en huwelijk, reacties
op contactadvertenties en condoleances. Zelfs de liefdesbrief is present, met
prikkelende voorbeelden van Jack Kerouac, Geerten Meijsing en Gerard
Reve. Hoewel de adviezen hier en daar
verder gaan dan het taalgebruik en er
uitstapjes naar het domein der etiquette worden gemaakt (`Hoe maak ik
mij op een vriendelijke manier van
een ongewenste verplichting af? [ ... ]
Leugentjes om bestwil kunnen het leven soms heel wat draaglijker maken'),
blijft het commentaar doorgaans
levendig en ter zake.
Van de zakelijke correspondentie
komen achtereenvolgens aan bod: de
sollicitatiebrief, de zakenbrief, de verkoopbrief, de inlichtingenbrief, de
klachtenbrief, de ambtelijke brief,
brieven aan de overheid, openbare
brieven en brieven in telegramstijl.
Over het schrijven van sollicitatie-

brieven zegt het boek in kort bestek
veel nuttigs. Na uiteenzettingen over
de inhoud en afwerking van dit type
brief volgt een voorbeeld van een zeer
slechte sollicitatiebrief, met een zestigtal(!) kritische opmerkingen over de
informatie en de toon van de brief,
vorm en opbouw, en veelvoorkomende stijl- en spelfouten. De auteurs
hebben blijkbaar aardigheid in het adviseren gekregen, want geen detail is
hun bij dit onderdeel te min: `Schrijf
uw brief niet met een kop koffie, glas
wijn of cola in de buurt, want die hebben de neiging pas om te vallen als uw
brief eindelijk geslaagd is.'
In de meeste adviesboeken ontbreekt
de bespreking van een gedetailleerde,
stapsgewijze opzet van een sollicitatiebrief. De vijf pagina's die Schrijf beter,
spreek beter eraan wijdt, zijn buitengewoon nuttig. Hoewel een groot deel
van de lezers zich niet direct in de geschetste situatie zal bevinden te solliciteren naar een part-timebaan als radioomroep(st)er, zijn de stappen die gezet
worden zeer instructief: van de eerste
opzet, via ordening van de gegevens en
samenstelling van het c.v., tot het uitschrijven van de punten en verfijnen
van de toon en stijl van de brief. De
lezer zal het spijtig vinden dat het resultaat van dit proces, de ideale brief
en het voorbeeldige c.v., niet zijn afgedrukt — daarvoor kan hij bijvoorbeeld
de vier becommentarieerde voorbeelden in Handboek Taalhantering opzoeken. Het past echter in de opzet van
Schijf beter, spreek beter om geen pasklare voorbeelden te geven: `Zinnen
die u klakkeloos uit boeken overschrijft, passen in de meeste gevallen
niet bij u. De lezer moet zelf aan de
slag.
Vanaf het eerste hoofdstuk is het duidelijk dat geprobeerd wordt een aantrekkelijke lay-out met een aanstekelijke stijl te combineren. De theorie is
anekdotisch gepresenteerd en afgewisseld met opdrachten en met een paar
taalspelletjes om creatiever taalgebruik
in het gehele gezin te stimuleren.
Schrijf beter, spreek beter bevat een flinke

afdeling briefadviezen voor particulieren, voor de persoonlijke en de zakelijke
correspondentie. Het is een gezellig leesboek dat op montere toon de lezer opwekt aan het schrijven te gaan en hem
daartoe uitrust met gerichte adviezen en
bruikbare voorbeelden.

I. van Eijk: De brievenhulp. Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1985. 223 blz.; f 22,50.

Net als haar andere taaladviesboeken
is De brievenhulp van Inez van Eijk
bestemd voor een breed publiek.
`teen star leerboek, maar een praktische en humoristische leidraad die
iedereen altijd bij de hand moet hebben, aldus de flaptekst (die deze keer
op zijn woord geloofd mag worden).
Uiteenzettingen over communicatieleer en een uitputtende behandeling
van bijvoorbeeld de effecten van een
directe en een indirecte briefstructuur
zal men dus ook in dit boek tevergeefs
zoeken.
Na een aantal beknopte hoofdstukjes
over lay-out, briefconventies en correct en duidelijk Nederlands volgen
drieentwintig genres met veel brieven
en bouwstenen met behulp waarvan
de lezer zelf een brieftekst kan opbouwen (bijvoorbeeld veertien pagina's
voorbeeldzinnen voor sollicitatiebrieven). Ik doe een greep: een bezwaarschrift bij geluidsoverlast; verzoek om
schadevergoeding na tijdelijke woningruil; verontschuldiging na het vergeten
van een afspraak. De brieven maken
zonder uitzondering een levensechte
indruk.
Hulpverleenster Van Eijk laat zien hoe
de problemen ook in hachelijke situaties duidelijk kunnen worden aangepakt zonder dat de relatie geschaad
hoeft te worden. Een voorbeeld: een
vrouw reageert op een advertentie van
een man die een reisgenote zoekt, en
roert in haar brief de kwestie aan of
op refs towel de kosten als het bed gedeeld zullen moeten worden. Mooi is
ook de serie van zes steeds scherper
wordende pogingen om een uitgeleend
boek van een vriend terug te krijgen.
In de laatste brief wordt de vriendschap opgezegd.
Tot slot geeft Van Eijk veertig pagina's
met briefjes en bouwstenen in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans,
waarin het reserveren van een hotel of
vakantiehuisje (en klachten daarover!)
en allerhande gelukwensen en bedankjes kort en goed worden behandeld.
Van Eijk verzet zich tegen ambtelijke
briefcliches. Haar eigen stijl is het effectiefste argument tegen frasen als
`Onder referte aan uw schrijven d.d. 7
mei jl. doen wij u toekomen ... en
voor persoonlijk en concreet taal-
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gebruik. De meeste boeken over particuliere correspondentie weten haarfijn
de oubollige toon te treffen van de etiquetteboeken van tien jaar geleden.
Dat is Van Eijk — die zelf overigens
wel een etiquetteboek op haar naam
heeft — gelukkig niet gelukt.
De honderden bouwstenen en tientallen
brieven die in De brievenhulp gepresenteerd worden, behandelen een grote verscheidenheid aan persoonlijke (en soms
ook zakelijke) aangelegenheden. De
voorbeeldbrieven hebben een levendige,
glasheldere, soms zelfs prettig-ironische
stijl die dicht bij de verzorgde spreektaal
staat.

Reanimatie
Naast de besproken boeken worden er
nog vele andere te koop aangeboden.
Voorbeeldenboeken voor particulieren, zoals de bestseller uit het interbellum Geerling's Briefsteller, kennen een
lange traditie. W. Blom: Hoe schrijf ik
mijn brieven? (eerste druk 1932) werd
in 1986 voor de 44e keer op de pers gelegd, en ook Kruseman's brievenboek
voor al uw brieven gaat alweer even
mee (6e dr. 1980 en licht herzien uitgegeven als Zo schrzjft u een nieuwe brief).
Deze boeken worden echter vaker herdrukt dan herzien: ze maken een belegen, verouderde indruk.

Uitgevers bewandelen so ms slinkse
wegen om de verkoop van die oude
brievenboeken te vergroten. Zo heeft
uitgeverij Trendboek — nomen est
omen — geprobeerd munt te slaan uit
de stokoude Prismapocket Brieven
schrijven, Een kennis, een kunde van J.
P. M. Tacx. In 1986 verscheen een nauwelijks gewijzigde herdruk, Handboek
brieven schrijven en spreekvaardigheid.
Inderdaad, de postcodes staan er nu in,
maar de koningin woont nog op
Soestdijk, de briefvoorbeelden zijn
muf en 'Geachte heer' moeten we nog
met twee hoofdletters schrijven. Een
mislukte poging tot reanimatie.

Correspondent in het bedrijfsleven
Uit de rijkdom bespreek ik drie van de
omvangrijkste recente (nog lopende)
publikaties die voornamelijk bedoeld
zijn voor gebruik in het bedrijfsleven:
Succesvolle modelbrieven, Praktijkboek
Correspondentie en Handboek Taalhantering.
R. Pereboom en F. Collignon: Succesvolle
modelbrieven voor alle zakelijke en particuliere
procedures, Een praktische en direkte huip

voor een effectieve afhandeling van zakelijke
en particuliere correspondentie. Met gegevens
over toepassingsmogelijkheden en uitgebreid
commentaar. WEKA-Uitgeverij: Amsterdam
[enz.], lopend werk vanaf 1983, herz. dr. 1987,
7e aanvulling. Losbladig, drie delen, f 287,zonder aanvullingen.

De oudste van de drie is Succesvolle
modelbrieven. In 1987 kwamen R. Pereboom en F. Collignon met een herziene versie: van A5- naar A4-formaat
vergroot, voorzien van een iets prettiger ogende lay-out, herordend en herschreven. Overigens was ook in de
versie die ik ontving in najaar 1988 de
actuele informatie verouderd. Zo wijzen de auteurs Wordstar nog aan als
het tekstverwerkingsprogramma en
waarschuwen zij de lezer voor modernere pakketten. Zowel de omvang als
de prijs laten over de doelgroep (managers en secretaresses in het bedrijfsleven, kleine ondernemers) geen twijfel
bestaan. Na een eenmalige aanschaf
van de basisboeken -samen drie dikke
klappers, circa 1000 pagina's- voor de
lieve som van f 287,- kan men driemaandelijks een aanvulling a f 0,98
per pagina verwachten. Ook selectieve
aanvullingen behoren tot de mogelijkheden.
Welke `praktische en directe hulp' bieden de auteurs om met dit boek in de

hand snel een goede brief te kunnen
opstellen? De inhoudsopgave en een
register op trefwoorden en op
inhoudsomschrijvingen van brieven
brengen de correspondent op het
spoor van een paragraaf die een
(sub)genre behandelt. Ieder subgenre
bevat een aantal voorbeeldbrieven en
een inleiding, bestaande uit enige
achtergrondinformatie, volgens de auteurs `met eigentijdse, tot de verbeelding sprekende produktomschrijvingen'. Dat lijkt me iets te veel eer: daarvoor zijn ze te vaak in pover proza
gesteld, doorspekt met oubolligheden
als 'Denk daarbij van tijd tot tijd aan
het vaderlandse gezegde beter iets, dan
mess' en waar gehakt wordt vallen
spaanders. `De (juridische) spelregels
die bij maan- en klachtenbrieven en
offertes gegeven worden, zijn informatief, maar maken tegelijkertijd een willekeurige indruk.
De belangrijkste troef van deze drieklapper is natuurlijk het imposante
aantal (circa 500) voorbeeldbrieven:
`succesvolle modelbrieven voor alle
zakelijke en particuliere procedures',
aldus de titel. Voor alle procedures?
Nog niet voor alle particuliere briefsoorten (antwoorden op uitnodigingen, brieven op advertenties e.d.),
maar al wel voor een groot aantal. De
zakelijke procedures liggen op het gebied van inkoop en verkoop, import
en export, opslag en transport, boekhouding en administatie, personeelszaken en interne communicatie. Maar
ook p.r., verkoopbevordering en contacten met de dienstensector en de
overheid komen aan bod. Als hulp bij
het afhandelen van particuliere
kwesties zijn brieven opgenomen over
huurproblemen, belastingzaken en sociale wetten, terwijl daarnaast een uitnodiging voor een huiselijke oudejaarsavondviering en een klacht bij
een reisorganisatie over een vliegreis
naar Ibiza te vinden zijn. De brieven
maken doorgaans een bruikbare indruk: ze zijn gedetailleerd, informatief, en vooral de zakenbrieven treffen
naar mijn smaak de juiste toon. Wie
niet tevreden is met een voorbeeldbrief, kan nog kijken of er tussen de
dertig pagina's standaardzinnen een
bruikbare formulering te vinden is.
Bij ieder subgenre modelbrieven is
commentaar toegevoegd over inhoud
en opbouw van dat genre. Dat is zinvol, hoewel het commentaar
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— waarschijnlijk door het grote aantal
— hier en daar nogal obligaat en
oppervlakkig is.

Herro Brinks en L. C. van Haaften (red.): Praktijkboek correspondentie. Samsom, 1987 (tot en
met de derde aanvulling 1988) Prijs f 79,- +
viermaal per jaar een aanvulling a f 38,- Nu
ongeveer 500 blz., ca. 115 brieven.

Zwakke algemene hoofdstukken
Naast dit stijlhoofdstuk zijn er nog
enkele inleidende afdelingen toegevoegd over het schrijfproces, spelling,
uiterlijke verzorging en indeling om
de briefschrijver te helpen de modelbrieven oordeelkundig voor hemzelf
bruikbaar te maken. Deze algemene
afdelingen zijn ronduit zwak. Ze laten
didactisch te wensen over, zijn onvolledig en slordig in talrijke details. Vage
adviezen en een gebrek aan overtuigende voorbeelden maken deze afdelingen minder nuttig en aantrekkelijk
(o.a. de vijf processtappen om tot een
goede zakenbrief te komen, worden te
algemeen behandeld, zonder voorbeelden). Bij een essentieel onderdeel als
de opmaak wordt zelfs geen enkel
voorbeeld gegeven.
Bovendien worden nogal wat adviezen
uit deze algemene afdelingen in de rest
van het werk in de wind geslagen,
alsof de adviezen door de auteurs zelf
niet doorleefd zijn. Sommige brieven
en commentaren bevatten Tante Betjes
en deelwoordenjammer: 'Goed toegepast, bespaart men tijd en geld: Mijne
Heren met twee hoofdletters wordt terecht afgeraden, maar is toch in vele
modelbrieven als exemplarische aanhef aanwezig. Pereboom en Collignon
waarschuwen voor weinigzeggende
openings- of slotfrasen ('Onder dankzegging bevestigen wij de ontvangst
van uw offerte ...' en `verblijven
wij ...), maar zij gebruiken ze toch in
de modelbrieven. Enzovoort. Een verschrikking zijn ten slotte de talloze
type-, spel-, afbreek-, accent- en taalfouten: iedere foutloze pagina in dit
werk is er weer een voor de geteisterde
lezer.

De sterke kant van Succesvolle modelbrieven is het grote aantal bruikbare
voorbeelden. Adequate hulp om de modellen aan te passen aan de situatie
waarin ze gebruikt moeten worden,
wordt onvoldoende gegeven. Het omvangrijke en kostbare werk bevat bovendien een aantal slordigheden in het taalgebruik, dat opmerkelijk onprofessioneel is voor een taaladviesboek.

De kleine broer van Succesvolle modelbrieven is Praktijkboek correspondentie,
onder redactie van H. Brinks en L. C.
van Haaften. De suggestie van familieverwantschap is minder ongerijmd
dan men zou verwachten, omdat
Herro Brinks ook de geestelijke vader
is geweest van de eerste versie van Succesvolle modelbrieven. Beide boeken
hebben inzake doelgroep, aanpak en
inhoud dan ook veel gemeen. Maar er
zijn ook verschillen. Ten eerste is
Praktijkboek correspondentie nog een
stuk minder omvangrijk — en dus incompleter — omdat het pas vanaf 1987
verschijnt. Bovendien hebben de auteurs niet gekozen voor een uitputtende verzameling voorbeeldbrieven
(1988, derde aanvulling: circa 115 brieven) waarin de gebruiker altijd iets van
zijn gading kan vinden, maar voor enkele voorbeelden per genre. De modellen bevatten iets minder details en iets
meer open plekken, die de correspondent zelf moet invullen. Per brief zijn
een paar regels achtergrondinformatie
toegevoegd en per briefsoort nog enkele bouwstenen die in voorkomende
gevallen in een brief ingemetseld kunnen worden. In Succesvolle modelbrieven zijn die bouwstenen niet per
genre gepresenteerd, maar in een
apart, uitgebreid hoofdstuk. Een ander
verschil is dat Praktijkboek correspondentie iets doet aan dicteren en — wat
getuigt van een wel heel ruime opvatting van bedrijfscorrespondentie — notuleren.

Praktijkboek pakt ook de buitenlandse
correspondentie anders aan. Niet door
200 volledige voorbeelden in het Engels, Frans, Duits en Spaans te verstrekken, zoals Succesvolle modelbrieven, maar door per taal informatie te
geven over woordvorming, geslacht en
lidwoord, woordsoorten, zinsvorming
en lettertekens. Dit onderdeel is moeilijk te beoordelen omdat het nog te
weinig uitgewerkt is: bij de derde aanvulling van 1988 moet de correspondent met internationale aspiraties het
nog doen met slechts een deel van de
Duitse correspondentie. De oppervlakkige behandeling van grammatica
en briefconventies wekt overigens weinig vertrouwen.

Net als bij Succesvolle modelbrieven
vormen de algemene hoofdstukken
(tot nu toe) de zwakke schakel in het
werk. Een paar voorbeelden. In het
hoofdstuk `Uitdrukkingen en gezegden' treft de verraste lezer een lijst taalkundige termen aan. Maar wat heeft
een secretaresse eraan om te weten
waar termen als 'partitieve genitief' en
`accusatiefobject' voor staan? De auteurs zien daar blijkbaar de zin wel
van in, maar slagen er desondanks niet
in deze begrippen voor leken duidelijk
te maken: een 'datiefobject' is een `aanvulling in de derde naamval'; uitleg of
voorbeelden worden niet nodig gevonden.
De afdeling `Spelling en stijl' bevat
over stijl nog geen informatie en over
spelling nog zeer weinig: hoofdletters,
afbreekregels, woordgeslacht, oude
naamvalsvormen, leestekens.
Ook dit boek laat het afweten als er
lay-outvoorbeelden gegeven moeten
worden. De enige tegemoetkoming
aan de briefschrijver zijn enkele vage
aanwijzigingen over tabulatorstops
(Tositle 70 geeft ten slotte de rechter
kantlijn aan, die normaal niet recht
zal zijn: Hoe dan wel? En waarom?,
denk je dan.) Uniek voor Nederland
bevelen deze briefadviseurs verder aan
de adressering van komma's te voorzien en boven de regel met postcode
en plaatsnaam een witregel in te voegen. Echt blij zal de PTT daar niet
mee zijn.
Te vaak laten de briefconsulenten het
afweten, zoals in de volgende kwestie:
`Is niet bekend of de groep uit meerdere dames en/of heren bestaat, dan
wordt in het algemeen Mijne heren gebruikt. Een formulering die eigenlijk
alleen maar kan als het om alleen heren gaat. En hoe vaak begint u brieven
waarvan u zeker weet dat zij (grotendeels) door vrouwen worden behandeld met Mijne heren? Maar wat vindt
u van Geachte dames en heren?' Dit
mooi heldere en echt eigentijdse advies wordt vervolgens elders weer tegengesproken: `Mijne Heren, ook als
bij voorbaat reeds vaststaat dat de brief
uitsluitend door dames wordt ontvangen en behandeld.'

Het kantoor dat op dit moment Praktijkboek correspondentie aanschaft, komt
in het bezit van een Mapper met een
flunk aantal voorbeeldbrieven van redelijke kwaliteit en per briefsoort een controlelijst voor de inhoudelijke punten.
Omdat het een lopende uitgave is die iedere drie maanden aangevuld wordt,
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kan het soms dus nog enige tijd duren
voordat u de gewenste briefsoort in uw
bezit hebt. Ook in dit correspondentieboek zijn de algemene onderdelen over
stijl, spelling en lay-out zwak.
Handboek Taalhantering, Praktische communicatiegids voor bedrijf, instelling en overheid.
Onder redactie van J. Kolkhuis Tanke, C. J. J.
Korswagen, St. Verrept. 5 delen. Deventer: Van
Loghem Slaterus, 1984 - 1988 (ca. f 500,-).
Hoofdauteurs van het onderdeel correspondentie: St. Verrept en C. J. J. Korswagen. Niet in
losse delen verkrijgbaar.

Het Handboek Taalhantering, een losbladige uitgave die na vier jaar in 1988
voltooid is, presenteert zichzelf als een
`praktische communicatiegids voor
bedrijf, instelling en overheid'. In tegenstelling tot Modelbrieven en Praktijkboek beperkt Taalhantering zich
niet tot de correspondentie: voor brievenschrijvers uit bedrijfsleven en instellingen worden in zo'n 1500 pagina's de onderdelen communicatie,
schriftelijke taalhantering, mondelinge
taalhantering en documentatie behandeld. Een aanzienlijk deel, 400 pagina's, is gewijd aan correspondentie.
Vergeleken met de andere werken bevat Handboek Taalhantering minder
voorbeeldbrieven en minder aandacht
voor handelskennis (geen handelstermen). De buitenlandse correspondentie ontbreekt geheel.
Wat heeft het handboek wel te bieden?
Na een aantal algemene adviezen worden zes soorten zakelijke brieven behandeld: goodwillbrieven; afspraken,
bevestigingen en opdrachten; informerende brieven; goed-nieuwsbrieven;
slecht-nieuwsbrieven; persuasieve brieven. Daarnaast is er veel plaats ingeruimd voor het opstellen van personeelsadvertenties, sollicitatiecodes,
werkschema's voor vacaturecommissies, en het schrijven en beoordelen
van sollicitatiebrieven (120 blz. door
Korswagen). Dit onderdeel is inmiddels omgewerkt en apart uitgegeven als
Doeltreffend werven, solliciteren en
selecteren (vierde druk, 1988).
Achter in de klapper is een hoofdstuk
met adviezen te vinden over lay-out,
adressering, aanhef en slotformules.
Het is evenwichtig en in het algemeen
prettig gedetailleerd (15 blz.), zoals het
een naslagwerk van deze omvang betaamt.

de illustratie van de adviezen met aansprekende voorbeeldzinnen van hoe
het niet moet en hoe wel. De voorbeeldbrieven zijn voorzien van situatieschetsen en gedetailleerd commentaar dat teruggrijpt op de 'theorie'. Zo
is de boodschap van de ene brief te
weinig `verpakt', terwijl de andere
weer te hard en expliciet geformuleerd
is. Is de toon van deze verzoekbrief
wel voldoende aangepast aan de relatie
tussen schrijver en lezer? En wat is het
effect van dit cliche en deze originele
wending? De commentaren geven inzicht in de factoren die de effectiviteit
van zakencorrespondentie bepalen. Bij
de delicatere genres (slechtnieuwsbrief, maanbrief) weten de auteurs aannemelijk te maken dat normen als directheid en duidelijkheid
soms op subtiele wijze moeten wijken
(bijvoorbeeld bij de schuldvraag) om
het beoogde effect te bereiken. Voor
die nuance wordt de lezer niet gevoelig
gemaakt in Modelbrieven.
Minpunten zijn het ontbreken van een
gebruiksaanwijzing bij dit dikke handboek en de wel zeer geringe aandacht
voor automatisering met behulp van
standaardcorrespondentie. De twee pagina's hierover steken schril of tegen
de veertien pagina's in het Praktijkboek correspondentie.

Typerend voor de aanpak van de zes
hoofdstukken waarin de verschillende
soorten brieven worden behandeld, is

In vergelijking met de besproken rivalen
is Handboek Taalhantering — ondanks
het aanzienlijke aantal voorbeelden —

meer een naslagwerk dan een voorbeeldenboek. Het gaat uitgebreider en dieper in op de `theorie' (bijvoorbeeld bij de
persuasieve technieken). Er zijn minder
brieven afgedrukt, maar het commentaar is duidelijk beter. Het taalgebruik
en de lay-out zijn zakelijk en aanzienlijk
aantrekkelijker dan van de beide andere
boeken.
Nieuwe adviezen
Bij het doornemen van de besproken
boeken vielen mij nog twee dingen op.
Ten eerste zijn de briefadviezen nog
steeds voor een zeer groot deel op ervaring en overlevering gebaseerd en
niet op empirisch onderzoek. Daardoor is het nog steeds mogelijk dat in
het ene werk met geen woord gerept
wordt over de buffertechniek bij
slecht-nieuwsbrieven ('presenteer
slecht nieuws niet in de eerste regel
van de brief, maar laat er een buffer
aan voorafgaan'), terwijl die techniek
in het andere boek een zeer prominente plaats krijgt.
Ten tweede worden in de meeste van
de hier besproken boeken allerlei niet
onbelangrijke vragen niet of onvoldoende behandeld. Spreek je de lezer
aan met U met een hoofdletter? Welke
aanspreekvorm is wanneer bruikbaar
(onder andere het gebruik van Mijne
heren)? Hoe onderteken je een brief
namens iemand? Ook houden de briefadviseurs nog onvoldoende rekening
met het toegenomen pc-bezit. Oogt,
bijvoorbeeld, een uitgelijnde brief
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(met een rechte rechterkantlijn) niet te
veel als een onpersoonlijk massadocument, een formulier? Wat is een goede
manier van afbreken van woorden?
Welke kwaliteit moeten print en
papier bezitten? Hoe kun je correspondentie automatiseren?
Inmiddels zijn de eerste Nederlandstalige correspondentieprogramma's
voor personal computers op floppy
beschikbaar. Het softwareprogramma
TRANSWORD van Miniware B.V. richt
zich op de Nederlandse en internationale handelscorrespondentie. Het bevat
bouwstenen in zes talen die de gebruiker
in staat stellen door combineren

vele zakenbrieven samen te stellen. Andere faciliteiten zijn onder meer een
tekstverwerkingssysteem, een geIntegreerd woordenboek en adressenbestand, en steno.
In februari bracht Uitgeverij Het Spectrum een pakket voor bedrijfscorrespondentie op de markt: Prisma Correspondent. Het bestaat uit een programmadiskette, een programmahandleiding, een
boek met circa 2000 genummerde zinnen en een correspondentiehandeling.
Corriejanne Timmers, die al een serie
correspondentieboekjes op haar naam
heeft, is samen met de computerlinguist
W. J. B. Hus verantwoordelijk voor dit

Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Verwarrende
grammatica
R. J. Offerein — ambtenaar Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen

In Onze Taal van juli/augustus 1989,
op blz. 131 t/m 133, proberen Dirksen en Schuurs aannemelijk te maken
dat grammatica-onderwijs niet bijdraagt aan de (schriftelijke) taalvaardigheid van leerlingen. Zij vergelijken
daartoe het effect van hun `grammaticale cursusmateriaal' met dat van een
oefencursus en een revisiecursus. Het
resultaat: na afloop van de grammaticale cursus maken leerlingen in opstellen zelfs meer fouten dan voorheen.
Daaruit trekken de schrijvers de conclusie `dat grammatica-onderwijs niet
leidt tot een grotere schriftelijke taalvaardigheid'. Het is jammer. dat zij alternatieve conclusies niet in de beschouwing betrekken. Een daarvan,
namelijk dat het cursusmateriaal gewoon slecht is, ligt nogal voor de
hand. Dit te oordelen naar het in het
artikel opgenomen — bijna
onleesbare — fragment. Denkt men nu
werkelijk dat een leerling van onge-

veer twaalf jaar oud zinsneden als Je
wilt algemeen beginnen' en `Voor you
( . . . ) is het boek bepaald; het heeft een
unieke verwijzing' begrijpt? Geen
wonder dat de schrijvers concluderen:
`Het lijkt wel of leerlingen alleen maar
in de war raken van deze cursus.' Ik geloof het graag.

Hun maken een
foutje
A. R. E. Gulje — docent Nederlands,
Utrecht

In Onze Taal van juni 1989 beweren
Dirksen en Schuurs in hun artikel `Diagnose en therapie van grammaticale
fouten' dat in de zin Hun hebben dat
gedaan geen grammaticale fout gemaakt wordt.
Ik ben het met deze vaststelling beslist
oneens. Dirksen en Schuurs zeggen in
hun artikel `( ... ) dat een oordeel goed
of font bij normeringskwesties afhankelijk is van persoonlijke smaak en
overtuiging, zaken die we niet in ons
onderzoek wilden betrekken.'

pakket, dat ook voor vijf andere talen
verkrijgbaar is.
In veel Aziatische landen zit de beroepscorrespondent met zijn typemachine
midden op straat. Tegen betaling levert
hij zakelijke (en persoonlijke) brieven:
klaar terwijl u wacht. In ons land wordt
misschien minder gecorrespondeerd en
meer getelefoneerd dan vroeger, maar de
eisen die aan correspondentie gesteld
worden, zijn zeker niet lager geworden.
Nu de klerken al enige tijd uit ons straatbeeld verdwenen zijn, zijn we dan ook
aangewezen op ons schrijfonderwijs, en
op ons zorgvuldig gekozen briefadviesboek.

De vraag die hier ter tafel komt, is dus:
is er hier sprake van een normeringskwestie of hebben we hier te maken
met een duidelijk logische regel? Het
valt niet te ontkennen dat men heel
vaak sprekers hoort die het hebben
over `hun hebben... en hun gaan..
Volgens mij echter hebben we hier te
maken met sprekers die grammaticaal
slecht onderlegd zijn. We maken in
onze taal toch duidelijk verschil tussen
subjectsvorm en objectsvorm. We leren op school toch dat ik altijd onderwerp moet zijn en dat het me wordt
als het voorwerp is. Zo ook met ze en
bun. De grammaticus professor Van
den Toorn schrijft hierover: `Voor alle
persoonlijke voornaamwoorden
bestaan vormen die als subject gebruikt kunnen worden en vormen die
als object dienst kunnen doen.
Mensen die het hebben over `Hun
hebben dat gedaan zondigen tegen de
logica en de systematiek van de taal.
Op school hadden ze beter moeten
opletten Coen het persoonlijk voornaamwoord werd behandeld. Of is dat
onderdeel misschien nooit uitgelegd?

Sisyfus-stenografie
Anne Hoeksma — journalist, Vries

In het artikel `Het gesprokene geschreven' (Onze Taal nr. 7/8) openbaart Albert Hofstede ons vanuit zijn werkkring, de Stenografische Dienst der
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Staten-Generaal, dat men zich daar
nog steeds beijvert het taalgebruik in
de Kamers te 'veredelen'. Hij heeft collega's die in dit kader bijvoorbeeld
vorige week veranderen in verleden
week. Een dergelijke taakopvatting zou
ik sisyfus-stenografie willen noemen.
Zij gaat ook duidelijk verder dan de
kunst die Van Dale omschrijft als
stenografie, namelijk `mondelinge
voordrachten woordelijk op te schrijven'.
Hofstede vertelt ook dat hij, als hij
Yvonne van Gennip hoort zeggen `Als
je dan weer op dat ijs staat .. , als purist de neiging heeft hiervan te maken
`Als je dan weer op het ijs staat ..
Andermaal verbazing bij mij. Taalpuristen kunnen toch niet menen dat
deze beide zinnen hetzelfde zeggen?
Mocht dit wel het geval zijn, dan vrees
ik dat puristen regelmatig niets anders
doen dan teksten van een toegevoegde
gevoelswaarde beroven.
Als journalist zou ik ervoor willen
pleiten deze 'veredeling' te stoppen.
Stenografen lijken mij voldoende werk
te hebben aan het rooien van taal- en
stijlfouten en versprekingen, zeker in
de Staten-Generaal. Als dit proces van
Verelendung een te zware wissel gaat
trekken op sommige kamerstenografen, dan moeten zij niet gaan `veredelen, maar een andere werkplaats zoeken.

rige (voormalige) Zeeuwse eilanden —
woont men in een stad of op een dorp,
en men is daar strikt consequent in:
men woont in Vlissingen, in Middelburg of in Veere, maar op Souburg, op
Oostkapelle, op Aagtekerke of op welk
ander dorp of gehucht dan ook.

In Zeeland op
Souburg

Jan Berits' verhandeling over het veronderstelde `probleem' ei/jij in Onze
Taal van juni geeft aan op welk niveau
het hele streven naar een spellingwijziging staat. Een gewoon mens schrijft
eigentijds, maar Berits' VWS vond omstreeks 1970 dat we eigenteits moesten
schrijven. In 1972 propageerde dezelfde VWS echter samen met de 'vereenvaudigers' van Kohnstamm ook ijgentijts.
`Doe het radicaal, dan zijn we
minstens voor een eeuw klaar , was de
leus. De VWS heeft echter voor haar
spelling -85 inmiddels alweer eigentijts
bedacht; 'bestuurslit' G. v.d. Klugt beloofde in Onze Taal van juni 1987 een
oplossing van het `verdraaid moeilijke
probleem ei/jij' en nu stelt de nog
steeds meedenkende Berits weer ygentyts voor.
Iedereen weet dat zeer veel woorden
op een aantal wijzen kunnen worden
gespeld, maar dat het niet mogelijk is
uit de gesproken taal een `juiste' spelling of te leiden. Er bestaan geen
`juiste' spellingen, er bestaan alleen

J. V. Rooijen — Vlissingen

In de rubriek Reacties, in Onze Taal
van juli/augustus, blz. 116, gaat P. Louwerse nader in op het gebruik van de
voorzetsels op en in voor plaatsnamen. Hij is het niet eens met H.
Heestermans in Onze Taal van april
1989, die stelt dat op wordt gebruikt
voor iets dat hoog of afgezonderd ligt,
en in voor een begrensd gebied.
Louwerse tracht zijn betoog te illustreren met een voorbeeld uit het Walcherse. Naar mijn gevoel is hij in deze
regio toch minder goed bekend dan
zijn Zeeuwse naam doet vermoeden.
Geen enkele inboorling zal namelijk
ooit beweren dat hij of zij in Aagtekerke woont! Op Walcheren — en
voor zover mij bekend ook op de ove-

Wij Walcherenaren herkennen veel
niet-autochtonen aan dit — naar ons
gevoel onjuiste — gebruik van het
voorzetsel in. Dit gevoel is namelijk
erg streekgebonden: bij Katwijk en
Scheveningen zou ikzelf vrijwel zeker
in gebruikt hebben, maar als de bewoners van deze dorpen vinden dat het
op moet zijn, dan is dat zo!
Binnen een stedelijk gebied gaat de
theorie van op = hoog en in = laag inderdaad niet op, maar dat werd door
Heestermans ook niet beweerd. Uiteraard kiest men hier domweg het voorzetsel dat het best bij de wijk- of straatnaam klinkt: op een dijk, op een weg,
op een plein, op de boulevard, maar in
een straat.

Zinloze spelling=
hervorming
G. C. Molewijk — Amsterdam

schrijftradities, en om een maximale
toegankelijkheid van het geschreven
verleden te verkrijgen, is eerbiediging
daarvan noodzakelijk.
Is spellingverandering om deze reden
al onwenselijk, kort geleden heeft het
Cito nog eens aangetoond dat er ook
geen onderwijskundige redenen voor
bestaan. Het eeuwige geknutsel als dat
van Berits behoort derhalve tot de
meest zinloze van alle menselijke activiteiten.

X,igrec,Z

Ir. H. Hahn — Veldhoven

In het juni-nummer van Onze Taal
somt de heer Berits voordelen op van
de lettertekens ei, ij en y. Een nadeel
van de ij ten opzichte van de ei zou het
alfabetiseringsprobleem van de ij zijn.
Een belangrijke oorzaak van de problemen met de alfabetisering van de ij
ligt naar mijn mening in het lager
onderwijs. We leerden het alfabet opzeggen als:... x, ij, z (ultspraak: ..
[iks], [ei], [zet]). De griekse i ( officieel i
grec; de term ypsilon heb ik, hoewel hij
naar mijn mening te prefereren is, in
het Nederlands nooit geleerd) komt in
dit alfabet niet voor. Verwarrend is
ook dat we als hoofdletter IJ schrijven
in plaats van Ij. (Het Spaans schrijft als
hoofdletter Li en niet LL, terwijl daar
de 11 toch ook als een letter beschouwd
wordt.) In het voortgezet onderwijs
wordt de verwarring nog groter door
de exacte vakken. Daar wordt het teken y consequent uitgescholden voor
[ei].
We hebben — terecht — nooit geleerd
de lettercombinaties au, ei, ie, ou, etc.
als afzonderlijke lettertekens te beschouwen. Dit waren gewoon samengestelde letters. Als men ons in het
lager onderwijs nu maar verteld had
dat ij ook zo'n samengestelde letter is,
dan hadden we het alfabet kunnen leren als:... x, y, z (uitspraak: [iks],
[i grec], [zet]; of voor mijn part:..
[iks], [ipsilon], [zet]). Het verschil tussen ij en y was dan veel duidelijker en
minder verwarrend geweest. Als we de
ij consequent beschouwen als i +
dan komt ze in het alfabet vanzelf tussen ii en ik. Nederlandse woordenboeken doen dit al jaren zo, en daar lijkt
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iedereen tevreden over te zijn. Een
voordeel hiervan is dat in het alfabet
ruimte blijft voor het teken y, dat immers in talloze leenwoorden voorkomt. Sorteren met een computer
levert op deze wijze ook geen enkel
probleem op. H. Heestermans komt
in NRC Handelsblad van 12 mei 1989
mede op grond van taalhistorische
argumenten tot een soortgelijke
conclusie.

Onze spelling na
1992
P. M. Nieuwenhuijsen — hogeschooldocent Nederlands, Leeuwarden

Ook in de discussie over het wijzigen
van de spellingregels is het noemen
van het jaartal 1992 in de mode. In
Onze Taal van juni gebeurt dit door
mijn collega Wels. `Het is juist nu beter om het woordbeeld internationaal
te houden voor zover het al internationaal is.' Wels wil geen c's door k's vervangen zien. Nu is internationaal niet
helemaal hetzelfde als `Engels en
Frans, al heeft Wels met die identificatie geen moeite. Ik heb weleens gehoord dat onze belangrijkste handelspartner de Duitse Bondsrepubliek is.

Spelling en eigen
identiteit
Dick Slagter — Tilburg

In Onze Taal van juni 1989 werd wederom uitvoerig stilgestaan bij de spelling van het Nederlands en dan met
name bij de veranderingen die daarin
zouden moeten worden aangebracht.
Wat daarbij opviel, was het argument
voor de keus van een bepaalde spelling: dat die spelling ook in het buitenland wordt gehanteerd.
Allereerst was daar het artikel van de
heer P. A. Wels met als onderwerp de
spellingvoorstellen van de Taalunie.
Volgens de heer Wels dient de c in
leenwoorden niet te worden vervangen
door een k, omdat men dat in Engeland en Frankrijk ook niet doet. Hij
gaat daarbij voor het gemak voorbij
aan de Duitse taal, waarin de c massaal
wordt vervangen door een k. Waarom

Het Duits is de taal van drie Europese
staten: de meest gesproken taal van een
land, zeer belangrijk in nog een, en
een minderheidstaal in ten minste drie
andere. In de spelling van het Duits
wordt de k-klank door een k weergegeven, of het moet om uitgesproken
vreemde woorden en namen gaan.
Over internationaal gesproken: in de
spelling van de Slavische talen is het
ondenkbaar dat een k-klank door een
c wordt weergegeven, en ook de onderdanen van de Europese supermogendheid (de USSR) kijken daardoor
vreemd aan tegen die gewoonte, zelf
gewend aan een schrift waarin de k nu
juist gelijk wordt geschreven als de
onze. Mocht iemand onder de indruk
zijn van het klassiek imago van de c:
de oude Grieken kenden geen c, en
net als zij schrijven ook de huidige
EG-Grieken talloze k's.
Maar ik vind dat er een belangrijker
argument tegen het standpunt van
Wels pleit. Waar bestaat eigenlijk de
`spellingverwarring' uit die hij wil
voorkomen? Wie zich niet met
vreemde talen bezighoudt, krijgt er
zeker niets mee te maken. (Ik plaats
geografische en persoonsnamen even
buiten haakjes, maar die houden zich
toch al niet aan spellingregels.) Wie
vreemde talen leert, is alleen maar

deze nauw aan het Nederlands verwante taal niet in de beschouwing
wordt betrokken, is niet duidelijk. De
reden is vermoedelijk te vinden in het
feit dat je alleen over de grens moet
kijken als dat in de redenering te pas
komt. De vervanging van c's door k's
zou verwarring veroorzaken. Wels bedoelt dat het voor ons verwarrend is:
voor het buitenland kan het onmogelijk verwarrend zijn, omdat het lezen
en schrijven van Nederlands, helaas,
een vrijwel uitsluitend Nederlandse
bezigheid is.
De kroon in het juni-nummer wordt
gespannen door de heer J. Berits, die
zich afvraagt wat wij toch in 's hemelsnaam met de ei en de ij aanmoeten.
De heer Berits staat voor het dilemma
een keus uit beide te moeten maken
en, niet voor een gat te vangen, redt
hij zich daaruit door heel verrassend
met een derde mogelijkheid te komen:
de y. De y verdient om wel zeven redenen de voorkeur. Een van die redenen

dankbaar als een woord als produkt
nagenoeg (op c en k na) hetzelfde
blijkt te zijn in het Engels en het
Duits, en kan het hooguit verwarrend
vinden dat het in het Frans een beetje
anders is, maar dat is geen kwestie van
spelling. Die hele spellingverwarring
is een verzinsel.
Of gaat het de heer Wels om degenen
die Nederlands willen leren? Want wil
iemand die het Nederlands niet beheerst erbij gebaat zijn dat de spelling
van het Nederlands de c's in accu
handhaaft, dan zal hij toch het Nederlands moeten leren. En wie weleens
getracht heeft iemand Nederlands te
leren, weer hoe vervelend het is om
telkens te moeten zeggen: `Inderdaad,
het zou logischer zijn als we naast akker gewoon akku schreven, maar we
pakken dit helaas niet logisch aan , of
`Je hebt kode geschreven zoals je
mocht verwachten dat het moet, maar
de spelling van het Nederlands is grillig:
Verwarring zou kunnen worden voorkomen door degene die Nederlands
leert, een consistent pakket regels voor
te schotelen. Minder c's schrijven is
nog maar een kleine stap in die utopische richting.

is dat men zich in het Engels, `een
soort hulp-Nederlands van de 21 ste
eeuw , eveneens van de y bedient.
Nog afgezien van de vraag wat nu precies onder het rampzalige `een soort
hulp-Nederlands' moet worden verstaan, is een dergelijke argumentatie
werkelijk to erg. Het valt nog mee dat
het stukje van de heer Berits niet in
het Engels is geschreven; het schijnt
namelijk dat dit in Engeland de gewoonte is.
De vraag dringt zich op of de beide
schrijvers in de shoot zouden springen
indien dit in het buitenland gewoon
zou zijn. Waarschijnlijk hebben zij
reeds het zekere voor het onzekere genomen en hebben zij de sprong gewaagd, gezien het modderfiguur dat
hier geslagen wordt. Het verbijsterende tekort aan besef van een eigen
identiteit dat hier ten toon wordt
gespreid, is vast en zeker niet van het
buitenland afgekeken.
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Ovale(n) (2)
I. Suasso — lerares Nederlands, Best

In het juni-nummer van Onze Taal
schreef ik een stukje over het bijvoeglijk naamwoord ovaal, dat vrij vaak in
de verbogen vorm een onterechte n
krijgt: het ovalen venster in plaats van
ovale. Naar aanleiding daarvan heb ik
een paar interessante reacties gekregen,
waarop ik straks inga.
Onlangs ben ik met nog een aantal gevallen geconfronteerd, waaronder twee
zeer opmerkelijke. Zo vond ik in
NRC Handelsblad van 27 mei 1989
een ovalen cylinder, waarmee een
champagnefles werd aangeduid. Het
lijkt mij dat hier geheel voorbijgegaan
wordt aan de betekenis van `ovaal': immers, een champagnefles is niet ovaal,
en een cilinder is per definitie rond.
Een ander vreemd geval trof ik aan in
Van Dale (11e druk). Daar staat bij het
lemma aad, ade: `plat ovalen vat,
(voorheen) bij het afromen van melk
gebruikt'. Het gebruik van ovalen is
hier bijzonder merkwaardig: omdat
`vat' onzijdig is, zou `plat ovaal vat'
veel meer voor de hand liggen.
Deze fout staat overigens al sinds de
7de druk (1950) in Van Dale. Het is
dus geen recent verschijnsel, zoals ik
dacht. Dat het zelfs al in de jaren twintig voorkwam, blijkt uit een brief die
ik van mevrouw Stuiveling uit Hilversum ontving, die melding maakt van
een tafel die in de tuinkamer van haar

Malapropismen
(3)
. Er zitten lagunes in dit artikel.
. Ik kan niet zo goed conserveren in
die groep.
. Hier bestaat juriscorrespondentie
over.
. Die flat werd niet comfort het
bestemmingsplan gebouwd.
. Ach, zij had nooit moeten trouwen, zo'n frigidaire vrouw.
. Die mensen werken daar als geleislaven.
. Kees lijkt wel aardig, maar hij is een
hyprosiet.

ouderlijk huffs stond en die altijd `de
ovalen tafel' werd genoemd.
Maar nu de verklaring. Enkele briefschrijvers wijzen op het feit dat ovaal
ook een zelfstandig naamwoord kan
zijn met als meervoudsvorm ovalen.
Er zou dan een zekere `interferentie'
optreden tussen deze pluralisvorm en
de verbogen vorm van het adjectief.
En dan ben ik weer terug bij mevrouw
Stuiveling: zij komt namelijk met een
vergelijkbaar geval. Ze schrijft dat zijzelf in 1963 in een opstel `een vrouw
met een driekanten doek om het
hoofd' ten tonele had gevoerd, wat een
discussie met haar man, de letterkundige Garmt Stuiveling, had uitgelokt:
volgens hem moest het driekante zijn.
Van Dale (11e druk) geeft het lemma
driekant alleen als zelfstandig naamwoord, met als bijvoeglijk naamwoord
driekantig. Bij het lemma hoed staat
echter wel `driekante hoed, steek'.
Driekant blijkt dus wel degelijk een
bijvoeglijk naamwoord te kunnen
zijn. Maar nergens komt de vorm met
een n voor, althans 'steekproeven' als
steek of mitella leverden geen enkel geval op. Maar ik houd me aanbevolen
voor uitzonderingen!
Bij de driekanten doek zou het meervoudsaspect een rol kunnen spelen. In
feite ligt het hier nog meer voor de
hand door de aanwezigheid van het
telwoord. Toch geeft mevrouw Stuiveling een andere verklaring: ze vindt
het mooier klinken en ze zou ook nu
nog driekanten steek schrijven.
Ik geloof dat daar de oplossing van het
probleem moet worden gezocht:

. Er circuleerde een helikopter boven
het drukbevolkte plein.
. Zij werden al corpulerend betrapt.
. De rechtsgang raakt zo verstopt,
dat advocates gevraagd wordt van produceren of te zien.
* De witbesneeuwde bergen vormden een vaccinerend gezicht.
* Doe niet zo onchalant met de deuren; ze zijn pas geverfd.
. Van apocalyps maken ze hoestbonbons.
. Hij liep bij de aanrijding een beenvacature op.
. Hij moet voortdurend urineren; hij
heeft last van zijn poostraat.
Zij sprak met een meisje dat helemaal over haar stuur heen was geweest.

we hebben te maken met een eufonische n, die dus louter wegens de welluidendheid wordt gebruikt. Misschien kunnen we zelfs spreken van
een esthetische n: ovalen 'staat' zoveel
mooier en interessanter dan ovale, dat
wellicht te veel aan het `saaie'
vaal/vale doet denken, zoals ook het
vroegere eikenhout en kippenei fraaier
ogen dan eikehout en kippeei. Dus toch
een soort hypercorrectie, zij het in een
enigszins andere betekenis dan we
daar meestal aan toekennen.
Wie een betere verklaring heeft: dat
hij of zij zich melde!

Ovalen als hypercorrectie
A. Veenhoff — Haren

Naar mijn mening is er met `ovalen'
iets anders aan de hand. Journalisten
in het westen van het land zijn niet gewend woorden op -en ook zo uit te
spreken. Zij zeggen here, journaliste,
weste, enz., maar schrijven deze woorden met een -n als laatste letter.
Ze spreken dus over het `ovale' venster
en denken dat zij hun spreektaal moeten vervangen door schrijftaal: ovalen.
Wie daar op let in kranten en tijdschriften kan de meest gekke dingen
tegenkomen, bijvoorbeeld de reden die
de Paus hield; of: dat ligt niet in de
reden. Wonderlijk is dat de nieuwslezers zeggen 'westenwind in het zuide
van het land'.
Ik geloof dat mevrouw Suasso niet
dieper moet zoeken.

. Hebt u een lemitigatiebewijs bij u?
. Zijn grootvader overleed aan een
hartinflatie.
. Die kerk kent nog de machtsongesteldheid tussen mannen en vrouwen.
. -Wij staan daar erg anti-sceptisch
tegenover.
. Ik noem de namen in diabetische
volgorde.
. Pas op! Zo gaat dat ding naar de Filippijnen!
Werkelijk gehoord of gelezen door onder anderen mevr. drs. Y. Daoud te Leiden, mevr. C.
Feis-Putters te Dordrecht, mevr. drs. L. de
Graaf te Oegstgeest, drs. A. van Hezik te Voorburg, Willy E. Quiet te Amsterdam, N. Valkenburg te Steenwijk, Els Verhaar te Wijk bij
Duurstede, B. Vos te Vaassen, en redactieleden
van Onze Taal.
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Vraag en antwoord
Dag datief?

Mevrouw Maaike Dommisse te Arnhem
stuurt de redactie al jarenlang knipsels
van onbegrepen datief-constructies.
Hieronder vindt u een deel van de door
haar gesignaleerde ontsporingen.

Redactie Onze Taal

Vraag: Heldring beschouwt het als
een fout als de derde en de vierde
naamval door elkaar gehaald worden.
Volgens Brandt Corstius (NRC, 11-71987) bestaan die naamvallen helemaal
niet. Wie heeft er gelijk?
Antwoord: Als de vorm van een
(voor)naamwoord afhankelijk is van
de functie in de zin (bijvoorbeeld
onderwerp of lijdend voorwerp), dan
heten die vormen traditioneel naamval. Onze taal heeft maar weinig
woorden waarin zo'n naamval zichtbaar is. Een voorbeeld is het persoonlijk voornaamwoord, dat onderwerpsvormen (ik, jij, hij) en voorwerpsvormen (mij, jou, hem) heeft. De
meeste naamwoorden kunnen verschillende zinsdeelfuncties verrichten
zonder dat er een vormverschil mee
gepaard gaat:
Piet ziet mij / ik zie Piet / ik raadde Piet

aan in bed te blijven.
Onloochenbaar heeft Piet hier drie
verschillende functies, maar het heeft
geen zin om van de eerste, vierde en
derde naamval te spreken. Het woord
Piet verandert immers niet.
De vraag moet worden geherformuleerd tot: zijn er (voor)naamwoorden
in het Nederlands die als lijdend voorwerp een andere vorm hebben dan als
meewerkend voorwerp?
1. Het betrekkelijk voornaamwoord
die/wie.
Volgens de regels van de ANS (blz.
246-247) is het:

(1)De brieven die Hans Marie stuurde,
kwamen nooit aan.
(2)De vrouw wie Hans brieven stuurde,
antwoordde nimmer.
De vorm van het betrekkelijk voornaamwoord is afhankelijk van de functie: die voor het lijdend voorwerp in
(1) en wie voor het meewerkend voorwerp in (2). Is deze beurtwisseling van
die en wie een nagelvast argument
voor het bestaan van een datief (derde
naamval), apart van een accusatief
(vierde naamval)? In zin (2) mag volgens de ANS ook die gebruikt worden. Dat is wat zwak uitgedrukt: de
meeste mensen geven de voorkeur aan

brengen. Zij - die hieraan geen
gevolg geven wacht disciplinaire
straffen. De maatregel geldt bij
de huidige dirigent. Ook mevrouw
Anneke Derksen, weduwe van de
dit jaar overleden ere-voorzitter
Hent Derksen en mevrouw Crramwinckel, echtgenote van ere-president en oud-burgemeester van de
gemeente Gendringen vielen deze

woodlorde, die tijdens de open
Australische nog de oren werd gewassen door Lendl (6-4, 6-3, 6-1)
treurde daarom met lang na over
jijn gemiste kans, „Ik heb Poch ook

Door de uitvinding van de
heer Van der Ree zijn tientallen
automobilisten een hert of een
ree op hun motorkap bespaard
gebleven en hebben heel wat
eer te beurt.
Kuiper op gruwelijke wijze om het
gebracht. De vernielde dieren,
Het kabinet wacht deze zomer leven
waaronder
jongen, werden in
moeilij ke begrotingsbesprekingen, silo gevallenook
de
kop sfgernkt.
aldus Lubbers, door de tegenvallende economsche ontwikkeling. Maar
ARNHEM - Drie Franse vakantiehet is ook een bescherming voor de gangers zullen zich hun bezoek aan
gebouwen die in een winderig kli- .Anthem nog in lengte van jaren
maat geen Lang, leven beschoren heugen. En daarbij zullen het niet de
zouden zijn. De gebouwen worclen •fraaie...stadsparken en de Arnhemse

zijn eigendom van de Stichting Het Geldersch Landschap. Flora en fauna worden er
alle ruimte gegeven.
uitgingen. De feestzalen werden de rug
toegekeerd. Daarna werd gezongen in kerken
Terwijl ze, zoals ouders dat be-

opgepakt. Als
het tot een
proces komt,
wacht Frankrijk
woelige
dagen.

taamt, te pas en te onpas zijn voorgehouden juist niet op dergelijke de giganten tot drie verliespunten is
teruggebracht. Leo Beenhakker
voorstellen in te gaan.
wacht nog een paar angstige waken.
Annelies en haar staf Jeroen,
Hanneke en kok Oscar zijn
De zeearenden in het zuidwestelijk
er alles aan gelegen om u ook
deel van Groenland leken een zelfde
eens lets anders te laten pro-

beren.

triest lot beschoren In het begin van

waarop de gemeente panden in hun wijk heeft verbouwd. De gevels van de

huizen zouden, ook ten opzichte van de belendende panden, geweld zijn
aangedaan. De werkgroep vraagt in een brief hierover aan de gemeentelijke

Gregory, de strop zal krijgen. Honderd anderen wachten hletzejfde 'lot
wegens het bezit van heroine. In Malaysie is het in bezit hebben van 0,5
de plaats in. Nederland restnog
de wedstrijden tegen Polen en

Joegoslavie.
De Raad van Toezicht van het ABP
heeft onlangs ten aanzien van een
„Nutter", die vanuit verscheidene
deeltijdbetrekkingen VUT-ontslag
Elke dag wordt een andere modestij i
in de lens gevangen en inhoud gege-

ven door een negental mannequins.
voerd, zijn voorlopig gered. De oprukkende bulldozers en betonstorters, klaar om de unieke eta historische restanten weg te werken in de
fundamenten voor een nieuw kan^ toorgebouw van negen verdiepin-gen zijn op bet laatste moment een
halt toegeroepen.

ze dab *kWm se+

t 1e :.:
reageerde furieus. In een dreigbrief
,gaf hij aan dat de activiteiten van
SDU een halt moesten worden toegeroepen. Gebeurde dat niet, clan
Eerder al werden de feestelijkheden dit jaar luister bijgezet door
diverse andere activiteiten. Zo verstandbeeld. Maar schuwen ze
angstvallig de stokstij ve vogelverschrikkers. Warden de vogels
angst aan -gaiaad door het
blauw, groen en leel!van
de- roer-

loze strooient nonnen.. Kleuren d'ie

geI1k zin aan de overalls van de
boeren. Fen vogeltje trekt zich
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de vrouw die. Voor hen is er dus geen
beurtwisseling, ondanks de dubbelzinnigheid die het oplevert.
2. Het persoonlijk voornaamwoord
van de derde persoon meervoud hen/
hun.

er inderdaad geen derde naamval in
het levende Nederlands van nu meer
bestaat. Puntje voor Brandt Corstius.
Zit er dus geen fout in zin (8), die
Heldring wel fout acht?

De regels zijn:

(8)( ... ) dat de directeur erin slaagde de
Duitsers naar zijn hand te zetten of een
rad voor de ogen te draaien.

(3)Piet ziet hen (vierde naamval).
(4)Piet geeft hun het bock (derde naamval).

Die conclusie is ook weer niet juist.
Veel lezers (onder wie Heldring) zullen (9) beter vinden dan (10):

Geven de fameuze woordjes hen en
hun de datiefliefhebber voldoende
houvast? Ook dat is nog maar de
vraag. Natuurlijk weten we allemaal
dat velen moeite hebben met het
onderscheid tussen hen en hun, dat ons
volgens sommige taalgeleerden opgedrongen is. Verder zien we het correcte hun in (4)(in bepaalde kringen)
terrein verliezen ten gunste van hen,
misschien uit angst voor hun doen. In
ieder geval staat hen stilistisch hoger
aangeschreven dan hun. Nog meer belang hechten we aan het feit dat
menigeen weifelt in al die gevallen
waarin men niet snel het kun-je-eraan-voorzetten-foefje kan toepassen:

(9)Mij werd een rad voor de ogen gedraaid.
(10) Ik werd een rad voor de ogen gedraaid.

(5)Mag ik h?n ook nog wat limonade inschenken?
(6)Dat beviel h?n helemaal niet.
(7) Het leek h?n een briljante oplossing.
Als ervaren taalgebruikers alleen na
grondige ontleding tot een vormkeuze
kunnen komen, hebben we te maken
met een grammaticaal onderscheid dat
niet meer tot onze levende taal behoort. Ook hen en hun vormen kennelijk geen argument om de derde van
de vierde naamval gescheiden te houden.
3. Vaste uitdrukkingen als van goeden
huize, te bestemderplaatse en van harte.
In deze uitdrukkingen krijgt het
zelfstandig naamwoord een uitgang
die historisch toegeschreven wordt aan
de derde naamval (ANS, blz. 54). Deze
uitdrukkingen zijn onbruikbaar voor
de argumentatie. Ten eerste zijn ze als
fossielen overblijfselen van een stadium van het Nederlands dat voorbij
is. Ten tweede ontbreekt bij deze uitdrukkingen de beurtwisseling met een
vierde naamval: er zijn geen vormen
van goed huffs, bestemde plaats en hart
te vinden die een andere vorm dan
bestemder, etc. hebben omdat ze in de
vierde naamval staan.
De conclusie lijkt te moeten zijn dat

tegelijk heeft: lijdend voorwerp bij zetten en meewerkend voorwerp bij
draaien. Een (geclausuleerd) puntje
voor Heldring.
Maar er zijn ongetwijfeld ook lezers
die (10) beter vinden dan (9). Daaruit
blijkt dat in hun grammatica degene
die/wie een rad voor de ogen gedraaid
wordt, geen meewerkend voorwerp is,
maar onderwerp in zin (10) en lijdend
voorwerp in zin (8). Voor hen is er
niets mis met de samentrekking in (8).
Zijn de naamvallen in het Nederlands
daarmee verdwenen? Nee, in dit artikel staan geen argumenten tegen het
maken van een onderscheid tussen verschillende vormen die op naamvallen
berusten. Naamvallen bestaan dus nog
wel.

Deze lezers zullen (8) afkeuren omdat
de Duitsers twee verschillende functies

Het Lyrisch Lab
Over onmatigheid
Pieter Nieuwint

Laten we het eens hebben over metrum en metrische variatie. Onder metrum verstaan we de regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in een gedicht; de combinatie van een beklemtoonde met een of twee onbeklemtoonde lettergrepen noemen we een
versvoet. Tweedelige versvoeten zijn
jamben of trocheeen, en driedelige
zijn dactylus, amfibrachys of anapest.
Het verschil tussen die laatste drie is
net zo belangrijk als het verschil tussen die eerste twee: onbelangrijk dus,
want meestal uitsluitend gebaseerd op
het (toevallige) aantal onbeklemtoonde lettergrepen aan het begin van
de versregel. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat twee- en driedelige
versvoeten corresponderen met melodieen in respectievelijk twee- en driekwartsmaat, maar dat is niet zo: alle
combinaties zijn mogelijk.
Wanneer ik het over metrische variatie
heb, bedoel ik de afwisseling, in een en
dezelfde versregel, tussen twee- en driedelige versvoeten. je zou kunnen zeggen dat in dit opzicht liedjes en gedichten veel meer overeenkomsten
vertonen dan nodig is. Zowel dichters
als liedjesschrijvers hebben de neiging
om, als ze zich aan het schrijven zet-

ten, een keus te maken voor een bepaalde versvoet, en zich daar vervolgens stipt aan te houden. De dichters
hebben daar misschien wel gelijk in
— want hun gedichten zouden anders
bij het voorlezen de indruk wekken
zich struikelend voort te bewegen —
maar de liedjesschrijvers niet. Het is
niet alleen mogelijk om metrische variatie toe te passen in liedregels, het is
zelfs uiterst aanbevelenswaardig. Denk
vooral niet dat u de componist in
moeilijkheden brengt! Integendeel, hij
zal u dankbaar zijn: met `onregelmatige' regels kan hij in de regel veel beter uit de voeten dan met een Jambische of dactylische 'dreun'. Maar als
dat zo is, zult u zeggen, waarom vertonen de meeste liedjes dan toch die ritmische regelmaat?
Wat zich hier wreekt, is iets wat in een
van de eerste afleveringen van Het Lyrisch Lab al besproken is: in de professionele liederenbusiness wordt zeer
vaak eerst de tekst geschreven, en pas
later, door iemand anders, de melodie.
En de tekstdichter gedraagt zich als de
dichter, en meent dus, ten onrechte,
zich aan een versvoet te moeten houden. Niet altijd, hoor. No de Wijs
schreef jaren geleden het lied Lelijkemensendag waarvan het refrein luidde:
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Whatever happened to the beautiful
people?
Where have they gone?
Whatever happened to the beautiful
people?
How can we carry on?
De componist (dat was ik dus) ging
handenwrijvend achter de piano zitten
en was binnen een minuut klaar (en ik
neurie het wijsje nog wel eens, als ik
door de Kalverstraat loop). Als u mij
niet gelooft, hecht u misschien meer
waarde aan de mening van Harry Bannink, die in een interview eens heeft
verzucht dat goedlopende regels voor
hem een schrikbeeld zijn. Kortom,
hier is de moraal van dit verhaal, op
rijm nog wel:

Doe eens iets anders, zit niet zo vast aan
dactylus of trochee
Neem ze gewoon in een en dezelfde regel
eens alletwee.
Dit hele betoog staat natuurlijk op

gespannen voet met het eerder door
mij gegeven advies om bij het schrijven van liedteksten altijd uit te gaan
van bestaande melodieen. Maar ik had
het nu speciaal tegen a) die vasthouders die dat beneden hun waardigheid
vinden; b) de velen die, als puntje bij
paaltje komt, geen bestaande melodie
kunnen bedenken, of niet weten hoe
die verder ging; en c) No de Wijs.
Het bovenstaande biedt mij een mooie
gelegenheid om nog eens terug te
komen op een boude bewering die ik
vele, vele afleveringen geleden gedaan
heb. Ik schreef (november 1988) half
uit balorigheid, half uit overtuiging
(maar ook in de stellige verwachting
dat het niemand zou opvallen) dat de
driekwartsmaat eigenlijk niet bestaat.
Nu zijn er nogal wat mensen die geen
Weense wals kunnen horen zonder in
weemoed uit te barsten, en zodoende
is het aantal brieven waarin op hoge
toon geeist wordt dat ik nu eens af-

kom met een bewijs voor mijn gedurfde stelling, inmiddels gevaarlijk
dicht in de buurt van de twee gekomen, zodat ik vrees niet meer onder
een korte toelichting uit te kunnen.
Welnu, elke driekwartsmaat, zou je
kunnen zeggen, is in feite een twee- of
vierkwartsmaat waarbij de afzonderlijke halve of kwartnoten onderverdeeld zijn in drieen. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door het feit dat
het aantal maten bij een wals nooit
een veelvoud is van drie, maar altijd
van twee of vier. Probeert u het maar
met Wien, Wien, nur Du allein: u zult
merken dat het aantal maten precies
32 is. Hier zijn de eerste twee regels,
met de lettergrepen waarop de acht tellen van de twee vierkwartsmaten vallen cursief: Wien, Wien, nur Du allein,
sollst stets die Stadt meiner Traume
sein. Wat, u bent nog steeds niet overtuigd? Oke, dan bestaat de driekwartsmaat wel.

Taalkundige of talige vaardigheden?
Prof. dr. G. E. Booij — hoogleraar Algemene taalwetenschap, Vrije Universiteit Amsterdam
In het oktobernummer van Onze Taal
1988 schrijft de taalkundige (of talige?)
fijnproever PCUdB: ik heb kei honger
en ik heb daar kei van genoten blijken
ook al tot de normale taalkundige uitrusting van adolescenten te behoren'.
Het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord taalkundige in plaats van het
hier bedoelde talige is een voorbeeld
van een in Nederlands taalgebruik
zeer algemeen verschijnsel: het gebruik van een adjectief met de betekenis `betrekking hebbend op de wetenschap van x' in plaats van een adjectief
met de betekenis `betrekking hebbend
op x'. In hetzelfde nummer van Onze
Taal schrijft op blz. 145 de chirurg
J. Granaada dat `het joodse yolk' een
begrip is `dat zijn etnologische dimensie in de diaspora is kwijtgeraakt . Hier
zou in plaats van etnologisch mijns inziens het woord etnisch gebruikt moeten worden.

Aannemelijke verklaring
towel in geschreven als in gesproken
taal is dit verschijnsel wijd verbreid.
Men spreekt of schrijft bijvoorbeeld
over oncologische kwalen, karaktero-

logische eigenschappen, psychologische problemen, sociologische verschijnselen, klimatologische omstandigheden, en demografische ontwikkelingen. Ook in wetenschappelijke
teksten vindt men dit euvel: taalkundigen spreken over fonologische verschijnselen waar fonische bedoeld
zijn, of over het probleem van `de psychologische realiteit van taalkundige
regels , in plaats van `de psychische realiteit van taalregels'.
Wat is de verklaring voor deze gewoonte? Volgens sommigen is het een
symptoom van de vergaande verwetenschappelijking van ons wereldbeeld,
waardoor verschijnselen benoemd
worden in termen van de wetenschap
die zich met die verschijnselen bezighoudt. Ik geloof dat dit inderdaad een
factor is, maar er zijn ook taalstructurele factoren die daarbij een rol spelen.
In de hierboven besproken voorbeelden taalkundig en etnologisch zijn er
alternatieve adjectieven voorhanden,
te weten talig en etnisch. In veel andere
gevallen is dat niet het geval: wat zijn
bijvoorbeeld de tegenhangers van oncologisch, karakterologisch en demogra-

fisch? De denkbare adjectieven oncisch,
karakteraal en demotisch komen in die
betekenis niet voor. Het veelvuldig gebruik van adjectieven op -logisch en
-kundig zal dus ook te maken hebben
met het niet beschikbaar zijn van een
adjectief met de betekenis `betrekking
hebbend op x'.
Er is wellicht nog een andere taalstructurele factor in het spel. Ook bij een
andere klasse van bijvoeglijke naamwoorden, de geografische, zien we een
overeenkomstige kloof tussen de vorm
en de betekenis. Zo heeft Amerikaans
de morfologische (of morf(em)ische?)
structuur [[[Amerik]aan]s], en we zouden dus als betekenis verwachten `betrekking hebbend op Amerikanen
terwijl de feitelijke betekenis `betrekking hebbend op Amerika' is. We Leiden zulke adjectieven dus of van de
naam voor de inwoners van dat land.
Men zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat hier een vorm van herinterpretatie meespeelt: de opeenvolging van
de achtervoegsels -aan + -s wordt opgevat als een achtervoegsel (suffix)
-aans. Analoog hieraan kunnen we
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stellen dat woorddelen als -logisch en
-kundig geherinterpreteerd worden als
achtervoegsels om bijvoeglijke naamwoorden van namen of te leiden.
Herinterpretatie kan overigens niet alles verklaren. Brits vertoont dezelfde
overgang als Amerikaans: van 'betrekking hebbend op inwoner' naar `betrekking hebbend op het land'. Maar
in Brits is geen opeenvolging van achtervoegsels te bekennen die voor herinterpretatie in aanmerking komen.

Oplossingen
Het Nederlands biedt in vele gevallen
wel degelijk alternatieven voor de onjuist gebruikte stapelvormen als karakterologisch en demografisch. We kunnen het bijvoeglijke naamwoord omschrijven met een woordgroep: in
plaats van demograf ische ontwikkelingen krijgen we dan ontwikkelingen in

I I ove ...
Martin de Koning

Ik had er de Fransen niet voor aangezien, maar kennelijk kan ook Descartes het tij niet keren. Miniac, je craque! Ik heb het zelf gelezen, op de achterruit van zo'n authentiek bestofte
deux-chevaux, in het pittoreske Bretonse dorpje Miniac-Morvan. De bekentenisliteratuur per autosticker. In
het land van Voltaire en Vian. Ook
daar al. Er is kennelijk geen houden
meer aan; als een vloedgolf overspoelt
het ons. En het is zonder aanzien des
voitures gelijkelijk verdeeld over Saab
Turbo en Fiat Panda. Men heeft blijkbaar een onbedwingbare behoefte den
volke kond te doen van het feit dat
men in Strijen woont (Strijen is zo), er
een hond op nahoudt (I love my
Dobermann^, wel aardig met poezen
kan opschieten (Ik ben een poezengek
of weleens een balletje slaat (Squash
players do it against the wall!.
!)

Hoe moet je dat nou toch verklaren,
die exhibitionistische behoefte om
wildvreemden per achterruit deelgenoot te maken van je afwijkingen? Persoonlijk houd ik het op een interessant taalkundig bijverschijnsel van de
ontzuiling.
Toen geluk nog heel gewoon was, was
het duidelijk waar je bij hoorde. Je was
rooms, gereformeerd of Drees. Je zong

de samenstelling en omvang van de bevolking. De omschrijving laat echter
meteen zien wat het voordeel van de
woorden op -logisch en -grafisch is: de
omschrijvingen worden lang en ingewikkeld.
We kunnen de gewraakte bijvoeglijke
naamwoorden ook vervangen door
een samenstelling. We krijgen dan
karaktereigenschappen, klimaatomstandigheden en taalverschijnselen. Dit alternatief voldoet in het algemeen wel,
maar niet voor demograf ische ontwikkelingen: bevolkingsontwikkeling is
geen goed alternatief, omdat dat tot
misinterpretatie kan leiden, te weten
`de ontwikkeling van de bevolking'.
Misschien moeten we dan toch maar
eens denken aan het creeren van adjectieven als demotisch ! Helaas bestaat dit
woord al als aanduiding van een bepaald Egyptisch schrift.
in het kerkkoor, zat op zaterdagkorfbal of bij de Jonge Natuurvorsers. Dat
sociologisch bedje hadden je ouders
voor je gespreid en daar had je maar in
te stappen. Als je een erf had, had je
een hond, als je muizen had een poes,
en als je kind was een konijn. Maar je
plakte toch niet op je Fongers dat je
een poes had of aan korfbal deed? Dan
had je er ook wel op kunnen zetten
dat je aardappels at of twee knieen bezat. Die dingen spraken toen voor
zichzelf. Kom daar nu eens om ! Elsje
uit Den Haag woont inmiddels gescheiden in Alphen aan de Rijn. Kees
uit Kootwijk is in Amsterdam van zijn
geloof gevallen en doet nu rebirth the-

rapy, en mijnheer pastoor heet nu Sjef
en woont onwettig samen in een door-

zonwoning.
Ik heb eens van remand gehoord dat
Amerikanen die ver van hun geboor-

tegrond een streekgenoot ontmoeten,
zo remand bijna doodknuffelen. Mien
zegsman verklaarde dat uit het feit dat
dat land zo immens groot is. Wie van
Florida naar Chicago moet verhuizen,
emigreert echt, met alle ontwortelingsgevoelens van dien. Daarom zijn
yankees natuurlijk ook zo dol op manifestaties die het wankele wij-gevoel
weer wat voeden: verkiezingsfeesten,
massale kerkdiensten.
Nou is Amsterdam-Lochem natuurlijk
San Francisco-New York niet, maar
op een Hollands schaaltje is er dunkt
mij precies hetzelfde aan de hand.
Men roept — in deze verwarde tijden —
de andere dorpsbewoner, hondebezitter of honkballer per sticker toe dat
men, Gode zij dank, ook lid is van de
club. De autosticker als nieuwe
groepstaal. Een mens moet ergens bij
horen, nietwaar?
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Een jaartje tussen de -gogen
Drs. Harry Theirlynck — journalist/tekstschrijver, Den Haag

Elke wetenschapper koestert zijn eigen spraakgebrek. Een jurist spreekt als een
wielrenner. Ratelend als een mitrailleur vuurt hij kleine, compacte brokjes
informatie, voor minstens vijftig procent aan het wetboek ontleend, zonder haperen
op zijn toehoorder af. Een letterkundige zucht, steunt en hakkelt. Al zet hij de deur
van zijn gigantische, geestelijke woordenschuur slechts op een kiertje, de metaforen
en synoniemen haasten zich vrolijk haasje-over springend naar buiten. Voortdurend
een nieuwe aanzet of nog betere beschrijving beproevend, komt hij langzaam als een
stoomlocomotief op gang. Mooi, maar ook vermoeiend om naar te luisteren. En een
sociale-wetenschapper? Die is gek op produktieve samenstellingen, wetenschappelijke `toverwoorden' en de afdankertjes van Amerikaanse collega-onderzoekers.
Samen met een collega-journalist heb
ik een jaar lang ettelijke symposia, seminars, studie-bijeenkomsten en congressen van sociale-wetenschappers bijgewoond. Achter in prestigieuze congreszalen of benauwde universiteitslokalen noteerden we ijverig allerlei
belangwekkende zaken. Om niet in
slaap te vallen verzonnen we spelletjes.
Geliefd was een spelletje dat we `blokkendoos' noemden. Sociale wetenschappers zijn heel behendig in het
bouwen van samenstellingen. Mooie
lange woorden a la het bekende Hottentottensoldatententententoonstellingen. In den beginne was er bijvoorbeeld het woord leren. Een wetenschapper maakte daar beheersingsleren
van. Een volgende sprak over beheersingsleerstrategie, een ander haakte
daarop in met beheersingsleerstrategievaardigheden. Enzovoort.

Afstroom en uitschot
Vooral de onderwijskundigen zijn
sterk in het vormen van produktieve
samenstellingen. Geliefd bleek de samenstelling `voorzetsel + zelfstandig
naamwoord'. Het substantief stroom in
de betekenis van `grote menigte die
zich verplaatst ; is de afgelopen jaren
misschien wel het meest produktief
gebleken in teksten die zich met enigerlei aspect van het onderwijs bezighouden. Panta rhei, vooral de leerlingen in het voortgezet onderwijs: `Het
instroomonderzoek mavo vormt samen met het doorstroomonderzoek
meao en het uitstroomonderzoek
meao het schoolloopbanenonderzoek.
De onderzoeker die is uitgekeken op
uitstroom (dat staat voor `de leerlingen
die de school verlaten'), kiest voor het
wat chiquere afstroom (meerdere keren
gesignaleerd). Voor kinderen die zonder diploma de school de rug toekeren

of voor kinderen die naar een lager
type onderwijs worden verwezen, is
het woordje uitstoot gereserveerd. `De
uitstoot van de basisschool naar het
buitengewoon onderwijs is onrustbarend: Met zoveel varianten kan de
menselijke word-processor wel eens
doldraaien en gaan klonteren. Ik heb
de directeur van een technische
school, sprekend over zijn vroegtijdige
schoolverlaters, eens per abuis het
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woord uitschot in de mond horen nemen. Waarschijnlijk een samenklontering van uitstroom, school en uitstoot.
Een heel fraaie subcategorie wordt gevormd door samenstellingen die
bestaan uit twee bijvoeglijke naamwoorden. Vooral de jonge socialewetenschapper kan daar al snel goed
mee uit de voeten. Het verzinnen van
zo'n samenstelling is gemakkelijk en
geeft een tekst al snel wetenschappelijk cachet. Bovendien: zij dekt een
veel breder terrein dan een enkelvoudig bijvoeglijk naamwoord. Didactisch
is maar de helft van pedagogischdidactisch. Dankzij die laatste samenstelling bestrijk je zo'n beetje de
hele markt van de onderwijskunde en
de pedagogiek. Altijd goed dus, je
kunt je er bijna nooit een buil aan vallen. Voorbeelden die ik verder noteerde: diagnostisch-identificerend,
inhoudelijk-structurerend en
functioneel-rationalistisch.
Een betekenis van die woorden is
— zeker buiten hun contect — moeilijk
te geven, maar zij geven een tekst onmiskenbaar een extra wetenschappelijk kleurtje.

Toverwoorden
Jonge sociale-wetenschappers treden
bijna zonder uitzondering in de
taalsporen die door hun leermeesters
zijn getrokken. In een maiden-speech
is er bijna sprake van ritueel woordgebruik. De jonge wetenschapper
spreekt over evident als hij of zij bedoelt dat iets als een paal boven water
staat. Hij spreekt over adequaat waar
`voldoende' of `toereikend' zou
volstaan. Hij gebruikt woorden als
attitude-worming, disseminatie en initieel. Alleen de heel sterken van geest
weten zich eraan te ontrekken.
De stilzwijgende boodschap van de
oude aan de jonge generatie wetenschappers is kennelijk: in een wetenschappelijke tekst moeten voldoende
onmiskenbaar `wetenschappelijke'
woorden staan. Daarmee wordt, zoals
in zoveel beroepstakken, het groepsgevoel versterkt. Woorden als perceptie,
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poneren of burn out fungeren als beschaafde knipogen naar de collegaonderzoekers. `Ik ben een van ons', delen zij mee, een op gezette tijden terugkerende bevestiging van het lidmaatschap der wetenschappelijke
kaste.
Niet gewoon nadenken over zeggen,
maar `Het is ons doel dat kinderen in
achterstandsituaties leren reflecteren
over hun eigen situatie: Een paar factoren wordt bij een sociale-wetenschapper altijd `een x-aantal factoren'.
Over de werkelijke betekenis van toverwoorden maakt geen socialewetenschapper zich meer druk. Ze
fungeren als piepschuim rond de echte
boodschap. Nog een voorbeeld. Bewustwording is een toverwoord uit de
zacht wetenschappelijke hoek. `Het
gaat de counselors daarbij vooral om
een proces van bewustwording' noteerde ik op een congres van psychologen. De filosoof Cornelis Verhoeven
heeft eens fijntjes opgemerkt dat de
term bewustwording in de meeste
teksten het noodzakelijk object mist.
Alleen gebruikt is het een begrip zonder inhoud. In bovenstaand voorbeeld
is niet duidelijk waarvan de patient
(pardon: client) zich bewust moet
worden. Dat wordt in het midden gelaten. Overigens laten de echte socialewetenschappers zich bij de vraag naar
dat object niet licht verschalken. De
ware psycholoog draagt voor dergelijke noodsituaties een rituele drieslag
in portefeuille, waaruit hij snel een
keuze maakt. De client moet zich bewust worden van `zijn plaats in de samenleving', `zijn eigen positie' of `zijn
functioneren in het algemeen'.

Hang naar mystificatie
Waarom gemakkelijk als het ook
moeilijk kan, is voor veel socialewetenschappers de leidraad bij het
schrijven van teksten.
Een beetje onderwijskundige haalt
zijn neus op voor gewone, duidelijke
woorden als spijbelen, rotzooi trappen
of luisteren. Zij onderscheiden respectievelijk spijbelgedrag, ordeverstoringsgedrag en luistergedrag. Een hoogleraar
vindt het desgevraagd niet zo erg dat
pas afgestudeerde leraren die het bedrijfsleven in willen geen leservaring
hebben: `Bij bedrijven speelt lesgeefgedrag veel minder mee.'
Tot een tiental jaren terug fungeerden
de Latijnse woorden of citaten als de

toverwoorden in een wetenschappelijke tekst. Bij prof. Duijnstee zaliger,
eertijds zo'n beetje het boegbeeld van
de Katholieke Universiteit Nijmegen,
kon je beter je Prisma Latijns Citatenboekje bij de hand houden: 'Dura lex,
sed lex' of `Fiat justitia et pereat mundus'. Begreep je het niet, dan was er
nog niets aan de hand. Het was allemaal franje, toegift, een service aan
geinteresseerde studenten die zijn
spreuken als extraatje, boven op het juridisch brimbrorium mee naar huis
konden nemen.
Maar de jongste generatie onderzoekers heeft atheneum-B met hooguit
een jaar vrij-keuzevak `Latijn in het
dagelijks leven' of `De wondere wereld
der Grieken en Romeinen'. Maar de
onuitwisbare hang naar mystificatie
en verrijking van de professie, die men
vroeger in de marge van college of
traktaat kon bevredigen, blijft iedere
rechtgeaarde onderzoeker aankleven.
Dus Wendt hij de blik naar Amerika,
het Mekka van de sociale wetenschap,
en doorschiet hij papers, hand-outs en
verbale `output' met coping processen,

Taalvaardigheid
Redactie Onze Taal

In oktober 1988 hield het genootschap
in de RAI te Amsterdam zijn themadag over het onderwerp 'Scholing in
taalgebruik — schriftelijke taalvaardigheid in het onderwijs van nu'. Een uitgebreid verslag daarover verscheen in
het decembernummer van Onze Taal
1988. Vanuit het bedrijfsleven, de
onderwijs- en de onderzoekswereld
kwamen veel klachten ter sprake over
het moedertaalonderwijs.
Het genootschap wilde zich niet beperken tot enkel signaleren van klachten en tekortkomingen. In een brief
bracht het bestuur van het genootschap in februari 1989 de bevindingen
van de themadag onder de aandacht
van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. In augustus jl. ontving het genootschap daarop een reactie in de vorm van een bedankbrief,
begeleid door een concept-beleidsnotitie waaruit blijkt dat de problemen op de Pabo's de aandacht hebben
van de minister. Het onderwijs in de

underachievers, streaming en compacting. Zo is het Amerikaans het potjeslatijn van de sociale wetenschappen
geworden.

Een pleister op een houten been
Zie ik het wat al te somber, na een vol
jaar te hebben gevist in het troebele
water der sociale wetenschappen? Nee
boor, ik heb hierboven omwille van
de duidelijkheid een klein beetje overdreven.
Ik heb daar achter in die zaaltjes ook
heel mooie dingen gehoord. Ik noteerde beeldspraken die ik graag zelf
zou hebben verzonnen.
Uit de mond van een Vlaamse professor hoorde ik bijvoorbeeld een fraaie
opvolger voor het obligate `dweilen
met de kraan open'. `Die paar extra lesjes voor kinderen van buitenlandse
werknemers , zei ze, `dat is slechts een
pleister op een houten been: En een
hoogleraar psychiatrie over de psychologische tests voor dienstplichtigen:
`Als de kroketten net zo werden gekeurd als onze soldaten, dan zou u
hier vandaag niet zitten.'
Het kan dus wel.

Nederlandse taal blijkt slechts een van
de vele problemen te zijn bij de herstructurering van het Pabo-onderwijs.
Uit de notitie is niet op te maken dat
onze klachten effect (zullen) hebben
op de aandacht voor het moedertaalonderwijs aan de Pabo's.

Troonrede 1989
Taaladviesdienst Onze Taal

Voor de derde keer is het Genootschap Onze Taal nauw betrokken geweest bij het redigeren van de troonrede. Opnieuw hebben dit jaar twee
medewerkers van de Taaladviesdienst
in de verschillende fasen waarin de
Troonrede 1989 tot stand kwam, de
verantwoordelijke personen van het
Ministerie van Algemene Zaken bijgestaan met taalkundige raad en suggesties.
Wij hopen dat door deze invloed van
het genootschap een troonrede is ontstaan die voor lezer en luisteraar taalkundig acceptabel was.
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InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

breinkaper (headhunter), stadskim
(skyline), tijdslimiet (deadline), kamerfiets (hometrainer) en rimpelstrijk
(face-lift).

Nico Groen & Erik Viskil

Spellinggidsen
De concurrentiestrijd tussen uitgeverijen over de opvolging van het
Groene Boekje is de laatste maanden
losgebarsten, en het einde is nog niet
in zicht. Sinds het verschijnen van de
officiele, niet meer herziene Woordenlist, in 1954, zijn veel nieuwe woorden in onze woordenschat terechtgekomen. Een nieuw Groen Boekje laat,
naar het zich laat aanzien, nog zeker
enkele jaren op zich wachten, mede
doordat de voorstellen tot spellingherziening nog beoordeeld en uitgewerkt
moeten worden. De uitgeverijen hebben nu dat gat in de markt ondekt.
In mei verscheen bij WoltersNoordhoff de Spellinggids Eigentijds
Nederlands, met zo'n 75.000 woorden
in voorkeurspelling en toegelaten spelling. Het boek is mooi uitgevoerd, gebonden, telt 812 bladzijden, en kost
f 34,50. ISBN: 9001.96807.4
In september kwam Het Spectrum
met het Prisma handwoordenboek Spelling, waarin maar liefst 90.000 woorden zijn opgenomen. Zoals de Spellinggids bevat ook dit naslagwerk tevens afbreekpunten van alle woorden,
vervoegingen van vreemde werkwoorden, en trappen van vergelijking. Het
zogenaamde `Goede boekje' van Het
Spectrum is verschenen als pocket, telt
ruim 900 bladzijden, en kost f 19,90.
ISBN: 90274.2374.1

Lezingen over spelling
Tussen 10 oktober en 12 december
kunt u aan de Rijksuniversiteit Leiden
nog wekelijks een lezing bijwonen
over spelling, in het kader van de
cyclus `De Groene Spelling'. De voorstellen tot spellingwijziging van de
Taalunie zijn voor de afdeling
Moderne Taalkunde van de vakgroep
Nederlands aanleiding geweest verschillende sprekers uit te nodigen om
het thema spellingwijziging nader uit
te diepen. De lezingen vormen elk een
afgesloten geheel, en zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden.
Programma:
10 okt., prof. dr. P. Paardekooper:
`Wendier tegen wetenschap';

17 okt., dr. J. de Rooij: `Voorstellen
spellingswi j ziging';
24 okt., drs. C. Hamans: `De argumenten van tegenstanders van spellingswijziging';
31 okt., prof. dr. P. van Sterkenburg:
`Het groene boekje';
7 nov., P. Hagers (Van Dale): `Spelling
& uitgeverij';
14 nov., dr. J. Zuidema: `Spelling &
onderwijs';
21 nov., dr. V. van Heuven: `Spelling
& lezen';
28 nov., drs. R. Horbach: `Spelling &
dyslexie';
12 dec., dr. M. 't Hart: `Spelling & literatuur'.
Tijdstip: steeds op dinsdag van 16.15 17.00 uur. Plaats: zaal 005 van het
Centrale Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats, Leiden. Inlichtingen: dr. H. J.
Bennis, tel. 071- 272128 op ma. 16.00 17.00 uur.

Nederlands van nu
Het mei/juni-nummer van Nederlands
van nu, het tijdschrift van de Vereniging Algemeen Nederlands, besteedt
aandacht aan de termen dame/
meisje/meid en (opnieuw) aan geografische labels in woordenboeken. Verder onder andere de gebruikelijke taaltips, vragen van lezers over taal, en een
bespreking van enkele (woorden)boeken.
In het jull/augustusnummer beschrijft
de lexicograaf F. Claes de herkomst
van samengestelde woorden met
`bloem' en aanverwante begrippen.
Van dezelfde auteur is een lezing opgenomen die werd gehouden bij de prijsuitreiking van de taalwedstrijd om de
Simon Stevinpenning. Studenten hadden hiervoor ongeveer 830 originele
Nederlandstalige alternatieven voor
Engelse leenwoorden ingestuurd; zij
traden daarmee in de voetsporen van
de zestiende-eeuwse ingenieur die een
reeks unieke goed-Nederlandse woorden aan onze taalschat toevoegde (o.a.
scheikunde, omtrek, hoofdstuk en vierkant). Enkele bekroonde alternatieven
waren: bengelbewaarder (baby-sitter),
raphapje (fast food), nalippen (play
back), knispervlokken (corn-flakes),

De discussie over 'acceptabel Nederlands' in plaats van `standaardNederlands' als doel van het moedertaalonderwijs, loopt hoog op in de rubriek `Ter discussie'. De redactie ontving enkel negatieve reacties op een artikel waarin, volgens de briefschrijvers
`wordt gecapituleerd' voor het niet
(kunnen) onderwijzen van correct
Nederlands.
Taalwijzer
Begin september verscheen een uniek
naslagwerk voor een ieder die taalverzorging belangrijk vindt: Taalwijzer
van Paul Cockx. Het is een alfabetisch
naslagwerk dat antwoord geeft op talrijke praktische taalproblemen, speciaal met betrekking tot taalkwesties die
in Vlaanderen aan de orde van de dag
zijn. Maar ook voor Nederlanders is
het boek uniek: bij meer dan 3000
trefwoorden geeft het boek gemiddeld
drie voorbeeldzinnen met vindplaats,
die nagenoeg alle ontleend zijn aan
Nederlandse dag- en weekbladen (de
Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij
Nederland, Elsevier). Dat levers bijna
10.000 voorbeelden op van correct gebruik van woorden die vaak problemen blijken te geven. De auteur van
Taalwijzer kan dat weten: naast zijn
docentschap is hij al meer dan tien
jaar taaladviseur bij de Raad voor
Taaladvies in Brussel. Sinds 1976 verstrekte die raad meer dan 20.000 taaladviezen, waarvan een deel gebruikt is
voor het boek. De vindplaatsen van de
voorbeelden geven aan hoe sterk
Cockx zich in zijn adviezen richt op
de Noordnederlandse norm voor goed
taalgebruik. Een algemeen Zuidnederlands taalgebruik bestaat niet, en de
ontwikkeling van een dergelijke variant is uit taalpolitiek oogpunt, vooral
in een verenigd Europa, zeer ongewenst, aldus de auteur.
Dankzij de toelichting en de vele citaten is Taalwijzer ook een aardig leesboek; allereerst geeft het echter een
nuttige aanvulling op woordenboeken
en grammatica's. De in linnen gebonden Taalwijzer is uitgegeven door het
Davidsfonds in Leuven, is bijna 500
bladzijden dik, en kost f 54,50. ISBN:
90.6152.539X
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Debatteren
Op vrijdag 6 oktober jl. vond in Den
Haag de officiele oprichtingsbijeenkomst plaats van de Stichting Holland
Debate. De stichting is een initiatief
van (oud-)studenten dat is ontstaan
door het gebrek aan aandacht voor
spreekvaardigheid in het Nederlandse
onderwijs. Doel is `het bevorderen van
de kunst van het debatteren in de
ruimste zin des woords'. De stichting
zal debattoernooien organiseren, cursussen opzetten voor spreken in het
openbaar, debatteren stimuleren in het
onderwijs, adviezen geven over debatteren en demonstratiedebatten houden.
Informatie is te verkrijgen bij de Stichting Holland Debate, postbus 11208,
2301 EE Leiden.

Nederlands - Russisch
Op dinsdag 1 augustus jl. werd het
eerste exemplaar van het NederlandsRussisch woordenboek aangeboden aan
de ambassadeur van de USSR in
Nederland. Aan het woordenboek is
twintig jaar gewerkt door prof. Van
den Baar en een grote redactie. In geen
ander land buiten het Oostblok is zo'n
omvangrijk woordenboek naar het
Russisch samengesteld. De 65.000 trefwoorden vinden hun Russisch equiva
lent in 175.000 vertalingen. Achter in
het boek is een uitgebreid grammaticaal compendium van het Russisch opgenomen. Uniek is de markering van
tien verschillende stijlniveaus die aan
vele van de Russische vertalingen zijn
toegevoegd.
Kluwer geeft het woordenboek van
1750 bladzij den uit voorf 195,—..
-

Vraagbaak van A tot Z
Onder de titel Taal en tekst van A tot Z
verscheen bij uitgeverij Thieme een
ongewone handleiding voor schrijvers.
Anders dan in de meeste schrijfwijzers, wordt in de boek noch een methode besproken voor het schrijven
van teksten, noch een thematische behandeling gegeven van de problemen
waarmee een schrijver tijdens het
schrijfproces te maken kan krijgen. In
plaats daarvan wordt een grote hoeveelheid taalkwesties aan de hand van
trefwoorden besproken. Wie iets over
een bepaalde taalkwestie wil weten,
zoekt die kwestie onder een van de
trefwoorden op in de alfabetisch geordende lijst.
Met Taal en tekst van A tot Z kan op
veel praktische vragen snel en gemak-

kelijk een antwoord worden gegeven.
Iemand die bijvoorbeeld wil weten
welke woorden hij aaneen moet schrijven, kan onder het lemma `aaneenschrijven' richtlijnen daarvoor vinden.
Wie twijfelt over het juiste gebruik
van correctietekens, zoekt het woord
`correctietekens' op. Ook een schrijver
die niet zeker weet of een bepaald
woord als barbarisme te boek staat,
vindt het antwoord door het woord in
de lijst op te zoeken.
Het aardige van het boek is dat er zoveel verschillende onderwerpen aan
bod komen. Er wordt niet alleen ingegaan op slepende taalkwesties, maar
ook op onderwerpen die over het algemeen minder in de belangstelling
staan, zoals stijlfiguren, lettertypen,
staande uitdrukkingen en tante Betjes.
Een minpuntje is dat problematische
gevallen slechts sporadisch van meer
dan een kant worden belicht. Zo
wordt onder het lemma `accent' maar
een van de gangbare manieren besproken waarmee aan een lettergreep nadruksaccent kan worden gegeven en
wordt onder `brief' maar een voorbeeld getoond van een indelingsmodel.
Taal en tekst van A tot Z. Praktische
handleiding voor schriftelijk taalgebruik is geschreven door P. J. van der
Horst, telt 168 pagina's en kost
f 34,50.

Herinneringen
Vorig jaar vierde C. F. P. Stutterheim,
emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden,
zijn vijfentachtigste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan verscheen het
werkje Herinneringen van een oude
taalonderzoeleer, waarin Stutterheim
terugkijkt op zijn jeugd, zijn studentenjaren en vooral zijn carriere als
neerlandicus. Hij gaat daarbij in op
zijn belangrijkste publikaties, waarvan
hij er een paar zeer kort samenvat, en
op de overwegingen die hebben geleid
tot de wetenschappelijke beslissingen
die hij heeft genomen.
Naast deze mini-autobiografie bevat
het werkje ook een bibliografie van
alle boeken en artikelen die Stutterheim tussen 1930 en 1988 heeft gepubliceerd; deze lijst telt ongeveer 300 titels.
Herinneringen van een oude taalonderzoeker is uitgegeven door H. Heestermans en J. Noordergraaf en kan worden besteld door f 15,00 over te
maken op postgirorekening 38122281

t.n.v. J. Noordergraaf, Alphen aan den
Rijn, onder vermelding van `Herinneringen'.
Voorzetten
In de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie verscheen onlangs
deel 21: Een normatief-pedagogische
grammatica voor het Nederlands. L.
Beheydt en E Jansen doen hierin verslag van hun onderzoek naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van een
normatief-pedagogische grammatica
voor anderstaligen en voor Nederlandstaligen. Dit onderzoek is min of
meer geinitieerd door de Taalunie, die
in haar oprichtingsverdrag stelt dat de
verdragsluitende partijen besluiten tot
het `gemeenschappelijk bepalen van de
officiele spelling en spraakkunst van
de Nederlandse taal'. Praktisch gezien
houdt dit in dat in de behoefte aan een
normatieve grammatica moet worden
voorzien. Wie mocht denken dat dit
probleem met de publikatie van de
ANS (in 1984) is opgelost, heeft het
mis. De ANS geldt als een descriptieve
en niet als een normatieve grammatica, en is daarnaast niet opgezet vanuit de bepalingen van het Taalunieverdrag.
De auteurs van aflevering 21 van Voorzetten gaan in op een aantal zaken
waarmee bij de totstandkoming van
een grammatica rekening dient te worden gehouden. Beheydt concentreert
zich daarbij vooral op de vragen die
een allochtone gebruiker van een normatieve grammatica zal stellen, terwijl
Jansen zich richt op de behoeften van
de professionele autochtone gebruiker.
Beiden zijn het erover eens dat de verschijning van de ANS in elk geval niet
zonder nut is geweest, daar het boek
als een bruikbaar uitgangsp ^I nt kan
dienen bij de ontwikkeling van een
normatieve grammatica.
Voorzetten nummer 21 is, zoals alle tot
nu toe verschenen Voorzetten, te koop
bij de Stichting Bibliographia Neerlandica, Postbus 90407, 2509 LK Den
Haag.
Atlas Europese talen
Zeer aantrekkelijk is de hernieuwd
uitgegeven Atlas van de Europese talen,
die afgelopen voorjaar verscheen. Het
boek kan het best worden omschreven
als een rijk geIllustreerde geschiedenis
van de ontwikkeling van de Europese
talen. Het bevat tal van kaarten (140 in
totaal), waarmee in beeld wordt ge-
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bracht welke talen op welke plaatsen
werden of worden gesproken en hoe
ze zich in de loop van de geschiedenis
hebben verspreid. Behalve de kaarten
draagt ook een groot aantal foto's, die
vaak op verhelderende wijze de tekst
ondersteunen, bij tot de verlevendiging van het boek.
De Atlas begint met een overzicht van
de bestaande taalfamilies en hun inmiddels 'overleden voorouders'.
Daarna wordt in elk hoofdstuk de geschiedenis van een groep verwante talen behandeld. Elke taal van de groep

wordt afzonderlijk besproken, maar er
is ook aandacht voor de verbanden
tussen de talen en de wijze waarop ze
elkaar beinvloed hebben. Er komen
daardoor heel wat etymologische
kwesties aan de orde: het boek Celt
ruim duizend voorbeelden van woorden die in meer talen voorkomen of
sterke verwantschap vertonen. Er is
een apart register waarin deze woorden kunnen worden opgezocht. De
Atlas besluit met een reeks kaarten van
de landen van Europa, waarin per land
wordt aangegeven welke talen er worden gesproken.

De auteurs maken met hun boek duidelijk waarom de taalkaarten van de
Europese landen er in de meeste gevallen als lappendekens uitzien. Een ingewikkelde kwestie, die zij op een heldere en prettig leesbare manier inzichtelijk weten te maken.
De Atlas van de Europese talen is, onder redactie van Victor Stevenson, verschenen bij Uitgeverij Het Spectrum
en kostf 29,90.

Tacilcuriosa
Dubbelpalindromen (2)

Pleidooi voor
je kunt

Jules Welling — Best

W. Sterenborg

De Taalcuriosa-rubriek `Dubbelpalindroom' (december 1988) heeft zeer interessante post opgeleverd, die mij ertoe brengt nog een keer op het onderwerp terug te komen.
Ik schreef daarin over mijn verzameling foto's van palindromische kentekenplaten van auto's. J. Nicasie uit
Rijswijk zond me er twee toe en
schreef: `Het toeval wilde dat ik binnen een tijdsbestek van een uur twee
van dergelijke nummerborden tegenkwam, terwijl ik gewapend was met
mijn fotocamera. De opnamen zitten
dan ook naast elkaar op het negatief.'
Prof. dr. H. Casimir uit Heeze was zo
vriendelijk om uit te rekenen wat de
kans op een palindromisch nummerbord is: 1 op 2.890. De kans op twee
auto's met palindromische nummerborden naast elkaar is ongeveer 1 op
8.500.000, zo rekent hij voor. En daarmee zijn we bij het dubbelpalindroom, waarvan de professor, evenals
vrijwel alle andere briefschrijvers, het
voorbeeld paplepel gaf. J. Roemer Visscher uit Lunteren zond een lijstje
waarvan ik Tot Rur, waarmee Jan Lenferink zijn programma's afsluit, de aardigste vond. Langer waren kokesse
(vrouwelijke kok), kakmadam en eiereter. Het voorlopige record staat op
naam van Th. Kinsbergen uit Bennebroek, die met radarnetten (elf letters)
op de proppen kwam.
N. Valkenburg uit Steenwijk gaf een
geheel eigen draai aan de 'truc' met de

zin: `Jan zag bij de parterretrap Otto
pap nemen'; een viervoudige opeenhoping van palindromen. Daarmee
sneed hij een nieuw curiosum aan, dat
nog aanzienlijk uitgewerkt kan worden, bijvoorbeeld door Otto te vervangen door Reinier.
Zelf noemde ik in het stukje Ada Kok,
maar Reinier Kok bestaat ook. C. Parel uit Ridderkerk wees me erop dat
een dominee (1890-1982) met die
naam heel bekend geweest is onder gereformeerden. En in Waddinxveen
woont nog steeds iemand met die
naam, zoals enkele stadsgenoten lieten
weten.
B. Clement uit Rotterdam en R. Keijzer uit Hilversum wezen me op een
wel zeer curieuze geboorteaankondiging in de Volkskrant van 24
december 1988. Eigenlijk valt die buiten het kader van het dubbelpalindroom, omdat het om een `gewoon'
palindroom gaat, maar het betreft een
zo uniek geval, dat ik niet aarzel dit
voorbeeld in deze rubriek te noemen.
Herlien en Piet van Wanrooy te
Amersfoort kregen op 23 december
1988 een zoon en noemden die Yoornaw. Het mannetje heet dus Yoornaw
Wanrooy en is (zonder tegenbericht)
twijfelloos Nederlands fraaiste nu nog
kruipende, maar later letterlijk wandelende enkelvoudige palindroom!

In plaats van je kunt horen we nogal
eens je kan, een vorm die vooral in de
randstad opgang maakt en in de ANS
wordt bestempeld als `spreektaal'. Omdat ook de media zich veelvuldig van
dit alternatief bedienen, loopt de originele vorm je kunt het gevaar door de
bijdetijdse nieuweling te worden verdrongen.
Dat zou taalverarming betekenen! Het
bewijs hiervoor wend geleverd door
een patient van een psychiatrische kliniek, die klagend over het personeelstekort onlangs in een radio-interview
zei: `(...) en dan (na vijf uur) is er verder niemand meer die je kan bereiken:
Ik interpreteerde `niemand die jou kan
bereiken', maar besefte meteen dat er
in modernistische zin bedoeld kon
zijn `niemand die je/jij kunt bereiken'.
Een dubbelzinnigheid dus die voorkomen wordt als men je kunt in ere
houdt.

GEBOREN:

YOORNAW
geweldige zoon van
Herlien
Wanrooy-Timisela
Piet Wanrooy
Amersfoort,
23 december 1988
Lanselotpad 10
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Smoelwerk is geen handwerk
Het Surinaams-Nederlands woordenboek
Peter Burger — Leiden

Buitenlanders kunnen het vaak zo mooi
zeggen. Tampat goela zeggen ze in Indonisie, 'woning van de suiker, dat is toch
veel treffender dan ons suikerpot? Zo'n
poetische omschrijving voor zoiets alledaags. Door dat gezichtsbedrog (want
iets anders is het niet: alleen door onbekendheid mag wat daar al lang cliche is,
hier nog even vondst zijn) wordt wat je
ver haalt veel lekkerder dan Hollandse
waar. Maar ook dichter bij huffs, binnen
het Nederlands, als we dat even ruimer
zien dan het randstedelijke ABN, kan
onbekend bemind maken. Zo heet in het
Surinaams-Nederlands `snot' neusboter,
`piemelnaakt' is blootbajonet, `gaan zitten' is je staart zakken, en als je iemand
fotografeert, zeg je dat je een portret
trekt. Wie smoelwerk is geen handwerk
zegt, verkiest daden boven mooie woorden, en een rare snuiter is een broodje
met koendoe: een broodje met een
vreemd uitsteeksel of een broodje met
stekelvarkensvlees, de lexicograaf twijfelt.
De mooiste woordenboeken zijn niet
alleen naslagwerk, maar ook vermaakslectuur. Het Woordenboek van
het Surinaams-Nederlands door J. van
Donselaar, waaruit ik de bovenstaande
woorden en uitdrukkingen overschrijf, is zo'n mooi woordenboek.
Onlangs verscheen de tweede, uitgebreide druk. Uitgebreid is beslist niet
te weinig gezegd: de eerste druk telde
1400 woorden, de tweede zo'n 6600.
Surinaams Babylon
Wat is Surinaams-Nederlands?
Surinaams-Nederlands (SN) is de variant van het Algemeen Nederlands
(AN) zoals die zich in Suriname sinds
de komst van de eerste kolonisten
heeft ontwikkeld; ze wijkt zowel in de
uitspraak en de grammatica als in de
woordenschat of van het `NederlandsNederlands'. De meeste Nederlanders
zullen van dat alles nauwelijks meer
kennen dan de ronde w en misschien
het woord roti, anderen hebben wellicht kennis gemaakt met het SN in de
columns en romans van Edgar Cairo.
Cairo is in dit woordenboek met veel
citaten vertegenwoordigd (`Ma' ik? Op
mij waren ze hatelijk aan 't doen! Haternij zo!'), maar zijn SN, waarschuwt
de — uitvoerige — inleiding, is door
alle neologismen die het bevat niet

representatief voor het SN dat in Suriname gesproken wordt. Voor zover er
sprake kan zijn van `het' SN: de taal is
niet gestandaardiseerd en niet formeel
erkend. Het Nederlands (AN) is de
officiele landstaal, het Sranan (vroeger
nogal denigrerend Negerengels of Takitaki genoemd) de voertaal in Suriname. Slechts voor een deel van de Surinamers is het SN de moedertaal, de
anderen spreken het alleen in formelere situaties en gaan binnenshuis over
op het Sranan of op andere talen.
En andere talen zijn er veel in Suriname. De opsomming van vreemde
talen die het Nederlands in de voormalige kolonie hebben beinvloed,
wekt de indruk van een ware Babylonische spraakverwarring: Zeeuws dialect (Suriname viel aanvankelijk onder
de verantwoordelijkheid van de Staten
van Zeeland), Engels, Sranan, Hindi,
javaans, Spaans, Portugees, Caraibisch
(een Indiaanse taal) — de lijst kan nog
worden uitgebreid. Roti is Hindi, granman (stamhoofd) komt uit het Sranan,
iets korts (een borrel) is een letterlijke
vertaling van het Engelse `a short
drink'.
Cultureel panorama
De basis van het SN is het Nederlands,
maar het is Nederland met een tic.
Veel woorden zijn net even anders:
tandenschuier, schoonbroer, zwagerin.
Vertrouwde woorden kunnen een
overwachte betekenis hebben: een
t-shirt heet borstrok, een groenteboer is
een tuinder, krakers daar zijn hier supporters. Door de isolatie bewaart het
SN verouderde woorden als schrijnwerker voor meubelmaker, valies voor
koffer, tong voor taal. Andere woorden en uitdrukkingen zijn nieuw:
slaappak (pyjama), verhaalboek (roman), de mond snijden (in de rede vallen). Wie pindakaas is, is verarmd, dat
wil zeggen, zo arm dat hij gewoon pindakaas moet eten. Van Donselaar geeft
bij alle woorden citaten en een etymologie. Die etymologieen zijn een enkele maal iets te veel van het goede, zoals de toelichting bij praatwater (alcoholische drank): `Het gebruik van alcohol kan mensen spraakzaam
maken', of de — bovendien

aanvechtbare — uitleg bij spaarpot
(vrouwellj*k schaamdeel): `De vergelijking berust op de gleuf
Het Nederlands in Suriname reageerde op een nieuwe, niet-Nederlandse werkelijkheid door woorden
uit vreemde talen op te nemen en
voor eigen gebruik nieuwe woorden te
maken. Van Donselaars woordenboek
is daardoor ook een encyclopedie van
de Surinaamse cultuur geworden. Veel
woorden herinneren aan de treurige
realiteit van slavernij en kolonisatie:
Spaanse bole (een martelmethode),
landsslaaf (slaaf die eigendom was van
de koloniale regering), huisneger, roe-ineger en timmerneger. Andere woorden benoemen gerechten en lekkernijen. Niet alleen roti, maar ook kouseband, schaafijs en peprewatra ('peperwater', soep met Spaanse pepers).
Nederland is in het SN het land van
de aardappeleters, Patatania; Nederlanders zijn patata's.
Een zeer groot deel van de Surinaamse
werkelijkheid lijkt voorts uit Zuidamerikaanse natuur te bestaan, een
omstandigheid waaraan het oorspronkelijke beroep van de samensteller
— Van Donselaar is bioloog — niet
vreemd zal zijn. Van sommige dieren
zijn de benamingen in het SN even
exotisch als in het AN. De gindjamaka
is het wolharig grijpstaartstekelvarken,
een koproprin een bepaalde (koperkleurige) malariamug, de toe-ede-sneki
(Sranan: 'tweekoppige slang') een
wormhagedis, niet te verwarren met
de swipi (ook: swipisneki) `zweepslang
Van Donselaars Woordenboek van het
Surinaams-Nederlands is een waardevolle bron van materiaal voor taalonderzoekers en kan een belangrijk
hulpmiddel zijn voor het onderwijs in
Suriname; het kan diensten bewijzen
bij een eventuele standaardisatie van
het SN en bevordert de emancipatie
van de Surinaamse cultuur. Het is
bovendien een naslagwerk waarin de
gebruiker altijd meer vindt dan hij
zocht: een bladerboek. Ook voor
patata's.
J. van Donselaar: Woordenboek van bet
Surinaams-Nederlands. Coutinho, Muiderberg,
1989.482 blz. ISBN 906283 745 X. Prijs f 59,50.
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Vemlag Jaarvergadering Onze Taal
J. G. Smit - secretaris Genootschap Onze taal

De jaarvergadering betreffende 1988 had op 14 juni 1989 plaats te 's-Gravenhage,
ditmaal in het zalencentrum van het Centraal Station. De opkomst van de leden
was, zoals gebruikelijk de laatste jaren, niet groot. Er waren tien leden die van hun
belangstelling blijk gaven. Deze jaarvergadering had een strikt huishoudelijk
karakter, wat de belangstelling van de leden kan hebben beinvloed.

Financien
De kascommissie, bestaande uit de
heren mr. M. Th. Tegelberg en mr. H.
E M. Hofhuis, heeft op grond van
haar onderzoek voorgesteld de penningmeester, de heer H. P. van Leeuwen, decharge te verlenen, hetgeen
met instemming en applaus werd bekrachtigd. De penningmeester en de
kascommissie mochten de dank van de
voorzitter voor het door hen verrichte
werk incasseren.

Bestuurswijziging
De heren mr. L. J. Pieters en dr. J. de
Rooij, die aan de beurt van aftreden
waren, werden herkozen. Tot
bestuurslid werd mr. H. W. van Rees
benoemd; met ingang van juli 1990 zal
hij de heer Smit als secretaris opvolgen. De heer Staab heeft de wens te
kennen gegeven met ingang van 1 januari 1990 wegens het bereiken van de
zeventigjarige leeftijd als voorzitter of
te treden; per 1 januari aanstaande is
de heer H. A. M. Hoefnagels in die
functie benoemd. Hierbij werd rekening gehouden met de desbetreffende
bepaling in de statuten dat de voorzitter als zodanig door de jaarvergadering
dient te worden benoemd. Voor de
curricula vitae van de heren Hoefnagels en Van Rees zij verwezen naar het
einde van dit verslag.

Jaarverslag
Het door het bestuur opgestelde jaarverslag werd goedgekeurd, evenals het
verslag dat over de vorige j aarvergadering handelt en dat gepubliceerd is in
het decembernummer van 1988.

Contributie
Gezien de toegenomen werkzaamheden die het secretariaat en de Taaladviesdienst te verwerken krijgen, verwacht het genootschap in 1990 hogere
kosten dan in het afgelopen jaar. Daarbij komt dat de thans beschikbare kantoorruimte ontoereikend is en er uit-

gezien zal moeten worden naar een
ruimere behuizing. Daarom kreeg het
bestuur toestemming om de contributie voor het volgend jaar te verhogen
indien dat in verband met de kostenontwikkeling nodig mocht blijken.
Verwacht wordt dat de contributie het
volgend jaar niet meer danf 30 zal
bedragen.
;

Reacties
Er blijkt onder de aanwezige leden
nogal wat ongerustheid te bestaan over
de slechte kwaliteit van het hedendaagse taalgebruik. Vooral de oudere
leden ergeren zich dagelijks hieraan.
De berichten die in de diverse media
zijn verschenen over de voorstellen
van de Commissie ad hoc Spelling van
de Nederlandse Taalunie hebben tot
grote bezorgdheid aanleiding gegeven.
Het bestuur wijst erop dat deze voorstellen nog een lange weg te gaan hebben en dat het de vraag is of zij in deze
vorm zullen worden aangenomen. De
Raad voor de Nederlandse Taal en
Letteren moet deze voorstellen bestuderen om een aanbeveling te kunnen
doen aan de betrokken ministers in
Vlaanderen en Nederland. De vraag is
vervolgens of de ministers de aanbeveling zullen overnemen. Kortom, het
zal redelijkerwijs nog wel een paar jaar
duren voordat tot wijziging van de
spelling kan worden overgegaan. En of
er een wijziging komt, is lang niet
zeker.
Op de vergadering werd aandacht gevraagd voor het slechte taalgebruik bij
de ondertiteling van films die door de
Nederlandse televisie worden uitgezonden. Men vroeg het bestuur bij de
diverse omroepen erop aan te dringen
dat de ondertitelingen worden verbeterd.
Men betreurde het dat Been van de
leden van het Actiecomite Buitenlandse Namen in de door de Nederlandse Taalunie in het leven geroepen
commissie is benoemd.

Curricula vitae
De heer H. A. M. Hoefnagels is in juni 1989
wegens het bereiken van de VUT Ieeftijd
afgetreden als lid van de Raad van Bestuur
van Sijthoff Holding en als directeur van
Sijthoff Pers. Deze functies heeft hij elf jaar
bekleed. Voor die tijd heeft hij elf jaar het
hoofdredacteurschap van de Haagsche
Courant, het Rotterdamsch Nieuwsblad
en de Goudsche Courant bekleed. Na zijn
studie aan het Nederlands Opleidingsinstituut voor het buitenland te Nijenrode
trad hij na het vervullen van de dienstplicht
toe tot de redactie buitenland van het Algemeen Handelsblad. Na correspondentschappen in Bonn en Brussel werd hem
gevraagd hoofdredacteur van de Haagsche Courant te worden. De heer Hoefnagels, die bij zijn afscheid benoemd werd tot
officier in de orde van Oranje-Nassau,
heeft altijd naast zijn hoofdtaak nevenfuncties bekleed. Zo is hij voorzitter van de
Wereldomroep, van de Raad voor de Casinospelen, van de geschiedkundige vereniging Die Haghe, van de Haagse societeit
De Witte, vice-voorzitter van de Raad voor
de Informatie-technologie, voorzitter van
de Stichting Binnenstad.
Het ligt in de bedoeling dat de heer Hoefnagels met ingang van 1 januari 1990 het
voorzitterschap van mr. K. Staab zal overnemen.

Mr. H. W. van Rees, die in 1927 geboren is,
heeft in 1988 het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat wegens de VUT leeftijd verlaten. De heer Van Rees is daar 23 jaar werkzaam geweest als beleidsambtenaar bij de
Directie Internationaal Vervoerbeleid en
als lid van de Conference Europeenne des
Transports, alsmede als lid van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties. De heer Van Rees is ook
secretaris geweest van de Adviescommissie voor Europese Vervoeraangelegenheden. Voorafgaand aan zijn loopbaan bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft
hij diverse functies in het bedrijfsleven en
bij de overheid bekleed.
De heer Van Rees zal de heer Smit bij de
jaarvergadering in 1990 opvolgen als secretaris.
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Van Dale. Nu ook op CD.
Van Dale Lexitron is een CD-ROM met alle
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Toch is 't Been onhanteerbare pil. Handig.
Prijs f 47,50. Verkrijgbaar bij de boekhandel.
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adviespraktijk
TAAL • TEKST • BETEKENIS

Michael Elias, linguist

Van Dale Lexitron.
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Taaladviesdienst
doet meer
dan het geven van gratis taaladviezen aan
bedrijven, instellingen en particulieren
Wat kunnen wij nog meer voor u doen?

U kunt stu'kken beter
schrijven...
Be! of schr^ f voor de
informa t/ebrochure

CORRIGEREN

van brochures, rapporten, jaarverslagen e.d.
met betrekking tot stijl, grammatica, spelling en
interpunctie
HERSCHRIJVEN
van (delen van) teksten
ADVISEREN
over het taalgebruik in uw schriftelijke uitingen
Dit alles tegen een aantrekkelijk uurtarief
Bel 070 - 56 12 20 of schrijf naar:

Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag
Nieuwezijds Voorburgwal 334
1012 RW Amsterdam

Telefoon (020) 200.197 Prive 02946-4065
Fax (020) 240.333

De TAD
behandelt elke tekst
als een troonrede
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00000000
PCUdB

n Dames en heren taalliefhebbers. Bij
wijze van uitzondering plaats ik een
volledig gedicht van een lezer. P. Daled
uit Brugge-Sint-Kruis beviel, in zijn of
haar termen gesproken, eind juli of begin augustus van het volgende. • 't Is
formidabel / ja zelfs abominabel, /
wat er al mag/ op U.d.B. s gezag:/ al
zijn gebabbel/ leidt tot gebrabbel/ nog
erger dan het Bijbels Babel./ Is dat nu
nog echt PCUdB-abel? n Als ik mij
niet vergis, schrijft P. Daled mij een tolerantie in linguisticis toe die op den
duur communicatie onmogelijk
maakt. n Ik moet eerlijk en, toegegeven, tot mijn schande zeggen: ik zou
er eigenlijk trots op zijn als door mijn
toedoen het maatschappelijk verkeer
op zo grote schaal ontwricht zou kunnen worden, maar ter ontlasting van
mijn geweten, en dat van de bonafide
lezers van deze rubriek, wens ik nadrukkelijk te verklaren dat ik zulks in
wezen niet nastreef. n Bovendien leert
de ervaring dat alle adviezen, de goede
en de slechte, die ik in de loop der tijden aan de lezers heb gegeven, met
buitengemene geestdrift in de wind
geslagen worden. • Maar ik ben ook
maar een mens en wel zo een die bedroefd wordt als anderen slecht van
hem of haar denken; dus wil ik aan P.
Daled — die en passant nog eens bedankt zij voor haar of zijn bijdrage —
laten zien dat ook mijn tolerantie wel
degelijk haar grenzen heeft. (Ik had
bijna geschreven zijn of haar grenzen,
dat krijg je als je soms het gevoel hebt
dat elk al dan niet vermeend taalkundig seksisme ooit tegen je gebruikt
kan worden.) n Wat bijvoorbeeld echt
niet kan, is de mededeling, aangetroffen in een recente roman — waarvan ik
u de titel niet ga onthullen, want ik
wil nooit de naam krijgen deze rubriek te gebruiken om jong Vlaams talent voor schut te zetten, en geen antipropaganda maken voor een overigens
erg aardig boek — de mededeling dus
dat Jaspers hoofdhaarbegroeiing omgekeerd evenredig was met zijn potentie, tenzij dit zou betekenen dat haarbegroeiing en potentie beide variabel
waren, wat niet het geval was in de
onderhavige roman, daar Jasper
constant verstoken was van haren, op
enkele, constante, slierten na. • Arme

Onze Taal
Jan van Nassaustraat 9, 2596 BL Den Haag
Telefoon 070 - 24 24 23

Jasper dus. • Alla, kunt u zeggen,
maar het is dan toch wel duidelijk
welke conclusie het jonge Vlaamse talent ons wil doen trekken omtrent
Jaspers potentie, maar dan antwoord
ik u, lezer, a) dat Jaspers potentie mij
niet veel interesseert, b) dat de bladzijde die volgt meer dan voldoende is
om twijfelaars aan Jaspers viriliteit op
het rechte spoor te zetten en c) dat u
zichzelf nu juist de tolerantie permitteert die u in mij zo verwerpelijk
achtte. • Nee, de hierboven aangehaalde passage is net zo inhoudsloos
als de bewering dat de kleur van uw
ogen omgekeerd evenredig zou zijn
met uw belangstelling voor moderne
muziek, om maar weer iets te noemen. Of dat uw heupbreedte evenredig is met de lengte van een gemiddelde telefoonpaal. n Nu we het toch
over Jong Vlaams talent hebben; mevr.
Bergsma uit Amstelveen las in de
sportrubriek van de Volkskrant de
kop Mechelen laat f laterend Ajax in
zijn waarde. Zij vraagt of dit woord
echt bestaat. Wat mij betreft niet, mevrouw Bergsma, ik kan er alleen maar
om flateren van het lachen, of, als ik
uitgeflaterd ben, glunderen van het
blunderen, welk laatste woord om een
of andere onnaspeurlijke reden weer
wel bestaat. • W. Hoezen uit Belfeld
zegt meer dan eens (zelf schrijft deze
meerdere malen, foei, heer of dame uit
Belfeld; u merkt het, tolerantie is mij
helemaal vreemd) de laatste tijd eensgezinswoningen in plaats van eengezinswoningen gelezen te hebben, en daar
waar Van Dale de oude (uit 1976) dan
nog altijd eengezinshuis zou prefereren.
n Inderdaad, maar ik meen ook dat
het sinds jaar en dag vrijwel door
iedereen zo uitgesproken wordt, associatie met eensgezind wellicht, en eenmaal aanvaarde foute uitspraken zijn
nog moeilijker uit te roeien dan het
flaterend schrijven. n Secretaressen
(NB: geen secretarissen) zijn mannelijke secretaresses in het spraakgebruik
op kantoor. Aldus Monica Oorthuizen uit Den Haag. Ik kom er in een
volgend nummer op terug (plaatsruimte, u weet wel), maar wilt u mij
alvast uw mening hierover kenbaar
maken?
-

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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Weet u wat er bedoeld wordt?

Waarschuwingen op alledaagse produkten
A. Venema & A. J. M. Groenewegen — Werkgroep Veiligheid, Rijksuniversiteit Leiden

Weet u welke gevaren verbonden zijn aan het werken met oxyderende of corrosieve
stoffen? Weet u welk risico u loopt als u een produkt gebruikt waarop staat: `Afval
niet in de gootsteen werpen'? Weet u wat u moet doen als er staat: `Maatregelen
treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit'?
Op basis van een EG-richtlijn is in 1988 de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS)
van kracht geworden. Deze wet schrijft onder andere voor dat op het etiket van
produkten die gevaarlijke stoffen bevatten, informatie over de gevaren en de
veiligheidsmaatregelen moet worden opgenomen. Deze produkten heeft bijna iedereen in huis, in de vorm van chloorbleekmiddel, lijm, terpentine, bandenplakmiddel
en dergelijke. De Werkgroep Veiligheid van de Rijksuniversiteit Leiden heeft in
opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA) een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de in de WMS
letterlijk voorgeschreven waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen•'.

Begrijpen van waarschuwingen

in de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
Bij de veiligheidsaanbeveling `Verwijderd houden van ontstekingsbronnen'
besefte slechts tweederde van de ondervraagden dat het hier gaat om open
vuur of vonken. De rest noemde
warmtebronnen of brandstoffen, of
wist niets te noemen. Ook bleek onduidelijk te zijn hoe ver wasbenzine
verwijderd moet worden gehouden
van ontstekingsbronnen. De schattingen liepen uiteen van 1 tot 100 meter.

Hoe goed informatie begrepen wordt,
hangt onder andere of van de inhoud
en de vorm van die informatie. Het gebruik van actieve en bevestigende zinnen en het vermijden van ingewikkelde zinsstructuren zijn vormaspecten die het begrijpen ten goede
komen. Ook moeten moeilijke en weinig voorkomende woorden worden
vermeden, evenals vage en abstracte
aanduidingen.
Op grond van deze en andere criteria
hebben we een aantal waarschuwingen
en veiligheidsaanbevelingen geselecteerd die mogelijk slecht begrepen
worden. De Werkgroep heeft een onderzoek gedaan bij 319 consumenten
om vast te stellen in hoeverre er overeenkomst bestaat tussen wat consumenten zich voorstellen bij een bepaalde waarschuwing of veiligheidsaanbeveling en datgene wat de wetgever ermee bedoeld heeft.

Bijna de helft van de ondervraagden
dacht dat `Afval niet in de gootsteen
werpen' te maken heeft met het milieu. Deze aanbeveling is echter bedoeld om de vorming van ontvlambare dampen boven het aanrecht (vlak
onder de geiser !) te voorkomen. Als
men al weet dat wasbenzine niet door
de gootsteen gegooid mag worden, is
de volgende vraag of men weet wat
dan wel te doen met het afval. Alhoewel bijna de helft van de ondervraagden terecht aangaf dat het naar een
centraal inleverpunt moet worden gebracht, is nog onduidelijk of men weet
waar zo'n punt zich bevindt en of
'en resten wasbenzine daar ook daad-

Vaag of onuitvoerbaar
Hier ziet u een afbeelding van een deel
van een etiket op wasbenzine. De vermelde informatie correspondeert letterlijk met de voorgeschreven zinnen

WASBENZINE
aardoliedestillaat
VLG/ADR 3.1 a
Licht ontvlambaar
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
niet roken -.
Afval niet in de gootsteen werpen.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van
statische electriciteit.

-

*

Toepassingen:
voor het verwijderen van vetvlekken
* verfverdunner voor synthetische autolakken
BLEKO BV ENSCHEDE
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werkelijk heen brengt.
Het onduidelijkst bleek de veiligheidsaanbeveling om maatregelen tegen de
ontlading van statische elektriciteit te
nemen. Meer dan de helft van de
ondervraagden weet geen enkele maatregel te noemen.
De waarschuwing `licht ontvlambaar'
staat op produkten die gemakkelijk
vlam kunnen vatten. Een op de drie
mensen denkt dat een licht ontvlambare stof minder ontvlambaar is dan
een ontvlambare stof. Zij vatten het
woordje Licht kennelijk op in de betekenis van `een beetje . Deze verwarring
is te verklaren omdat deze laatste betekenis in het alledaagse taalgebruik
vaak voorkomt, bijvoorbeeld in Licht
gewond.

Onduidelijke gevaarsymbolen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen worden in de meeste gevallen
vergezeld van een gevaarsaanduiding:
een symbool voorzien van een onderschrift. In het algemeen trekken symbolen de aandacht, hebben ze een
grote zeggingskracht en nemen ze weinig plaats in. Het gebruik van symbolen maakt het bovendien mogelijk dat
ook kinderen, mensen die een andere
taal spreken en analfabeten de informatie kunnen begrijpen. Deze voordelen vallen weg als de symbolen niet
begrepen worden.
Het vlamsymbool, zoals op het etiket
van wasbenzine, en het doodshoofd
bleken bekende symbolen to zijn.
Mjin_dee6'ekefid zijn de symbolen voor
oxyderende (dat zijn sterk reagerende)
en corrosieve (bijtende) stoffen. Het
symbool voor corrosieve stoffen
wordt maar door de helft van de ondervraagden geheel of gedeeltelijk
goed benoemd. Het symbool voor
oxyderende stoffen door slechts een
kwart van de ondervraagden. Eenderde van de ondervraagden verwart
dit symbool met het vlamsymbool.
Voor alle symbolen geldt dat ze voor
de ondervraagden veel vaker een algemeen gevaar aangeven dan de specif ieke gevaren waarvoor de symbolen
bedoeld zijn.
--
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Vergiftig

Ontplofbaar

Zeer vergiftig

Sommige gevaarsymbolen worden
slecht begrepen. Het onderschrift
draagt lang niet altijd bij tot een beter
begrip. Symbolen vestigen de aandacht
op gevaar, maar gebruikers kennen de
specifieke betekenis van de verschillende symbolen vaak niet. Hierdoor
zullen de huidige symbolen altijdvergezeld moeten gaan van waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen. Het symbool dient dan vooral
om de aandacht te trekken, een functie die ook door een algemeen gevaarsymbool zou kunnen worden vervuld.

•
* A. Venema, Produktinformatie ter
preventie van ongevallen in de privesfeer.
Onderzoeksrapport 69, SWOKA,
Den Haag. Telefonisch te bestellen via
nummer 070 - 469225.

Oxyderend

Reacties
Licht ontvlanbaar

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).
Zeer licht ontvlambaar ••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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
Reacties kunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert.
of
Niet-geplaatste reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.
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Onmatigheid van
Smit-Kroes
Dick van Rietschoten — parlementair
redacteur Pers Unie, Den Haag

schadelij k

Irriterena

Conclusies
De begrijpelijkheid van voorgeschreven gevaars- en veiligheidsinformatie
laat te wensen over, omdat die niet
goed aansluit bij het taalgebruik van
consumenten. Onbegrijpelijkheid kan
de gebruiker van het produkt afschrikken deze informatie verder te lezen.
Als de informatie wel wordt gelezen,
is de kans groot dat door verwarring
of vaagheid, gevaren verkeerd geschat
worden en veiligheidsaanbevelingen
niet of onjuist worden opgevolgd. Het
vervangen van moeilijke, weinig voorkomende woorden en vage en
abstracte beschrijvingen door alledaagse taal (bijtend in plaats van corrosief) kan de begrijpelijkheid vergroten.
Bovendien moeten veiligheidsaanbevelingen aangeven wat je wel moet doen,
en het liefst in meetbare eenheden
('Houd wasbenzine minstens twee
meter verwijderd van vuur').

Omdat ik als politiek verslaggever
voor een aantal regionale dagbladen
sinds 1974 een aanzienlijk deel van
mijn leven op en rond het Binnenhof
doorbreng, heb ik met nog meer belangstelling dan gewoonlijk het septembernummer van Onze Taal gelezen. Het artikel van mijn — overigens
zeer gewaardeerde — collega Jan van
der Ven op blz. 142 over het taalgebruik van minister Smit-Kroes deed
mij echter even de wenkbrauwen fronsen, omdat naar mijn mening de essentie ervan niet uit de verf kwam, althans niet voor ` uitenstaanders
In zijn inleidende alinea's suggereert
Van der Ven dat mevrouw Smit-Kroes
in de Tweede Kamer herhaaldelijk
wartaal uitslaat en, naar hij zelf
schrijft, zinloze uitdrukkingen bezigt.
Dit is echter geenszins het geval, zoals
de oplettende lezer uit de daarop volgende lijst met (door Van der Ven gewraakte) uitspraken van de minister
kan opmaken. De lijst bevat een flunk
aantal uitdrukkingen en zegswijzen

die tot de categorie `onvervalst Nederlands' behoren. Daar is op zichzelf
niets mis mee.
Het is wel waar dat het taalgebruik
van Smit-Kroes in de loop der jaren bij
veel parlementaire verslaggevers irritaties heeft opgeroepen. De aanleiding
daartoe was tweeerlei. Ten eerste weet
de minister bij het hanteren van
spree woor en, zegswijzen en metaforen geen maat te houden. In een niet
aflatende stroom schudt zij dergelijke
taalfenomenen uit haar mouw, waardoor de gebruikte constructies tot
cliches verworden die haar betogen
vaak voorspelbaar en lachwekkend
maken. Het gevolg van dit alles is (ziehier de andere kant van de medaille)
dat de bewindsvrouwe nu en dan over
haar woordenschat struikelt en zodoende inderdaad in wartaal verzandt.
Als een havik op de bok zitten is daar
een prachtig voorbeeld van.
Desondanks is het alleen maar toe te
juichen als politici (zij het met mate)
pogingen in het werk stellen om het
alom verfoeide dorre parlementaire
taalgebruik te verlevendigen. Ik hoor
liever een minister of kamerlid zeggen
Deze winkeldochter ligt al te lang op de
plank dan De onderhavige structuurschets is helaas nog steeds niet geimplementeerd.
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Doorschietende
lexicograaf
R. Kurpershoek — Amsterdam

In zijn rubriek `Onze groeiende woordenschat' dist Van Dale's hoofdredacteur H. Heestermans ons een keur van
nieuwe woorden en woordbetekenissen op. De definities die hij daarvan
geeft, zijn echter veelal dermate gebrekkig en slonzig dat moet worden
gehoopt dat ze nooit in deze vorm in
Van Dale terecht zullen komen: dat
arme boek staat al zo vol met totaal
verouderde betekenissen, cirkeldefinities en steenkolennederlands, dat het
naar mijn smaak verboden zou moeten worden zich erop te beroepen.
Heestermans signaleert in het jull/augustusnummer drieentwintig nieuw
komers. Op acht van zijn definities
zijn ernstige aanmerkingen te maken.
Af blazen: betekent niet, zoals
Heestermans sc rid t, een voorgenomen handeling niet uitvoeren, maar:
een voornemen herroepen, terugkomen op een besluit (met de nadruk
niet op het nalaten, maar op het
besluit om iets na te laten, en de bekendmaking van dat besluit).
Alcoholprobleem: niet het teveel aan
drank is essentieel, evenmin als de regelmaat waarmee dat teveel wordt geconsumeerd, maar het probleem.

Diakritisch teken
of leesteken?
Ir. H. Hahn — Veidhoven

In het bericht in Onze Taal nr. 2/3
over de Vereniging van Leestekendragers viel het mij al op dat de begrippen leesteken en diakritisch teken blijkbaar door elkaar worden gebruikt.
Ook de heer De Graaf doet dit op blz.
153 van het septembernummer, en de
heer Albertz op blz. 97 van het juninummer, zip het met een klein nuanceverschil.
Ik meen altijd geleerd te hebben dat
een leesteken (punt, komma, vraagteken, etc.) slechts dient om extra informatie te geven over de opbouw en/of
de melodie van de zin. Een diakritisch
teken daarentegen belnvloedt gewoon-

Waarom geen definitie als: 1) omstandigheid dat iemands alcoholgebruik
door hemzelf en/of zijn omgeving als
een probleem wordt ervaren, 2) (eufemisme voor) alcoholverslaving, alcoholisme, aan de drank zijn.
Balletje-balletje: `illegaal gokspel dat
op straat wordt gespeeld ... ' Dat het
illegaal is, en dat het op straat wordt
gespeeld, doet niets ter zake. Die kenmerken van het spel horen hooguit
thuis in een nadere toelichting. Het is
strikt genomen niet eens een gokspel
(theoretisch kun je het doosje met het
balletje volgen) maar een spel waarbij
drie doosjes, onder een waarvan een
balletje verborgen is, snel van plaats
worden verwisseld, waarna de speler
de dubbele inzet kan winnen door
het doosje met het balletje aan te
wijzen.
Celdeling: `het delen van een gevangeniscel met een of meer celgenoten
Heestermans' 'definitie' is onvolledig,
veronderstelt een subject, en is tautologisch. Ten eerste: gevangeniscel staat
wel in Van Dale, maar zonder def initie; `cel' verwijst naar gevangenis, waar
staat dat dat een gebouw is om personen in verzekerde bewaring te houden,
terwijl verzekerde bewaring hetzelfde
heet te zijn als voorlopige hechtenis,
wat betekent 'gevangenhouding (... )
niet als straf ( . . . )'; in een gevangenis
zit je dus niet voor straf.
Iets delen met een ander veronderstelt
iemand die deelt, wat niet relevant is
lijk de klemtoon en/of uitspraak van
individuele letters. (Tussen haakjes:
het puntje op de i is geen diakritisch
teken; het is een integraal onderdeel
van de letter. Behalve in het Turks:
daar bestaat de i zowel met puntje als
zonder puntje!)
Mensen zeggen vaak `leesteken' als ze
`diakritisch teken' bedoelen.

Aanvulling
Bij het artikel van A. Verbiest op blz.
145 van het septembernummer, `De
eigen retoriek van een vrouwenpartij
ontbrak de verwijzing naar T. F. Krol
(1989) 'Vrouwen en retorica', in Vrouwen in Taal en Literatuur (red. Korrie
Korevaart; Acco Amersfoort/Leuven,
blz. 23-39).
Mevrouw Krol introduceerde het idee
van een vrouwenretorica in Nederland,
en bereidt er een dissertatie over voor.

voor de betekenis van celdeling. `Een
cel delen met ( . . . ) celgenoten' is een
tautologie. Waarom niet: omstandigheid dat gevangenen een cel (moeten)
delen, inz. zoals bepaald door een
overheidsbesluit ter bestrijding van
een cellentekort (zie ald.)?

Gastouder: ouder die kinderen opvangt ( . . . )? Een kind telt dus niet?
Kanaalzwemmen zou `met de afstandsbediening van het ene tv-kanaal
naar het andere schakelen' zijn. Nu
kun je moeilijk van het ene naar hetzelfde kanaal schakelen, en bedoeld
zal dus wel zijn: telkens, met korte tussenpozen, op een ander tv-kanaal
overschakelen. Waarom dat per se met
de afstandsbediening moet, is me onduidelijk; en bij mij thuis heten kanalen `tenders'.
Logeerkamerhoest: alstublieft, meneer Heestermans, niet opnemen
zulke eendagsvliegen. Van Dale staat
er al vol mee. Wat zegt u, is het van
Carmiggelt? Nou en?
Vic: 'Wagenbegeleider(-ster) die in
bus, tram of metro belast is met veiligheid, informatie en controle ...' Nee:
hij/zij is daar ook op haltes en stations
mee belast, en bovendien ben je niet
met veiligheid of met informatie belast, maar met het waken over veiligheid en het geven van informatie.
Kan dat nou allemaal niet wat professioneler?

Houdbaar of
bruikbaar?
Y. Boer — namens het Laboratorium der
Nederlandse apothekers

Naar aanleiding van het artikel `Ten
minste houdbaar wel houdbaar?' door
G. Lansink in Onze Taal van september 1989, blz. 155, zou ik graag het
volgende willen opmerken.
Op het terrein van geneesmiddelen
spreekt de Nederlandse wetgever niet
meer over `houdbaar tot' maar sinds
kort over `niet te gebruiken na ... '
Voor de in de apotheek bereide geneesmiddelen hebben wij voorgesteld
geen negatieve formulering te gebruiken (met `niet' erin) maar te spreken
over `uiterste gebruiksdatum'. In beide
gevallen wordt over `gebruiken' gesproken en inderdaad niet over `houden'.
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Vraag en antwoord
Klemtoontekens
Redactie Onze Taal

Vraag: Vindt u ook niet dat er tegenwoordig veel te vaak accenten worden
gebruikt? Dit is toch geen gezicht?
Antwoord: Wie spreekt, moet klemtonen leggen, ook zo nu en dan contrastieve klemtonen. Klemtoonloze
sprekers zijn niet om aan te horen.
Schrijven betekent onder meer dat we
afzien van veel taaleigenschappen die
onze spraak zo kleurrijk maken. Zo is
er geen schrijver die een klemtoonteken plaatst op alle lettergrepen die in
zijn spreektaal een (contrastief) accent
zouden krijgen. Er bestaat een zekere
weerzin tegen klemtoontekens. Goed
schrijven betekent immers je zinnen
zo formuleren dat ze maar op een
manier gelezen kunnen worden. En
als u desondanks een woord 'eruit wilt
laten springers , dan staan u andere
mogelijkheden ter beschikking, zoals
cursiveren, onderstrepen, vet zetten,
en spatieren. Wij zijn dus voorstander van de volgende — erkend vage —
vuistregel:

Plaats geen klemtoontekens tenzij de
lezer anders de zin verkeerd zou voorlezen en/of er een andere betekenis aan
zou geven dan u hebt bedoeld.

Vraag: Welke regels gelden voor klemtoontekens?
Antwoord: Klemtoontekens mogen
alleen op klinkers en tweeklanken gezet worden. Tot nu toe waren er twee
klemtoontekens: het accent grave
(naar linksboven: ') en het accent aigu
(naar rechtsboven: Korte klinkers
kregen een accent grave, lange een accent aigu. Deze op zichzelf heldere
regel werd verduisterd door de omstandigheid dat sommige klinkers lang
dan wel kort zijn, al naar gelang van
de omstandigheden. Zo is de ie in wie
kort, in wier lang, in zwierf kort en in
zwiert weer lang. Dat zou de volgende
klemtoontekens opleveren:
').

Wie zwierf eerst en zwiert nu het
wier?
Deze ingewikkelde toestand wierp een
smet op de hele regel. Daarom stellen
we de volgende regel voor, die trouwens in veel bladen al wordt toegepast:
1. Als klemtoonteken wordt alleen

het accent aigu (') gebruikt.
Daarnaast zijn er nog enkele minder

Taalcuriosa
Zelfverwijzing (2)

3. Bij meerlettergrepige woorden
komt alleen een klemtoonteken in de
lettergreep waarop de hoofdklemtoon
valt.
4. Op hoofdletters komen geen klemtoontekens.
5. Als het klemtoonteken op de i valt,
verdwijnt de punt.
6. Op een komen alleen klemtoontekens als het een telwoord is e'n als dit
onvoldoende duidelijk uit het zinsverband blijkt.
De redactie zal bij het bewerken van
kopij voor Onze Taal de hier gegeven
adviezen met betrekking tot klemtoontekens ook zelf consequent gaan
toepassen.

recordjacht gaan. F. Muijzer uit Lichtenvoorde schreef: "Ik ben er even
voor gaan zitten:

Jules Welling — Best

In juni 1988 ging deze rubriek over
'zelfverwijzing'. Drs. J. Ruijling te
Arnhem wees mij er terecht op, dat
het daar gegeven voorbeeld (`In deze
zin staat drie fauten') niet juist was.
Het moet zijn: `In deze zin staat drie
fauten en deze zin is four , zoals hij
aangeeft. Nog curieuzer is zijn tweede
voorbeeld: `In deze zin staat drie fauten en deze zin is goed'! Precies het tegenovergestelde. Hij heeft hiermee een
zeldzaam fenomeen ontdekt in de categorie zelfverwijzing. Beide voorbeelden zijn goed e'n fout, maar wat de
zelfverwijzing betreft in ieder geval
correct.

belangrijke regels.
2a. Wordt de lange klinker met twee
identieke letters geschreven, dan krijgen beide letters dat accent (maat).
2b. In klinkers en tweeklanken die uit
twee verschillende letters bestaan (zoals de eu (in beuk, freule), de ei/ij (in
zei/zip), de ui (in huffs), de au/ou (in
dauw/douw), de ie (in Piet) en de oe
(in voet)), krijgt alleen de eerste letter
het accent aigu.

Het zelfverwijzende effect heeft vele
lezers beziggehouden. W. Dierick te
Nijmegen schreef: 'Vijftien letters /
twee woorden 1 te zamen drieenvijftig
letters' met een driedelige zelfverwijzing in de derde regel boven op twee
andere zelfverwijzingen.
G. Crisson te Alphen aan den Rijn
wees me op de 'turbo-afkorting' afko.
Zelfverwijzender kan het haast niet.
Het schrijven van een rubriek als deze
is een zeer plezierige bezigheid, maar
soms slaat mij de schrik om het hart
als ik weer eens een provocerend
stukje ingeleverd heb en de lezers op

Dit zijn zesentwintig letters,
hier zijn achtentwintig letters,
hier zijn negenentwintig letters,
nu heeft deze zin wel dertig letters,
deze zin had wel eenendertig letters,
dit zinnetje nu tweeendertig letters,
deze zin heeft nu drieendertig letters,
dit zinnetje weer vierendertig letters,
deze zin heeft weer vijfendertig letters,
en dit zinnetje heeft zesendertig letters,
nu schrijf ik er weer zevenendertig letters,
en ditmaal staan er dus achtendertig
letters,
terwijl hier is geschreven met negenendertig letters,
ten slotte is dit dan gepend met veertig
letters:'
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De spraakmakers
De kunst van het debatteren
Jaap de Jong — docent Toegepaste Taalkunde, Technische Universiteit Delft

Wie is er bang voor een debat? Eppo van Nispen tot Sevenaer niet. Hij heeft ontdekt
hoe spannend bekvechten in wedstrijdverband kan zijn. Een groeiend aantal
studenten in Nederland zal dit jaar kennis gaan maken met de kunst van het
debatteren, nu er aan vijf universiteiten cursussen academisch debatteren volgens
Amerikaanse formule gegeven zullen worden. Maar ook bij het bedrijfsleven en de
overheid heeft de zojuist opgerichte stichting Holland Debate een groot
enthousiasme weten op te wekken voor het aloude metier. Blijft het een curieuze
hobby voor heren in rokkostuum, of zullen meer Nederlanders beter leren
debatteren? Een gesprek met een spraakwaterval.
De lullepot
"Wonderlijk genoeg heeft het Genootschap Onze Taal een rol gespeeld in
mijn bescheiden loopbaan als debater.
Shell en Onze Taal hebben namelijk
een jaar of acht geleden een taaltoernooi georganiseerd, waarin ik als zeventienjarige scholier ben uitgekomen
in de categorie Spraakwaterval. Ik
kreeg dertig seconden van tevoren een
onderwerp op (`de deurknop bij de
Romeinen') en moest daar tweeeneenhalve minuut onafgebroken over praten. Tot mijn verbazing won ik.
Ik kreeg toen de smaak te pakken en
ben links en rechts voordrachtjes gaan
houden. Vooral in mijn studententijd
heb ik de kansen die zich voordeden
dankbaar aangegrepen: bekvechten in
cafes, orakelen in kleine gezelschapjes.
Op Minerva, de studentenvereniging
waarvan ik lid ben, is de `lullepot' een
gewaardeerd genre: je staat te praten
met een groepje jaargenoten, er wordt
een stelling geponeerd en er ontstaat
een verbale krachtmeting, met de omstanders als jury. Deze omgeving, te
midden van de `vrienden van de Leidse
Bek', heeft mij persoonlijk zeker gestimuleerd om aan de debattoernooien
mee te gaan doen."
Arena
"Na twee toernooien, waarvan er een
georganiseerd is door de Stichting Het
Leids debat, heb ik in 1988 deelgenomen aan een toernooi tussen verschillende universiteitssteden. Een
week van tevoren kregen mijn teamgenoot en ik voor de eerste debatronde
de stelling op die we moesten verdedigen (`Het principe van loon naar
prestatie voor ambtenaren in Nederland dient te worden ingevoerd'). De
voorbereiding is enorm belangrijk.
Eerst hebben we zitten brainstormen
over de mogelijke tegenargumenten en

vervolgens hebben we daar een lange
lijst met antwoorden op geformuleerd.
Ik ben gaan bellen naar ministeries
over het Nederlandse beleid op dit gebied en naar een paar bedrijven. Verder hebben we boeken gelezen, kranteknipsels uitgespeld en aan vrienden en
bekenden meer argumenten en commentaar gevraagd. Daar waren we
bijna dag en nacht mee bezig, tussen
de colleges door.
Dan sta je in de arena voor de jury en
een afgeladen zaal. Hoewel ik niet
zo'n nerveuzig type ben, stond het
zweet me in de handen. Het is nog erger dan een tentamen. Je moet de jury
achter je krijgen, het publiek wil vuurwerk zien, en er zit een tegenpartij die
elk woord dat je zegt tegen je wil gebruiken. Tijdens de peiling vooraf
bleek dat de publieke opinie tegen het
beleid was dat wij moesten verdedigen.
Ons eerste pleidooi ging gelukkig toch
goed. Na de openingspleidooien is het
de bedoeling dat je het betoog van de
tegenstander onderuithaalt.

Is het niet moeilijk om direct te reageren
op de tegenpartij?
"Dat vereist strategisch inzicht en oefening. Je moet een goede neus hebben voor de zwakke plekken van hun
betoog en voor de toon die je zelf
moet aanslaan. Begin je serieus of
geestig? Wij hebben aanvankelijk gekozen voor een relativerende aanpak.
Dat bleek niet handig, want relativeren leidt eerder tot compromissen en
dat is bij zo'n debatwedstrijd uit den
boze. Dan geef je ruimte prijs aan de
tegenstander.
Drogredenen
"Het hangt of van het type debat en
de strengheid van de jury of je veel
kunt bereiken met emotionele argumenten en drogredenen. Een van onze

Eppo van Nispen tot Sevenaer (1964)
raakte op de middelbare school
verslingerd aan het spreken in het
openbaar. Hij nam deel aan enkele
debattoernooien en is een van de
oprichters van Holland Debate, een
aan de weg timmerende stichting ter
bevordering van de kunst van het
debatteren. Hij volgt, naast een
studie geschiedenis aan de R.U.
Leiden, momenteel een eenjarige
radio- en tv-opleiding bij de TROS.
strategieen was — in onberispelijk pak
gekleed, met een glimmende zegelring
om — de tegenstanders te imponeren
en zo nu en dan flunk op de man te
spelen. Als je het goed doseert, smult
het publiek ervan en dat kan een positief effect hebben op de jury. Quod
non.
Het Leidse thuispubliek vond het wel
leuk, maar de jury (met o.a. de politici
Gerrit Jan Wolffensperger en Molly
Geertsema, de retoricus dr. Antoine
Braet en de ethica prof. dr. Helene
Terborgh-Dupuis) was niet onder de
indruk. Braet, die het academisch debatteren uit de Verenigde Staten in
Nederland heeft ingevoerd, was niet te
spreken over de persoonlijke aanval
die ik op mijn tegenstander had geopend. Die was inderdaad nogal laagbij-de-gronds en weinig inhoudelijk:
`Als uw betoog net zo interessant
wordt als uw bril is, dan zou ik de
moed maar opgeven. Of iets dergelijks. Bij het academisch debatteren
zijn de inhoudelijke argumenten nu
eenmaal veel belangrijker dan de pre-sentatie. Maar de jury was heel redelijk: ondanks onze drogredenen hadden we toch voldoende argumenten
genoemd en ontkracht om de
wedstrijd te winnen. Na een aantal
ronden zijn we alsnog uit het toernooi
gekieperd. Tot onze schande werden
we verslagen door de grote rivaal van
Minerva, de Leidse studentenvereniging Quintus. Dat was wel even slikken voor de vrienden van de Leidse
Bek.
De teams die het niet serieus hadden
aangepakt, vielen overigens direct
door de mand. De Delftse studentenvereniging Phoenix, die, zoals bekend,
goede fietsenmakers herbergt met een
spreeksnelheid van een lettergreep per
minuut, werd afgedroogd. Zij kwamen
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nota bene met een echte debatingclub.
Maar waarschijnlijk was de enige voorbereiding die ze hadden getroffen het
verwijderen van de mottenballen uit
hun rokkostuum?'
Hoe verfijn je je debattechniek?
"Door aan toernooien mee te doen. Je
wordt je steeds bewuster van het effect
van je woorden op het publiek en van
middelen als stemverheffing, manier
van kijken, gebaren. Een rustig en
zonder poeha gepresenteerd argument
kan soms grote overtuigingskracht bezitten. En je leert ook veel door naar
anderen te luisteren. Een voorbeeld.
Wanneer mijn vader een uitspraak die
hij zelf heeft verzonnen, gezag wil gen, presenteert hij de uitspraak als
een citaat van de Chinese wijsgeer en
dichter Li Po. Soms kom je een argument of een bewijsplaats te kort in je
betoog. Als je dan ter plekke iets verzint en dat met een zeker aplomb presenteert als een uitspraak van een
grootheid, dan trapt de jury er wel in."
Hoe is de debatcultuur in Nederland?
Wie zijn je helden?
"Helaas zijn er hier weinig echt spectaculaire debatten. De debatcultuur
stelde vroeger, in de 19e eeuw, veel
meer voor: er waren talrijke studentendebatingclubs en rederijkerskamers
in Nederland. Wij moeten het nu stellen met kamerdebatten op tv, en die
hebben de neiging nogal tegen te vallen. Nee, ik heb geen echte held gehad
aan wie ik me kon spiegelen. Maar bij
het VPRO-debat tussen kamerleden
vond ik Wolffensperger erg helder en
indrukwekkend spreken. Mensen als
Voorhoeve, Kok en De Vries missen
die briljantie duidelijk. Gelukkig hebben we nog figuren als Van Mierlo,
met zijn gevoel voor humor. En Van
Agt vond ik ook altijd aardig in debatten. Hij had sterke kwinkslagen en
schuwde de drogredenen niet: een
knap spreker! Daarnaast kent ons land
natuurlijk vele uitstekende sprekers in
de advocatuur, maar een rijke debatcultuur — nee.
Het klinkt afgezaagd, maar in Amerika is er veel meer aandacht voor
spreken in het openbaar en voor taal
in het algemeen. Kinderen leren daar
stukken van belangrijke toespraken uit
hun hoofd. Jaarlijks wordt er ook een
taalwedstrijd voor middelbare scholieren gehouden, de National Spelling
Bee. Dat is een echte gebeurtenis: die

wordt door ongeveer dertig staten live
uitgezonden in prime time. Mensen
die ooit die wedstrijd hebben gewonnen, zetten dat ook trots op hun
visitekaartje !
Aan de universiteiten worden daarnaast vele tientallen debattoernooien
per jaar georganiseerd. Goede debaters
kunnen, net als goede basketbalspelers, gratis studeren aan de beste universiteiten. De meeste politici (onder
meer John E Kennedy en Michael Dukakis) en captains of industry hebben
een debatcarriere achter de rug die al
op de high-school begon. En van deze
rijke traditie willen we gebruik maken
om in Nederland de kunst van debatteren weer tot leven te brengen. '

Holland Debate
"In Nederland lijkt de belangstelling
voor taal weer toe te nemen. Elke omroep heeft tegenwoordig zijn eigen
taalspelletje op tv en radio, en in alle
kranten kom je taalrubrieken tegen.
Maar het debatteren heeft echt de toekomst.
Begin oktober is Holland Debate opgericht, en het eerste Nederlandse debathandboek, Debatteren over beleid,
is ten doop gehouden. Er zijn bij Holland Debate zo'n dertig mensen in allerlei besturen en commissies toernooien en competities aan het opzetten. Allerlei grote bedrijven, zoals
Philips, DSM en de ABN, hebben
zeer enthousiast gereageerd op het
voorstel om een groot debattoernooi
over een beleidsstelling te organiseren.
Er blijkt onder de jonge academici
grote interesse voor te zijn om de eer
van het bedrijf te verdedigen en tegelijkertijd op een aantrekkelijke manier
de presentatie- en spreekvaardigheid te

ontwikkelen. Dat geldt in dezelfde
mate voor studenten uit uiteenlopende
studierichtingen: technici, juristen,
neerlandici, bedrijfskundigen. Daarbij
spelen de hoge eisen van de arbeidsmarkt een rol, maar zeker ook het
pure plezier in debatteren. Dit jaar
nog zullen er cursussen academisch
debatteren worden gegeven aan de universiteiten van Leiden, Amsterdam,
Rotterdam, Groningen, Twente en
misschien ook Delft.
De andere universiteiten zullen waarschijnlijk spoedig volgen. Op middelbare scholen zou debatteren een keuzevak moeten worden, en in het hoger
onderwijs misschien wel een verplicht
onderdeel. Ik zou graag zien dat de bokalen van het interuniversitaire toernooi en van het toernooi voor bedrijven en overheid binnenkort even fel
begeerd worden als het kampioenschap in het beroemde Amerikaanse
National Debate Tournament?'
Lullepot, rokkostuum, studentencorps
— is debatteren geen buitengewoon elitaire bezigheid?
"Het klinkt misschien niet erg overtuigend uit de mond van een Minervalid met een dubbele achternaam, maar
ik zou het jammer vinden als mensen
dat zouden denken. Er zijn ook uitstekende debaters buiten studentenverenigingen te vinden. Iedereen die plezier heeft in taal, die presentatievaardigheid en verbale weerbaarheid belangrijk vindt, zal debatteren prachtig
vinden. Het grote enthousiasme voor
de plannen van Holland Debate bij
het bedrijfsleven en de overheid illustreert dat. Zoals de grote Chinese
wijsgeer Li Po al zei: Goed spreken is
een noodzaak om gehoord te worden."
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`Van Aerle kan'

Taalgebruik van voetbalverslaggevers
Rene Appel — Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

Veel beroepsgroepen hebben hun eigen karakteristieke taalgebruik. Juristen zijn in
dit opzicht berucht, maar ook mensen in de computerbranche of het reclamewezen
onderscheiden zich verbaal soms zo sterk dat ze voor buitenstaanders geheimtaal
lijken te spreken. Die speciale vormen van taalgebruik, passend bij een bepaald
beroep of een bepaalde situatie, worden wel registers genoemd. Er zijn nogal wat
omschrijvingen in omloop van het begrip register, waarbij het er vooral om gaat wat
de bepalende kenmerken zijn. Sommigen denken alleen aan specifiek vocabulaire
(`jargon'), anderen vinden dat ook grammaticale aspecten karakteristiek kunnen zijn
voor een register, en weer anderen zien het nog ruimer: ook pragmatische
eigenschappen, zoals de opbouw van een stuk tekst, kunnen een register definieren.
Als regelmatige kijker van Studio Sport en tv-verslagen van voetbalwedstrijden kreeg
ik de indruk dat het taalgebruik van de verslaggevers die de beelden van
commentaar voorzien, een aantal specifieke kenmerken heeft. Is er misschien sprake
van een `tv-voetbalverslaggeversregister; vroeg ik mij af.
De sociolingulstische literatuur over
dit onderwerp is schaars. Ik heb twee
artikelen weten op te sporen. Charles
Ferguson publiceerde in 1983 in Language in Society `Sport announcer talk:
Syntactic aspects of register variation,
en een jaar later verscheen `Verb uses
in the reporting and briefing of baseball sportscasting' van Toshiaki Ishiguro in Descriptive and Applied Linguistics. Het artikel van Ferguson is
het meest algemeen, en daarom in dit
verband het meest relevant, hoewel hij
alleen het taalgebruik van radioverslaggevers onderzocht, en dan ook voornamelijk bij honkbalwedstrijden. Ferguson concludeert dat er wel degelijk
sprake lijkt te zijn van een apart register van `sport announcers
Allerlei weglatingen
Ik heb zelf geen systematisch onderzoek verricht naar een mogelijk voetbalregister in Nederland, maar heb gedurende de Europese kampioenschappen voetbal van vorig jaar losse notities gemaakt van zinnen die mij opvielen. In mijn materiaalverzameling
ontbreken uitingen uit de wedstrijden
West-Duitsland—Nederland en SovjetUnie—Nederland (de finale) bijna geheel, omdat toen mijn aandacht voor
de wedstrijd het doen van sociolinguIstische observaties in de weg stond.
Ondanks de afwezigheid van voldoende objectieve gegevens geloof ik
dat mijn materiaal redelijk representatief is voor de specifieke kenmerken
van het taalgebruik van tv-voetbalverslaggevers.
Het eerste wat opvalt, is het enorme

aantal weglatingen, vooral van functiewoorden, zoals lidwoorden, koppelwerkwoorden en voorzetsels. De volgende voorbeelden kunnen dit illustreren:

Bal van Gallego komt niet aan.
Vrije trap voordeel Denemarken.
Elkjaer met Kohler. Vast koppel.
Eerste hoekschop van de wedstrijd voor
de Italianen.
Rolff ... weggetrapt Brehme.
Aldridge neer, vrije trap, overtreding
Tsjidjatoelin.
Ferguson noemt het weglaten van koppelwerkwoorden ook, zoals in
`McCatty in difficulty'. Soms worden
er door de Nederlandse verslaggevers
ook andere werkwoorden weggelaten,
zoals in 'Donadoni, hard aangepakt'
of 'Butragueno ... Gordillo net niet
Weglating van het lijdend voorwerp is
eveneens een veel voorkomend verschijnsel:

Houghton legt neer, Sheedy schiet in
(voor niet-voetbalkenners: Houghton
speelt de bal uit een vrije trap naar Sheedy,
en die schiet de bal in).
Voller met Sivebaeck. Wint Sivebaeck.
Van Aerle kan.
Volgens Ferguson ontbreekt in de
Amerikaanse sport announcer talk het
onderwerp in de vorm van een voornaamwoord ook veelvuldig, zoals in
`Hit 307' en `Had 6 homeruns'.
De frequente weglatingen maken het
taalgebruik van de Nederlandse voetbalverslaggevers staccato-achtig. Het
lijkt erop dat ze op deze wijze de dynamiek van de wedstrijd (of `het
wedstrijdgebeuren'?) tot uitdrukking
willen brengen. Een voor de hand lig-

gende alternatieve verklaring zou kunnen luiden: de verslaggevers laten veel
weg omdat dat de enige manier is om
de wedstrijd te kunnen volgen; vooral
inhoudswoorden blijven gehandhaafd
als ze het wedstrijdverloop op de voet
willen blijven volgen.
Niet onder tijdsdruk
Dat het niet de tijdsdruk is die leidt
tot veel weglatingen, concludeer ik op
basis van de volgende twee observaties.
In de eerste plaats wordt er ook veel
weggelaten op zogenaamde dode
momenten, dus als het spel in feite
even stilligt, bijvoorbeeld bij een
hoekschop of vrije trap. Ten tweede,
en dat is misschien overtuigender,
doorspekken de verslaggevers hun
commentaar veelal met betrekkelijk
zinloze mededelingen terwijl het spel
gewoon verder gaat. De volgende zinnen zijn hier voorbeelden van.

Hands van Vitor. Hij wil niet opgeven,
de strijdbare captain van Barcelona.
Moran, de man die aanvoerder wordt als
Stapleton het veld verlaat.
Deze Bonner, Pat, die een tweelingbroer
heeft, Dennis, die in de UEFA-cup nog
eens tegen FC Groningen gespeeld
heeft, het is het verhaal van emigratie,
dit Ierland, dat van de tien miljoen inwoners nog drie miljoen over heeft,
waarvan de uittocht naar de Verenigde
Staten en Groot-Brittannie gigantisch is
geweest, wat ook geldt voor de voetbalIeren. (Deze passage heb ik overgenomen
uit een stukje in de Volkskrant waarin het
geklets van de 'babbelneven' Eddy Poelmann en Evert ten Napel aan de kaak
wordt gesteld.)
Een volgend kenmerk is het gebruik
van een aanwijzend voornaamwoord
voor een eigennaam of in plaats van
een lidwoord. De tekst hierboven bevat al twee voorbeelden (`Deze Bonner , `dit Ierland'). Hier volgen er nog
enkele.

Schot van deze Lerby zal wel eens de belangrijkste laatste actie in de tweede
helft kunnen zijn geweest.
Sanchis stuurt Gordillo weg die graag
op die linkerkant speelt.
Kijk, Nederland heeft haast, wil dat
doelpunt nog voor rust.
In het taalgebruik van voetbalverslag-
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gevers worden er nogal eens woord-

groepen vooropgeplaatst zonder dat ze
nadruk lijken te krijgen. De eerste
twee voorbeelden komen uit mijn EK
materiaal, het derde is weer van Ferguson.
De achterdeur weet Koeznetsov feilloos
te vinden.
En daar gaat Klinsmann weer. Onruststoker is dat.
And here once again ready again to go
back to pass is Haden.
Een laatste syntactische eigenschap betreft de constructie waarbij er eerst
een eigennaam wordt genoemd,
waarna er een actie van die persoon
wordt beschreven, vaak in een bijvoeglijke bijzin zonder dat er een hoofdzin
op volgt, bijvoorbeeld in `Laudrup,
die naar de linkerkant is gegaan' of
`Protassov, die de bal laat gaan'. In
andere gevallen wordt er in feite eerst
een speler geIdentif iceerd, waarna een
hoofdzin volgt, vaak zonder onderwerp: 'Herget, gebruikt goed zijn
lichaam'.
De enige, met het (blote) oor waarneembare fonetische karakteristiek is
de 'versterking' van het gesprokene in
gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld in
`Butragueno ... BUTRAGUENO' is
Butragueno in balbezit. Bij
`BUTRAGUEI^TO', dat luider en op ho -

gere toon wordt uitgesproken, krijgt
hij een scoringskans. Volume en toon-

hoogte zijn indicatoren voor spanning
in het spel.

Voetbalterminologie
Ten slotte wil ik kort het woordge-

bruik van het voetbalcommentaar op
tv bespreken. Dat lijkt het meest typerend voor een eventueel register van
tv-voetbalverslaggevers, maar het is
taalkundig minder interessant. Een
groot aantal speciale voetbaltermen is
al opgenomen in Rob Siekmanns Voetbalwoordenboek uit 1978, zoals `terugverdedigen' in `Klinsmann verdedigt
terug' (een aanvaller die zijn eigen verdediging assisteert) of `een gat trekken'
in `Voller trekt het gat' (een opening
in de defensie van de tegenstander forceren, waardoor voor medespelers
ruimte wordt gecreeerd om gevaarlijk
op te komen). Siekmann noemt nog

niet `weg' zoals in `Heintze is weg' dat
bepaald niet betekent dat Heintze
plotseling van het veld is verdwenen.

Als Heintze `weg is, sprint hij met de
bal aan de voet in de richting van het
vijandelijke doel, en is hij `weg' voor
zijn tegenstanders. Een tweede voorbeeld van een term die nog niet bij
Siekmann voorkomt, maar die tegenwoordig veel wordt gehanteerd, is
`zich inschakelen, bijvoorbeeld
`Baresi, die zich meer en meer inschakelt'; dit wordt met name gezegd van
verdedigers die zich met de opbouw
van de eigen aanval gaan bemoeien.
Een geheel ander, volgens mij tamelijk
recent kenmerk in de taal van voetbalverslaggevers is het gebruik van min of
meer archaische, plechtige vormen.
Zeker sinds Van Agt zijn deze vormen
al een mode-artikel geworden onder
politici. In het taalgebruik van Eddy
Poelmann c.s. vallen ze vooral op
doordat ze zo slecht passen bij de rest

van het (weinig verzorgde) taalgebruik. Hier volgen enkele voorbeel-

den.
Beginfase is voor Ierland in aanvallend
opzicht.
De Denen storen nu vroeger maar vooralsnog laten de Duitsers zich daar weinig aan gelegen liggen.
Demjanenko illustreert eens te meer de
bedoelingen van de Sovjet-Unie.
Vautrot bepaalt wanneer de vrije trap
moet worden genomen, en het moment
was nog niet daar.
Ik ben nu toe aan de hamvraag: is er
sprake van een register van tvvoetbalverslaggevers? Ik zou hier met
`ja' op willen antwoorden, maar dat is
dan wel een voorlopig en voorzichtig
ja'. Het zal duidelijk zijn dat veel kenmerken ook in andere potentiele registers voorkomen, en dus niet exclusief zijn voor het onderzochte taalgebruik. Dat geldt niet alleen voor de
zinsconstructies, maar bijvoorbeeld
ook voor het woordgebruik; zo wordt
een uitdrukking als `weg zijn' ook bij
wielrennen gebruikt: als Steven Rooks
weg is, is hij uit het peloton of uit de
kopgroep ontsnapt.
Een duidelijke beperking van mijn onderzoekje was natuurlijk dat ik slechts
van enkele verslaggevers taalgebruik
heb verzameld, en dan bovendien nog
op een niet -systematische wijze. Toet sing aan meer gegevens, misschien ook
taalgebruik van verslaggevers bij andere sporten, is nodig om hardere en
definitievere uitspraken te kunnen
doen. Ondertussen kan Van Aerle nog
steeds.

De Coster rijdt Jan Zomer Haar huffs
Over wielerjargon
Henk Tetteroo — Delft

Sporttaal werd tot nu toe in ons taalgebied niet zo serieus genomen dat er
veel woordenboeken van werden gemaakt. Daar is nu, althans wat de wielertaal betreft, verandering in gekomen; in de maand juli zijn er zelfs
twee wielerwoordenboeken verschenen. In dit stuk wil ik deze boeken
vergelijkend bespreken.

Eraf gepeerd
Om maar met de deur in huis te vallen: de Belg Marc de Coster heeft het

er met zijn Wielerwoordenboek veel
beter afgebracht dan de Nederlander
Jan Zomer, schri j ver van Het groene
wielerboekje. Ik heb daar een aantal
argumenten voor.
Allereerst neemt De Coster veel meer
lemma's op (ik telde er 1092) dan Zomer, die maar tot 605 komt. Zomer
schrijft wel in zijn inleiding `Steeds
weer zullen aanvullingen noodzakelijk
blijken, maar dat klinkt veel minder
overtuigend dan de soortgelijke op-

merking van De Coster. Ik noem een

paar voorbeelden: terugpakken (o.a. gebruikt als het peloton koplopers weer
inhaalt), vluchter (= koploper), spurter, kopman, al die woorden zul je
tevergeefs zoeken bij Zomer. Dat geldt
ook voor meute en zelfs peloton. Hij
mist zelfs (de) bezemwagen!
Die verregaande onvolledigheid wordt
nog vreemder als je weet dat Zomer al
in 1980 een lijst van wielertermen pu bliceerde (251 lemma's, opgenomen in
Een eeuw Nederlandse wielersport van
Wim van Eyle) en dat hij in 1984 met

194 Onze Taal 58ste jaargang nummer 11 — november 1989

een langere lijst kwam onder de titel
Goesting (463 lemma's). Bovendien
blijft het vreemd dat hij woorden uit
zijn eerste lijst niet meer opneemt in
zijn nieuwe boek (bijv. leuteren = fietsend plassen; lossen = het contact met
het peloton of een groep verliezen; en
het synoniem eraf gepeerd worden).
Zomer verantwoordt dit niet. Als je
echt goed zoekt, vind je ook bij De
Coster bepaalde woorden of uitdrukkingen niet: bijvoorbeeld het mooie
cliche de knuppel in het hoenderhok
gooien (= proberen te ontsnappen) of
ronderenner (= een renner die goed is
in etappewedstrijden). Tot nu toe heb
ik er zo'n twintig verzameld, maar
toch kun je veilig stellen dat De
Coster wel serieus naar volledigheid
heeft gestreefd, in tegenstelling tot Zomer.

Leesboek of naslagwerk
Die verregaande onvolledigheid hangt,
vermoed ik, samen met de bredere opzet die Zomer gekozen heeft; hij Wilde
ook nog eens een 'informatief naslagwerk' schrijven, zoiets als een encyclopedie van het wielrennen dus. Daarom
lees je bij hem ook hoe een bepaalde
soort doping werkt en Welk middel
men dient te gebruiken bij schaafwonden. Dat mag natuurlijk best en je
kunt veel van hem leren, maar ik heb
de indruk dat hij ook in dit opzicht
onvolledig is: waarom bijvoorbeeld
schrijft hij amper over amateurkoersen? Wie een encyclopedie wil samenstellen van een plusminus honderd
par oude, zeer populaire sport, moet
wel selecteren, maar de keuzen die
Zomer maakt, verantwoordt hij niet.
De Coster probeert, veel meer dan
Zomer, zijn lemma's te categoriseren.
Niet alleen schrijft hij vaak uit welke
taal ze komen (Nederlands, Vlaams,
Frans, Italiaans, enz.), ook probeert
hij, nog preciezer, ze onder te brengen
bij sociolecten als journalisten- of rennerstaal, en verder gebruikt hij andere
etiketten zoals neologisme en gewestelijk woord. Zomer is veel minder precies.
De Coster geeft vaak citaten (plus
bronvermelding). Daardoor gaan de
woorden meer leven. Zomer gebruikt
dit middel bijna niet. Jammer is wel
dat De Coster geen lijst geeft van de
boeken waaruit hij citeert.

Stijlzonden
Bij Zomer vond ik nogal wat slordig-

Sport, spel en taalgebruik
Frans Oudejans — journalist, Breda

Een goede kennis liet me laatst een
oudejaarsconference horen die Wim
Kan in de jaren vijftig voor de radio
had gehouden. Destijds met weergaloos succes, maar nu begrepen we de
helft er niet van. Wie waren ook weer
die Kaasjager, Luger, Struycken en de
majoor Spits over wie zo werd gelachen? Zo'n gevoel overvalt me nu ik
een artikeltje van eigen hand uit Onze
Taal van september 1974 nalees. Het
ging over de manier waarop `de taal in
toenemende mate wordt verrijkt met
voetbaltermen. In die dagen viel zoiets
kennelijk nog op; vandaag de dag lijken de termen bijna alledaags. Maar de
voorbeelden waren zwaar gedateerd:
`De Nieuw Dennendallers zijn buitenspel gezet' en 'Staatssecretaris Jan
Mertens zegt dat de werkgevers
paniekvoetbal spelen.
Inmiddels is onze taal nog sterker
geinfiltreerd met termen uit de voetbalsport. 'Voorzet 20 schiet doel voorbij' lees ik in dit blad, en het gaat over
spellingvoorzetten van de Taalunie.
`De bal is duidelijk aan de kant van
het ANC', aldus de nieuwe Zuidafrikaanse president, waarmee duidelijk
wordt dat men een reactie van de andere partij afwacht.

verwachten. De pion van het
schaakspel komt ook in het gewone
spraakgebruik voor — wie denkt er nu
nog aan de oorspronkelijke infanterist? Zeker het kaartspel in al zijn vormen levert een overdaad aan taaleigen:
in de kaart gespeeld, je hand overspelen, aan slag zijn, gekken trekken de
kaart, harten is troef (titel van een liefdesromannetje).
`Deze minister voert een kortebaanbeleid , aldus een boos kamerlid
op tv. Komt dat uit de draf- of de
schaatssport? Ik weet het niet. Beide
hebben onze taal belnvloed: in
gestrekte draf, in galop, doordraven,
een hindernis nemen ... Dit alles
wordt royaal overtroffen door wat het
ijs, onze oudste volkssport, to bieden
heeft. Hier liggen de voorbeelden
voor het grijpen. Ik noem er een paar:
beslagen ten ijs komen, niet over een
nacht ijs gaan, als kalveren op het ijs
dansen, een scheve schaats rijden, toen
was het ijs gebroken, zijn baantje
schoonvegen.

Een nieuw verschijnsel is die beinvloeding vanuit sport en spel zeker niet.
Eerder kan gezegd worden dat ze al
eeuwen aan de gang is. Voorbeelden
uit verschillende sporten liggen voor
het grijpen. Vooral in spreekwoorden
en gezegden zijn ze vereeuwigd. De
boog kan niet altijd gespannen zijn, zullen ze in de schuttersgilden weleer
hebben gezegd als een excuus om een
glas te kunnen drinken. Een kolfje
naar zijn hand moet de kolvers hebben aangesproken. Duidelijk is ook de
herkomst van wie kaatst moet de bal

Er is zelfs sprake'van een kruisbestuiving. In Wielerwoordenboek van De
Coster lees ik bij `door het ijs zakken'
dat dit betekent dat de renner een inzinking doormaakt. Ook heb ik gelezen dat een schaatser bezig was aan
zijn laatste etappe op weg naar het
kampioenschap, en zelf blijk ik in een
wedstrijdverslag eens geschreven te
hebben dat het wegwerken van de achterstand voor het Nederlands hockeyelftal het karakter kreeg van een tijdrit.
Zo kunnen we doorgaan; het is bijna
een gezelschapsspel aan het worden.
Maar deze bijdrage ontaardt dan wellicht in een serie schoten voor open
doel.

heden. Ten eerste stijlzonden als 'selectieve schifting' (blz. 38), `Een jaar later
won Roger de Vlaeminck zes ritten en
de eindzege' (blz. 105) en `De oorzaak
kan een poreus gedeelte in de band
zijn door bijv. te hard tegen een stoeprand te hebben gereden' (blz. 11). Ten
tweede spelfouten, bijvoorbeeld 'anti-

ceptica' (blz. 79), 'freewhelend'
(blz. 39) of bij namen van coureurs
('Cricquillion', b1z. 40).
Ten derde inhoudelijke onjuistheden:
de Engelse wielrenner Tom Simpson
sterft bij Zomer in 1957 op de Mont
Ventoux (moet 1967 zijn) en de beroemde sprint om het wereldkam-
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Kent het Vlaams veel meer woorden
en uitdrukkingen uit de wielertaal
doordat het wielrennen daar veel meer
bij het leven hoort? Opmerkelijk is
dat Gerrie Knetemann, kort geleden
gestopt met wielrennen, zo'n spraakmaker is geweest. Zomer noemt zeker
drie woorden en een uitdrukking die
van hem afkomstig zijn: een appelig gevoel (= zich niet helemaal goed voelen), harken (= moeizaam vooruitkomen), uitgewoond (= uitgeput) en de
dood of de gladiolen (= een alles-ofniets-instelling van een renner).

pioenschap op de weg met de Belgen
Van Looy en Beheydt vindt in 1953
plaats (was: 1963). De Coster daarentegen schrijft (inhoudelijk en stilistisch)
en spelt onberispelijk.
Het lijkt er al met al op dat Zomer te
veel heeft gewild en er bovendien te
weinig tijd voor heeft genomen.
Moest zijn boekje tijdens de Tour de
France-hausse uitkomen? Het groene
wielerboekje is wel aardig, maar niet
meer dan dat, voor leken die wat meer
van de technische kant van de wielersport te weten willen komen. Als
woordenboek is het nogal povertjes
(zeer onvolledig en met soms zwakke
stijl en spelling). Wie een degelijk wielerwoordenboek zoekt, moet dat van
De Coster kopen.
Kuitenbijtertje
Tot nu toe zijn maar weinig woorden
en uitdrukkingen uit de wielertaal in
de algemene taal terechtgekomen.
Zomer en De Coster noemen beiden
alleen afzien (= een zeer grote inspanning leveren, geestelijk en lichamelijk).
Ik vermoed dat nu ook alles uit de kast
halen (= al je krachten aanspreken)
een kans maakt: ik heb het in de
weken voor de verkiezingen twee keer

Wielertaal is vaak heel plastisch. Ter
afsluiting van dit artikel een tuiltje
voorbeelden: aan de boom schudden
(gezegd van een goede coureur die probeert een aantal mindere goden te laten lossen); met de wingers in de neusgaten winnen (met zeer groot gemak);
een gaspijpenfiets (zware fiets); een kuitenbijtertje (korte, zware belling), met
als synoniemen potenbreker en scherprechter; en ten slotte vlammen (spectaculair goed rijden).

gehoord, onder andere uit de mond
van Wim Kok.

Jan Zomer: Het groene wielerboekje. Gerard
Timmer Prods, prijsf 19,90.
Marc de Coster: Wie erwoordenboek (m.m.v.
Gijs Zandbergen). Thomas Rap, prijs f 24,50.

Het onbeschrmilf1milke schrijven
F. Jansen

Op 13 januari van dit jaar promoveerde K. de Glopper aan de Universiteit van
Amsterdam op Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van bet
schrijfonderwijs in de eerste vier leerjaren van bet voortgezet onderwijs; op 17 januari
promoveerde R. Geel aan dezelfde universiteit op Niemand is meester geboren.
Geschiedenis van bet Nederlandse schrijfvaardigheidsonderwijs in de 19de en 20ste
eeuw. Twee promoties in een week aan een universiteit over een onderwerp! Zoiets

zal niet snel weer gebeuren.
Toch verdienen beide boeken om een heel andere reden op deze plaats enige
aandacht: kunnen schrijven is het fundament van ons maatschappelijk
functioneren, leren schrijven staat centraal in ons onderwijs.
Schrijven is ook niet eenvoudig.
Een schrijver moet zich op de volgende taken concentreren: de inhoud
verzinnen, woorden kiezen, zinnen
vormen en bij dat alles rekening houden met de lezers, en ten slotte de
tekst op schrift stellen. Tijdens of na
deze werkzaamheden beziet hij of hij
voldaan heeft aan de conventies van de
standaardtaal, van het schrift en van
het specifieke genre.

Dichter versus klerk
Geel beschrijft aan de hand van lesboekjes de geschiedenis van het schrijfonderwijs in de afgelopen twee eeuwen, met bijzondere aandacht voor de
periode 1870-1945. Hij heeft naar volledigheid gestreefd, zodat de rij van
schrijvende onderwijzers wel heel lang
wordt. Gelukkig zit er een grote lijn
in Geels boek. Hij laat zien hoezeer
twee zielen in des meesters borst hui-

zen: die van de dichter en die van de
klerk. In Geels eigen woorden: de subjectivistische en de objectivistischsociale opvatting van het schrijfonderwijs. De laatstgenoemde heeft de
oudste rechten en de meeste aanhangers. Dit type schrijfonderwijs bereidt
de leerlingen uiteindelijk voor op
schrijftaken die iedereen moet beheersen om te kunnen functioneren in
onze maatschappij. Voordat het zover
was, moest de leerling vroeger een
lange weg afleggen. Men beschouwde
namelijk het schrijfonderwijs als een
soort rekenonderwijs, waarin de leerling geleidelijk van klein naar groot
moest worden gebracht. Hij leerde
eerst spellen, vervolgens werd zijn
woordenschat uitgebreid met invuloefeningetjes, dan mocht hij van korte
simpele zinnen onder leiding van de
leraar ingewikkelder exemplaren
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maken, en pas daarna mocht hij zich
aan zijn eerste tekst wagen, het opstel.
En ook dan nog hield de leraar de teugels kort. Het was bijvoorbeeld ondenkbaar dat leerlingen zelf een inhoud zouden verzinnen. Ze moesten
eerst schema's opvullen zoals het volgende:
De ooievaar
Hoe hij er uitziet: groot - snavel - hals
- poten - naam - kleur
Hoe hij voedsel krijgt: lopen - voedsel
- jongen - waden
Hoe hij leeft: trekken - paren - komst nesten maken - vertrek
Een andere methode om de inhoud te
controleren, was de opdracht om een
verhaal te schrijven op grond van een
serie prentjes, bijvoorbeeld

aanbieden, maar dat gaat nu niet. Van
den zomer hoop ik er evenwel getuige
van te zijn dat mijn wenschen van heden
al gedeeltelijk vervuld zijn. Nog menig
gelukkig jaar volge voor U op 1908.
Uw heilwenschenden kleinzoon
Willem.
P. S. Lieve Omoe en Tantes, deze brief
heb ik op school geschreven. Later krijgt
u weer een gewone!
Veel groeten voor U drieen. Dag!!'
Deze brief werd als afschrikwekkend
voorbeeld gepubliceerd door een propagandist van de Nieuwe Richting, de
subjectivistische stroming die het
krachtigst tegenstand heeft geboden
aan de objectivistische hoofdstroom.
De Nieuwe Richting zag schrijven
meer als fietsen: iets wat je alleen maar
kunt leren door het meteen en zo veel
mogelijk te doen. Leraren van de
Nieuwe Richting lieten ook de jongere kinderen naar eigen inzicht
opstellen schrijven en vielen hen niet
lastig met voorschriften. De stromen
opstellen die ze daarmee uitlokten,
konden ze alleen de baas door de
`kachelcorrectie' toe te passen. Als
deze leraren het opstel wel nakeken,
deden ze dat vooral om na te gaan of
de steller 'geestelijk gegroeid' was.
Geel laat mooi zien dat de felle strijd
tussen objectief-socialen en Nieuwe
Richting veel retoriek bevatte. Op het
niveau van de dagelijkse lespraktijk
zorgden ook de subjectivisten er wel
voor dat hun leerlingen zich hielden
aan de normen voor de standaardtaal.
Ze moesten wel. De Nieuwe Richting
heeft wel invloed gehad, maar heeft
het pleit nooit echt kunnen winnen.
Iets wat Geel lijkt te betreuren als hij
aan het einde van zijn boek -- na opsomming van een 'megastoet' schrijvende onderwijzers — een lans breekt
voor onderwijzende schrijvers.

Dit type onderwijs moet op zichzelf
al buitengewoon vervelend zijn geweest voor schoolkinderen, die toen
even barstensvol met ideeen en verhalen zaten als nu. Het leidde bovendien
tot produkten als het volgende:

`Lieve Grootmoeder!
Bij het begin van dit jaar bied ik u mijn
beste wenschen aan. Ik hoop dat 1908
voor U een jaar mag zijn van gezondheid, voorspoed en geluk, God houde
alle ziekten en kwellingen verre van U!
Liever zou ik, beminde Grootmoeder,
deze nieuwjaarswenschen mondeling

Hoe goed schrijven we?
De meesten van ons hebben objectiefsociaal schrijfonderwijs genoten. Als
dat een beetje gelukt is, moet het
schrijven van brieven, rapporten en
andere functionele genres ons makkelijk afgaan. Maar is dat zo? Daarover
gaat De Gloppers boek. Hij beperkt
zich tot 16-jarigen, de leeftijd waarop
de jeugd straks het 'Voortgezet Basis
Onderwijs' verlaat. Zijn boek kan niet
los gezien worden van het grootschalige peilingsonderzoek van het moedertaalonderwijs waaraan de Stichting
Centrum voor Onderwijsonderzoek

en het Instituut voor onderzoek van
onderwijs nu alweer vele jaren werken. Kenmerkend daarvoor is de grote
aandacht voor representativiteit en
methodologische zorgvuldigheid.
Allereerst heeft De Glopper leraren
gevraagd hoe vaak ze schrijfonderwijs
geven. De leraren rapporteren ruim
twee uur per maand aan het schrijven
te besteden, en zien kans daarin zo'n
vijf verschillende schrijfopdrachten
(brief, opstel, essay) te behandelen. De
Glopper gelooft dit niet. Ik ook niet:
zelf behandel ik met studenten Nederlands in acht uur per maand ongeveer
vier soorten opdrachten, en dan heb
ik nog het gevoel dat ik de zaak afraffel. Interessant is wel dat de leraren een
uitgesproken voorkeur hebben voor
het leren samenvatten en verhalen
schrijven. Heel veel leraren besteden
zelden of nooit aandacht aan (sollicitatie)brieven en formulieren.
Door de twijfelachtige betrouwbaarheid van de lerarenenquete werd De
Gloppers volgende stag noodzakelijk:
welke schrijfadviezen blijven bij de
leerlingen hangen? Dat heeft hij onderzocht door leerlingen te vragen wat
zij zouden adviseren aan iemand die
een opstel moest schrijven. Tweederde
van de gememoreerde adviezen betreft
taalconventies, opbouw en presentatie.
De volgende vraag is natuurlijk: hoe
goed schrijven de leerlingen zelf? Zij
moesten een mededeling, sollicitatiebrief, een betogend en een beschouwend opstel schrijven. Deze opstellen
werden beoordeeld op algemene kwaliteit, spelling en interpunctie, grammaticale correctheid en handschrift.
Hierover publiceerde De Glopper al
in 1985 Schrijfprestaties in het voortgezet onderwijs. De kranten ontleenden sappige koppen aan de citaten uit
de sollicitatiebrieven, zoals 'Beste Postkoop' en `Hallo meneer de directeur
ik heb eerder gewerkt bij de spar bij
het fruit dus appelen. Doeg!' (zie ook
Onze Taal 1987, 90-91). De leerlingen
komen er niet zo best van af, vooral
niet omdat ze weinig benul hebben
van de eisen die aan functionele genres
gesteld worden. Gezien het gebrekkige
onderwijs daarin hoeft dat niet te verbazen. Wat de leerlingen wel redelijk
doen, is spellen. Hier merken we een
frappante overeenkomst met het onderzoek van Rijlaarsdam en Blok over
onze verwachtingen en wensen omtrent de taalvaardigheid van aan-

Onze Taal 58ste jaargang nummer 11 — november 1989 197

staande onderwijzers (Onze Taal 1988,
178-181). Ook daar bleek het peil van
de spelling in brieven veel hoger dan
we verwachtten.
De doelstelling van De Gloppers
vierde en laatste deelonderzoek lijkt
op die van Rijlaarsdam en Blok. Hij
heeft deskundigen, vooral leerkrachten, gevraagd of zij de prestaties voldoende achten. Het antwoord stemt

somber: de meeste leerlingen van lbo
en mavo halen niet het minimumniveau dat we als burgers van elkaar
verwachten. De Glopper verbindt
daaraan onder meer de volgende waarschuwing: het is verkeerd om te (bllj*ven) streven naar een vast eindniveau
voor het schoolvak Nederlands bij het
eindexamen van het voortgezet basisonderwijs. Dat eindniveau zal te laag

Het Lyrisch Lab
Het bijzondere van cliches
Jaap Bakker

Cliches hebben een slechte naam in de
poezie. Een vers waarin cliches voorkomen, daalt onmiddellijk in ieders
achting; daarentegen wordt het gebruik van originele formuleringen
met enthousiasme begroet (`Oh, die
man weet het zo bijzonder te zeggen!').
We beoordelen gedichten blijkbaar
volgens een waarderingsschaal met als
uitersten de kwalificaties `clichematig'
en 'origineel'. Ergens tussen die polen
bevindt zich de alledaagse, onopgesmukte gebruikstaal die het skelet
vormt van de dichterlijke mededeling.
`Alledaags' is niet hetzelfde als `clichematig. De bekendste cliche-uitdrukking in de liedschrijfkunst is: Ik hou
van jou /Ik blijf je trouw. `Ik hou van
jou' is geen gemeenplaats maar een alledaagse, directe mededeling die nauwelijks anders geformuleerd had kunnen worden — want in een liedje is `ik
(be)min je' te formeel. Het tweede zinnetje is bedoeld om het eerste kracht
bij te zetten. In plaats van `ik blijf je
trouw' zou de spreker wel duizend andere argumenten kunnen noemen.
Het feit dat hij teruggrijpt op weer
hetzelfde argument in weer die stereotiepe formulering, stempelt `ik blijf je
trouw' tot een cliche. Van cliches kan
alleen sprake zijn als er, stilistisch gezien, iets te kiezen valt.
Het begrip cliche heeft betrekking op
allerlei facetten van de taal: versleten
beeldspraak (vechten als een leeuw, de
tand des tijds doorstaan), stereotiepe
rijmkoppels (straten/verlaten,
hart/smart, ster/ver), en woordspelingen. Die laatste slijten buitengewoon
snel; als iemand eenmaal het adjectief
`kieskeurig' heeft laten slaan op een
persoon met een bovengemiddelde

mondhygiene, kan niemand anders
dat woord in die specifieke betekenis
meer gebruiken.
Ik heb nog een soort cliche niet genoemd: de stereotiepe relatie tussen de
inhoud van een gedicht en de daarbij
opgeroepen beelden: het `dichterlijk
decor , zal ik maar zeggen. Spoken verschijnen altijd in oude kastelen (nooit
in een nieuw kasteel, of in een oude
iglo). Verdriet speelt zich altijd of in de
regen, eenzaamheid in de woestijn, optimisme in de lentezon en pessimisme
tussen kale bomen. En de poetische
dagagenda ziet er als volgt uit:
levensmoed, jeugd, hoop: OCHTEND
vergankelijkheidsbesef, verstilling:
AVOND

dood, dronkenschap, dichterlijke inspiratie, dromen, amoureuze extase, roues,
zorgen, liefdesverdriet, eenzaamheid:
NACHT

(Met middagen kan een dichter, zoals
u ziet, niets beginnen. Vermoedelijk
doet hij dan een dutje aan de voet van
een duizendjarige eik.)
Een stereotiep decor is in de poezie
veel minder erg dan versleten
beeldspraak. Dat zal wel te maken
hebben met de beperkte keuze in decors: er zijn maar drie bruikbare dagdelen, slechts vier seizoenen, niet
meer dan zes weersoorten (zon, regen,
sneeuw, mist, storm en onweer) en
misschien een dozijn geschikte landschappen.
Goed, sommige gemeenplaatsen zijn
dus excusabel, maar verder dient een
dichter zich zo oorspronkelijk mogelijk uit te drukken. Een van de machtigste middelen daartoe is het gebruik
van vergelijkingen. De vergelijking is

zijn om de ene helft van de leerlingen
de garantie te geven dat ze de eisen
halen die hun vervolgopleiding stelt.
De andere helft zal het eindniveau
nooit halen. De conclusie moet zijn
dat er diverse eindniveaus voor Nederlands — het nuttigste schoolvak —
moeten komen.

een stijlmiddel dat we sterk met poezie associeren, in het bijzonder wanneer er natuurbeelden aan te pas
komen. Ik herinner me dat in mijn
histologie-syllabus de trilhaarbeweging van het luchtwegslijmvlies werd
vergeleken met `een windvlaag over
een korenveld'. Dat kon je nu met
recht een poetische formulering noemen.
In proza komt heel wat beeldspraak
voor, maar van een dichter verwachten
we dat hij ons verrast met originele
beelden — bijvoorbeeld dat hij een
windvlaag over een korenveld vergelijkt met de trilhaarbeweging van het
luchtwegslijmvlies. Zijn originaliteit
kan voorts blijken uit het gebruik van
neologismen ('sombergeoogd'), onverwachte woordcombinaties (`mijn vuren lack') en woorden uit een vergeten
stijlregister ('Genoten, slaakt uw ketenen!).
Ik ga nu voorbij aan ouderwetse stijlmiddelen zoals de inversie ("t Getij
liet uit den mantel zijn') en de contractie ('schau^ w', `spoen'). Dat soort originaliteit behoort gelukkig tot het verleden.
Clichematig en bijzonder taalgebruik:
tussen die twee uitersten moeten dichters een evenwicht zien te vinden. In
vergelijking met literaire dichters neigen liedjesschrijvers meer naar het clichematige. Wat scherper gesteld: in
zangteksten is een zekere hoeveelheid
gemeenplaatsen noodzakelijk. Ik heb
meermalen liedjes geschreven waarin
de simpelste passages — zo gewoontjes
dat ik me er bijna voor schaamde —
juist het beste bleken te klinken. Anderzijds heb ik ook wel nummers verknoeid doordat ik de dingen te literair,
te `bijzonder' wilde zeggen. Een overmaat aan onalledaagse wendingen is
funest. Meer daarover leest u in mijn
volgende, met voorbeelden van anderen verluchte artikel.
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Van woord tot woord
Etymologisch woordenboek
Marlies Philippa

Je kunt woordenboeken nooit helemaal vertrouwen, maar het Etymologisch
woordenboek dat in juni bij Van Dale is verschenen, moet volgens mij wel met de
uiterste scepsis benaderd worden. Wat zoekt een taalkundige in een etymologisch
woordenboek en wat wil een leek er vinden? De taalkundige wil zover mogelijk in
de geschiedenis van het woord teruggaan. Hij wil de oorspronkelijke vorm en
betekenis weten en hij wil nagaan in welke andere talen en dialecten het woord
voorkomt en hoe het zich ontwikkeld heeft. Wat cultuurhistorische
achtergrondinformatie is daarbij onontbeerlijk. Verder wil hij graag op de hoogte
worden gehouden van de wetenschappelijke discussie.
De niet-gespecialiseerde taalliefhebber heeft eigenlijk hetzelfde doe!. Hij heeft geen
behoefte aan alle varianten in de diverse talen en dialecten, maar ook hij wil graag
weten hoe de vorm- en betekenisontwikkelingen hebben kunnen plaatsvinden. Als
niet-deskundige heeft hij daarvoor wat extra informatie nodig. En ook hij heeft er
recht op te vernemen over welke etymologieen men het niet eens is en voor welke
woorden meer dan een etymologie mogelijk is.
wordt gegeven en er wordt iets verteld
In zijn inleiding stelt de auteur, P. A. F.
over de klankverschuivingen. Bij de
van Veen, dat dit boek geen werk is
Germaanse klankverschuiving had iets
dat zich richt op taalkundigen. Hij
duidelijker aangegeven kunnen workiest daarom voor slechts een beperkte keuze van de oudste verwanten. den waarom men bijvoorbeeld het LaDaar kan ik inkomen. Wat ik erg vind, tijnse cor vergelijkt met het Nederlandse hart. Degene die zich nog nooit
is dat Van Veen in twijfelgevallen
in deze zaken verdiept heeft, gaat dan
slechts een verklaring geeft. Een beletoch al gauw denken dat het Nederdiging voor de intelligentie van de
lands uit het Latijn komt, wat niet
lezer. Zijn verantwoording is dat het
waar is. Er had bij moeten staan dat
boek niet voor taalkundigen bestemd
men vaak voorbeelden uit het Sansis, dat het ook niet te veel mocht uitdijen en dat hij daarom maar dat heeft kriet, het Grieks en het Latijn neemt
opgeschreven wat hem het meest plau- omdat deze talen oude fases van het
sibel leek (blz. 12). Nonsens: we zullen Indo-europees vertegenwoordigen,
waarin de medeklinkers nog nauwenog zien dat de helft van het boek gelijks zijn veranderd ten opzichte van
schrapt kan worden, en met een behet oorspronkelijke Indo-europees,
werking van de andere helft zou de
lezer een wat reelere kijk op de etymo- het proto-Indo-europees. Nu ik het
daar toch over heb: het doet wat
logie krijgen. Ook vind ik het zeer
kwalijk dat hij totaal niet aangeeft hoe ouderwets aan dat Van Veen het steeds
over Indogermaans heeft, terwijl deze
de vorm- en betekenisontwikkelingen
tot stand zijn gekomen. De lezer moet term toch al decennien geleden internationaal is vervangen door Indohet maar aannemen en heeft helemaal
europees.
geen controlemogelijkheid. Vaak hebben betekenisontwikkelingen te
Na de inleiding en een uitleg van de
maken met cultuurhistorische achteropbouw van de artikelen volgt een
gronden. De auteur is zich daar terlijst van geciteerde talen, met daarbij
dege van bewust: `Taal is de Spiegel
de taalgroep en de taalf amilie van de
van de samenleving. Het boek bevat
taal in kwestie. Heel informatief, al
dan ook veel cultuurhistorische inforvraag ik me of wat de niet-taalkundige
matie( ... )' (p. 12). Prima, denk je. Hij
ermee aan moet als verder nergens
vervolgt de zin met `( ...) ook als
wordt uitgelegd hoe het precies zit
daarop niet uitdrukkelijk in de artikemet taalfamilies in de wereld. Er is uitlen wordt gewezen. Wat heb je daaraan? Wat moet je met impliciete infor- sluitend een (losse) taalkaart van het
`Indogermaans' opgenomen. Op het
matie, met achtergronden waarop je
hoesje dat om het boek is gevouwen,
niet attent wordt gemaakt?
staan de opgenomen woorden als
volgt omschreven: 'zowel de oerholIndogermaans en Oerhollands
landse woordenschat als meer recente
De inleiding van het boek is aardig.
leenwoorden'. Even denk je dan dat de
De geschiedenis van de etymologie

`oerhollandse woordenschat' zou
bestaan uit minder recente leenwoorden. Maar dat is natuurlijk onzin. Feit
is wel dat er van het Oudhollandse
dialect al bijna niets bekend is, laat
staan van het Oerhollandse.

Nieuwe opzet
Het is een mooi uitgevoerd boek; fielder en overzichtelijk. Wat de lijst van
tekens betreft, zou ik < liever omschrijven met 'afkomstig uit'. Weliswaar betekent het inderdaad meestal
`ontleend aan, maar niet altijd. Bijvoorbeeld niet op bladzijde 9: `hart
(met h < ch)'.
Bij het maken van een woordenboek
moet je altijd uitgaan van een basislijst. Franck baseerde zich aan het
einde van de vorige eeuw voor zijn
etymologische woordenboek `der
Nederlandsche taal' op de Duitse
Kluge. Van Wijk herzag het boek en
Van Haeringen kwam in 1936 met een
supplement. Daarna is het met tal van
wijzigingen en gedeeltelijk met verbeteringen overgeschreven door Jan de
Vries. De pocket van De Vries/De
Tollenaere is weer daarop gegrond. In
het laatste werk zijn heel wat nieuwe
woorden toegevoegd, maar nog steeds
met hetzelfde stramien.
Het is goed dat Van Veen heeft geprobeerd een nieuw kader te vinden. Als
uitgangspunt voor de keuze van zijn
trefwoorden heeft de 11de druk van de
grote Van Dale gediend. Maar hij heeft
bij de selectie uitermate vreemde
maatstaven aangelegd. Ik heb hier en
daar wat bladzijden doorgebladerd en
daar trof ik onder andere de volgende
woorden aan: aalkub, aalwaardig
abaca, abachi, abacus, abeluinig acaricide, accableren, adipeus, afrormosia,
ahimsa, akon, anastigmaat; heisteren,
heumig, speun, sphagnum; vicomte, victualiebroeders, viem, virga, vitieren,
vitreus. Het is niet de functie van een
etymologisch woordenboek aan te geven welke merkwaardige woorden er
tot onze woordenschat kunnen worden gerekend, noch welke gewestelijke
en verouderde woorden (bijv. ontheisteren) er bestaan. Ook moet men
een scherpe lijn trekken welke
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`vreemde' etenswaren en gerechten al
dan niet in een etymologisch woordenboek thuishoren. Naar mijn mening wel nasi, pizza, shoarma en knackebrod. In elke supermarkt komt men
ze tegen. Daarentegen niet
smorgasbord (volgens Van Veen een
voorgerecht, maar in werkelijkheid
een bijzonder uitgebreid koud/warm
buffet) of smorrebrod (niet een plakje
brood met simpel wat beleg, maar veel
lagen beleg, waar nog wat brood
onder verstopt zit). Daar komt men
alleen mee in aanraking in heel speciale restaurants of op reizen naar Zweden en Denemarken. Veel van de opgenomen woorden misstaan niet in een
groot algemeen of in een vreemdewoordenboek, maar ze zijn hier niet
op hun plaats. Hierboven heb ik al gezegd dat gemiddeld de helft geschrapt
kan worden; in sommige gedeelten is
dat wel bijna tweederde. Bijvoorbeeld
tussen bladzijde 356 en 365. Allemaal
woorden die beginnen met in-. Op
bladzijde 356 staan 28 lemma's, waarvan ik de volgende onbesproken zou
willen laten: increment, increta, incrimineren, incroyabel, incrustatie, incubus, inculperen, incurreren, indantreen,
indemniteit, indent, independent, indice, indictie, indigent, indignatie.
Zestien van de achtentwintig dus.
In echte etymologische woordenboeken zijn vrijwel nooit namen van landen of volkeren opgenomen. Bij opneming moet men namelijk een zekere
volledigheid trachten te bereiken, en

dat is niet mogelijk tenzij men een
werk in vele banden maakt. Van Veen
evenwel bespreekt willekeurig wat van
dergelijke namen. Noorwegen wel en
Zweden niet; de Fiji wel, maar de
Faroer niet.

Arabische bronnen
Achter in het woordenboek staan taalregisters, die een indruk willen geven
`uit welke talen het Nederlands
woordbestand is ontleend'. Deze formulering doet denken dat er helemaal
geen erfwoorden in het Nederlands
zouden zijn. Er is voor gekozen alleen
de directe ontleningen te vermelden.
Door middel van de computer zijn ze
geselecteerd. Dat heeft soms tot merkwaardige gevolgen geleid. Omdat ik
me nu eenmaal verdiept heb in de
woorden afkomstig uit het Arabisch,
ben ik naar het register arabisch gaan
kijken. Dat zouden dus alleen directe
ontleningen moeten zijn. De meeste
zijn dat ook en vaak zitten er ook hier
weer bijzonder onbekende woorden
onder die ik niet zou hebben opgenomen, zoals liwan, sedsjade en wali.
Maar tot mijn verbazing trof ik ook
woorden als katoen en schaakmat aan.
Deze zijn zeker niet rechtstreeks ontleend. Ik keek bij het lemma katoen.
Daarbij staat: `via rom. talen ( . . . ) <
ar. qutn'. De computer heeft het `via'
niet opgepakt en heeft alleen op < gereageerd. Bij schaakmat staat bij het
lemma niet eens vermeld dat het Oudfranse echec mat de tussenschakel is.

Logisch dat de computer het dan ook
niet weet. Abrikoos zou een Spaans
leenwoord zijn. Het is evenwel een
Arabisch woord dat na het Spaans te
hebben gepasseerd uiteindelijk via het
Frans in het Nederlands is beland.
Koffie valt onder de Engelse leenwoorden. Waarschijnlijk is dit oorspronkelijk Arabische woord echter door het
Engels aan het Nederlands ontleend
(zoals ook in de Engelse etymologische woordenboeken staat). De VOC
had de koffie in Jemen al snel ontdekt,
alvorens zelf koffieplantages op Java te
stichten.
Deze taalregisters dienen tot niets. Interessant zijn registers die aangeven
waar leenwoorden oorspronkelijk vandaan komen of welke taal het cultuurcentrum vormde van waaruit de woorden zich naar verscheidene talen verspreidden. Zulke registers staan niet in
dit boek. Leuk vind ik wel het register
`Vernoemingen': eponiemen en verborgen plaatsnamen. Maar toch: het
door mij in deze rubriek besproken
kalkoen tref ik er aan, terwijl gaas en
damast (wel als vernoemingen bij de
lemma's opgenomen) ontbreken.
Het boek dient grondig herzien te
worden.
Etymologisch woordenboek. De herkomst van
onze woorden, door dr. P. A. F. van Veen in
samenwerkin met drs. Nicoline van der Sijs.
Van Dale Lexicografie 1989, 896 blz., f 125,—.
ISBN 90 6648 302 4.

Etymologie van het Nederlands met slechts een
vleugje Vlaams
Dr. F. de Tollenaere — etymoloog en Iexicograaf, Warmond

Het voorwerk van een etymologisch
woordenboek bevat meestal een lijst
van redactionele afkortingen van
onder meer talen en dialecten.

Franck's Etymologisch Woordenboek
der Nederlandsche Taal door N. van
Wijk (1912) heeft zo'n lijst met ongeveer 220 nummers. Het nieuwe, door
Van Dale Lexicografie uitgegeven boek
over De herkomst van onze woorden
heeft een lijst van 217 `geciteerde
talen', gevolgd door 23 `geciteerde dialecten'. Van die 23 zijn er 9 Nederlands: `bargoens, brabants, gronings,

hollands, limburgs, nedersaksisch,
noordhollands, zaans, zeeuws . Wie
mocht denken dat men het Vlaams als
Nederlands dialect vergeten is, vergist
zich. Het Vlaams prijkt namelijk op
dezelfde bladzij, maar in de lijst van
geciteerde talen. Nu zou ik niet graag
de Nederlanders de kost geven die het
Vlaams — wat dat dan ook moge
wezen — voor een andere taal dan het
Nederlands verslijten. Zelfs in Cadzand, Hulst en Sas van Gent zijn er
vermoedelijk mensen die deze mening
zijn toegedaan.

Het is overigens te begrijpen dat zulk
een opvatting bestaat en, niettegenstaande de Nederlandse Taalunie,
moeilijk te bestrijden is. Maar in het
boek van Van Veen, dat zich tooit met
de titel Etymologisch Woordenboek, is
Vlaams als taal en niet als een der
Nederlandse dialecten toch bepaald
een beetje vreemd. Een etymologisch
woordenboek is immers een bij uitstek diachronisch werk: het gaat vanuit het heden naar het verleden, vanuit
het moderne Nederlands naar het
Middelnederlands, een taal die, in

200 Onze Taal 58ste jaargang nummer 11 — november 1989

tegenstelling tot het Middelindisch, in
de lijst van geciteerde talen ontbreekt.
Hoe moet ik mij het Middelnederlands voorstellen zonder de dialectische taal van het oude graafschap
Vlaanderen?
Er is meer. De auteur, P. A. F van Veen,
is in 1960 te Leiden gepromoveerd op
De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Is Leiden niet
de stad waar Kloeke, een baanbreker
op het gebied der Nederlandse taalgeografie, gedurende jaren heeft gewerkt aan de Taalatlas van Noord- en
Zuid-Nederland? Welnu, op elke
woordkaart van die taalatlas is het dialect van het oude Vlaanderen vertegenwoordigd. Het is toch nauwelijks
denkbaar dat de auteur die taalatlas
nooit heeft ingekeken? Immers, van de
vijftien stellingen van zijn dissertatie
zijn er twee van taalkundige aard, en
een ervan, nummer XII, refereert aan
Kloeke's boek Herkomst en Groei van
het Afrikaans. Gezien Kloeke is het
ontbreken van het Vlaams in Van
Veens lijst van Nederlandse dialecten
onbegrijpelijk. Zelfs mijn Engels etymologisch woordenboek noemt Flemish `the form of Dutch spoken in
Flanders'. Schots heet bij Van Veen een
dialect van het Engels, wat sommige
Schotten zullen ontkennen.

Achter in het boek vindt men, door
middel van de computer uit het woordenboek geselecteerde registers `die
een indruk (geven) uit welke talen het
Nederlandse woordbestand is ontleend'. Zo ziet men dat wij uit het
Afrikaans onder meer biltong oubaas
en rondavel overgenomen hebben. Ik
was begrijpelijkerwijze benieuwd wat
ik onder het kopje ` V 1 a a m s' zou vinden aan woorden die uit die taal in het
Nederlands waren terechtgekomen.
( 'Even raden: ik dacht aan afzien, brossen en nipt. Mis. Het eerste komt in
het woordenboek van Van Veen niet
als trefwoord voor. Het tweede heet in
de grote Van Dale, het uitgangspunt
van het hier besproken boek, een Belgisch studentenwoord voor het verzuimen der colleges; volgens Van Veen
komt het in het Nederlands niet uit
het Vlaams, maar direct uit het Waals.
Nipt ontbreekt weer helemaal.
\

J

Maar wat vind ik op blz. 890 onder
het hoofd ` V 1 a a m s' ? Caracole, drichten en kavietje, uit de zuidelijke buurtaal overgenomen in het Nederlands.
Maar de grote Van Dale noemt het
eerste Waals; het tweede, dat inderdaad
Vlaams, speciaal Westvlaams dialect is,
ontbreekt er. Kavietje heet er een gewestelijk woord voor een kroeg. Van
Veen leidt het of van Brussels cavie van

Wat heet...?
Zondervan
Rob Rentenaar — P. J. Meertens-Instituut, Amsterdam

Ondanks hun revolutionaire oorsprong waren Napoleons vernieuwingen vaak
minder nieuw dan zij er uitzien. Dat geldt ook op naamkundig gebied. Toen de
Keizer bij ons in 1811 het dragen van een vaste familienaam verplicht stelde,
betekende dat hoogstens de versnelling van een proces dat toch al een tijd aan de
gang was. De meeste Nederlanders hadden al generaties lang een vaste achternaam,
en daar waar dat nog niet het geval was, waren in ieder geval duidelijk tendensen in
die richting aanwezig. Het probleem was echter dat in sommige streken van ons
land en in sommige sectoren van de maatschappij nog andere naamgevingssystemen
functioneerden, en dit waren bovendien systemen waar de namengebruikers redelijk
goed mee uit de voeten konden. De belangrijkste daarvan waren het gebruik van
patronymica of vadersnamen en de gewoonte om zich te noemen naar de boerderij of
plaats waar men op dat moment woonde.

De status van familienamen
De vervanging van het patronymicale
namengebruik door een systeem dat
gebaseerd was op vaste familienamen
heeft weinig problemen opgeleverd.
Dat komt waarschijnlijk doordat veel
namengebruikers ontdekten dat zij
hier van staatswege een middel tot sta-

tusverhoging aangeboden kregen.
Vooral in de noordelijke delen van het
land was men immers nog in de achttiende eeuw vaak van oordeel dat het
dragen van een familienaam in de
eerste plaats aan de betere standen
voorbehouden was. Het eenvoudige
yolk icon eigenlijk wel alleen met een

fra. cave `kelder'; hij brengt het zelfs
in verband met het Middelnederlandse
cavie `hok, hol . Maar of de twee vindplaatsen van mnl. cavie in een Hollands handschrift van 1473 iets met
het kavietje te maken hebben, waag ik
in twijfel te trekken.
Als Van Veen gelijk heeft, dan is het
Nederlands bepaald aan de zuinige, gereserveerde kant geweest bij het overnemen van woorden uit de taal van de
zuiderbuur, het Vlaams. Drie woorden, dat is evenveel als het Nederlands
`direct' heeft ontleend aan het verre
Oerdoe of aan het Tamil. Van je familie moet je het tenslotte hebben. Dan
is het Frans, de zuidelijke erfvijand
van het Vlaams, veel en veel toeschietelijker en vriendelijker geweest voor
de taal van zijn noordelijke Vlaamse
buurman. Ieder kan zo drie woorden
opnoemen die het Frans aan het
Vlaams heeft ontleend. Wie de hoeveelheid niet gelooft, moet maar eens
neuzen in de dissertatie van Marius
Valkhoff, Etude sur les mots francais
d origine neerlandaise (1931).
Men krijgt de indruk dat het Vlaams,
in welke betekenis ook, in het boek
van Van Veen geen betrouwbare indruk nalaat.

vadersnaam toe. Een aardige illustratie
van die opvatting vinden we in Sara
Burgerhart, waar het dienstmeisje
Pieternelletje Pauwls bij wijze van
gunst van haar werkgever toestemming krijgt zich Pieternelletje Deegelyk
te noemen. Wie dus tot dan toe gemeend had dat het voeren van een familienaam iets was dat boven zijn
stand lag, zal in 1811 weinig moeite gehad hebben zich aan de nieuwe naamkundige uniformering te onderwerpen.
Bij de adresnamen lag de zaak anders.
Hier was geen sprake van duidelijke
sociale beperkingen, maar had men
gewoon met een alternatief achternamensysteem te doen. Het was dan ook
dit systeem dat in de ogen van de autoriteiten als het kwaad gold dat het
moeilijkst viel uit te roeien. Nog in
1825 moest er een Koninklijk Besluit
van Willem I aan te pas komen om
— onder dreiging met straf — een einde
te maken aan de gewoonte om steeds
een nieuwe naam aan te nemen als
men van woonplaats veranderd was.
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Dwarsliggers
Er is met zoveel bekend over de namen die in 1811 en volgende jaren
nieuw aangenomen zijn. Lang niet
overal zijn de registers van naamsaanneming bewaard gebleven en vaak zijn
ze dan nog onvolledig. In veel plaatsen
heeft men zulke registers waarschijnlijk zelfs nooit aangelegd. Over eventuele protesten tegen de nieuwe maatregel weten we nog minder. Men zou
denken dat die wellicht in de nieuw
gecreeerde f amilienamen tot uitdrukking zouden zijn gekomen, maar daar
valt evenmin veel uit op te maken.
Zeker, menige Nederlander loopt met
een familienaam rond die ons met de
ogen doet knipperen als we over de betekenis ervan nadenken. Namen als
Naaktgeboren, Vroegindewei, Boerendans, Goedvolk, etc. zijn echter ouder
dan de Napoleontische tijd en hebben
hun ontstaan zeker niet aan een anticentralistische protesthouding te danken.
Toch zijn er een paar namen aan te
wijzen die door hun betekenis of hun
vorm laten doorschemeren dat de dragers ervan de Napoleontische regelzucht mogelijk niet helemaal serieus
genomen hebben. Daar is bijvoorbeeld de naam Zondervan, met zijn variant Sondervan. Van was sinds het begin van de zeventiende eeuw een vrij
gebruikelijk synoniem voor `familienaam'. De oorsprong van het woord
— uit een voorzetsel bij herkomst- en
bezitsnamen — zal duidelijk zijn. De
eerder genoemde Pieternelletje Pauwis
'had zoo een dingsigheid om ook een
van te hebben' en kreeg daarom een
echte familienaam.
Door zich na 1811 Zondervan te gaan
noemen, gaf men te kennen dat men
tevoren geen vaste familienaam had gedragen en dat men dus eigenlijk best
zonder zou kunnen. Zo liet Pieter
Lieuwes, noon van Lieuwe Pieters,
zich in Sneek inschrijven als Pieter
Lieuwes Zondervan. In Franeker voegden Jelke en Johannes Pieters de naam
Sondervan aan hun patronymicum
toe. Ook uit andere plaatsen in Friesland zijn gevallen bekend van mensen
die in 1811-1812 de namen Zondervan
en Sondervan aangenomen hebben.
Nog steeds is Zondervan in deze provincie een bekende familienaam. Volgens het Nederlands Repertorium van
Familienamen woonden er in 1947
364 personen met deze naam. Een andere concentratie ervan vinden we in

Noord- en Zuid-Holland, provincies
waar tot 1811 op het platteland ook
nog vrij veel patronymica in gebruik
geweest zijn.
In de Friese registers van naamsaanneming kwam ik nog iemand tegen die
misschien ook heeft willen aangeven
dat hij eerder geen familienaam gedragen had. Hij heeft daarbij bovendien
zijn voornaam als uitgangspunt genomen. Het gaat om Adam Sipkes uit
Marrum, die zich in 1811-1812 liet inschrijven als Adam Sipkes de Eerste.
Bij Wiebe Gooitzes uit Rottevalle en
Nammen Ydes uit Anjum zal aan de
gang naar de Maine wellicht nog een
dieper soort reflectie dan over de eigen
naam voorafgegaan zijn. Zij lieten zich
namelijk inschrijven onder de familienamen Eenling en Sterveling.

Lettergrappen
De term `acrofonische initiaalverbinding' zal de meesten onder u niet veel
zeggen, maar de naam ESSO des te
meer, vooral als u weet dat die bedacht
is door de firma Standard Oil of New
Jersey. Een bekend voorbeeld van een
dergelijk spel met initialen is ook de
Nederlandse firmanaam ERRES, van
R. S. Stokvis. Deze manier van naamvorming is niet nieuw. Er zijn aanwijzingen dat onze voorouders er al omstreeks 1811 gebruik van maakten,
toen zij gedwongen werden zich een
familienaam aan te schaffen. Zo gaan

de namen Efdee en Efde terug op de
initialen F. D., die mogelijk stonden
voor Freerk Dirks. Andere uitingen
van deze lichte vorm van recalcitrantie
zijn de namen Erbee en Erbe, die we
misschien aan ene Rinse Berends te
danken hebben.
Nu we eenmaal weten dat onze voorouders in het verleden dit soort grapjes uitgehaald hebben, is het natuurlijk verleidelijk naar andere voorbeelden van dergelijke acrofonieen te zoeken. Een redelijke kans hebben we bij
de namen Abee en Abe en wel omdat
we daarnaast ook nog A.B. en AB kennen. Verder wordt het echter veel twijfelachtiger. Dat komt doordat plattelanders nog wel eens de neiging gehad
hebben hun achternaam te verfransen
als zij hoger op de sociale ladder geklommen waren. Namen die vaak eenvoudig teruggingen op patronymica
kregen daardoor een ander aanzien.
Zo werd Tanje tot Tanje en Balje tot
Balje en Baljee. De volgende namen
komen in principe zowel voor een
acrofonische als een agrarische verklaring in aanmerking: Adee, Aka, Efee,
Ege, Estee, Hajee, Hajee, Havee, Kadee,
Kade, Katee, Obee en Ode. Zonder
grondig genealogisch onderzoek blijft
het echter de vraag welke daarvan hun
ontstaan nu aan een grappenmaker en
welke aan een statusgevoelige boer te
danken hebben.

Geschiedenis van het
Nederlands
Prof. dr. C. A. Zaalberg — Leiden

Als in een gezelschap iemand verklapt dat je neerlandicus bent, komen er de
volgende reacties:
— `O, dan durf ik geen mond meer open te doen:
— 'Weet u waar het zuiverste Nederlands gesproken wordt?'
— `Ergert u zich ook altijd zo asse groter als zeggen?'
— `Is Vlaams eigenlijk ook Nederlands? En Fries dan?'
Zulke vragen en opmerkingen zullen niet meer voorkomen als iedereen het boekje
Korte geschiedenis van de Nederlandse taal gekocht of geleend (en dat betekent vast:
gelezen) heeft.
Het eerste hoofdstuk, `Taalverandering', toont met sprekende voorbeelden- dat het Nederlands niet alleen
door het in zwang raken van nieuwe,
maar ook door het anders gebruiken
van bestaande woorden veranderd is.
De taalgeschiedenis leert ons berusting tegenover wijziging in klanken, woordkeus en spraakkunst. Het

tweede hoofdstuk maakt duidelijk wat
we onder `Nederlands' (`een bonte
reeks talen en taaltjes'), onder `dialect'
en 'algemeen beschaafd' moeten verstaan. Daaraan voegt het derde hoofdstuk 'taalverwantschap' toe, dat is de
mate van overeenkomst tussen talen;
de studie daarvan hebben we nodig
om iets te kunnen zeggen over de
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`Voorgeschiedenis; zo heet dat hoofdstuk. Het vierde heet Wort voor 1200;
dat is de tijd toen onze taal nog zo
goed als niet geschreven werd. Wie
schreef, schreef Latijn.

Van dialecten naar taal
De volgende hoofdstukken zetten de
chronologie voort. `1200-1300'schetst
de periode van de Middelnederlandse
dichtwerken zoals Van den Vos Reinaerde en de roman van Walewein, altijd in herkenbaar dialect geschreven;
het onthult kenmerken van de taal van
toen: de ij was een lange i, de dd van is
hadde een lange d, naamvalsvormen als
in den apostelen wonderde des (`de
apostelen verwonderden zich daarover') waren gewoon, evenals de ontkenning met het partikeltje en. De
woordvolgorde in de rijmende versregels, waarin men de meeste boeken
schreef, was minder vast dan wij gewend zijn.
In `1300-1500, als de handels- en politieke contacten tussen de gewesten intenser worden (een van de talrijke
kaarten laat zien hoeveel op het eind
van die periode al onder Bourgondische heerschappij verenigd was), `zien
we het begin van een standaard-schrijftaal , en in `1500-1600' gaat dat versneld verder, onder meer dankzij de
boekdrukkunst en de emigratie uit de
zuidelijke gewesten wegens de veroveringen van de hertog van Parma.
`1600-1700' beschrijft de taalzorg van
de cultuurdragers in het zelfbewuste
Holland van de Gouden Eeuw: de immigranten Stevin en Vondel, de Hollanders Grotius en Hooft, die inzagen
dat een natie haar taal hoog en ook
zuiver hoort te houden. De commisie
die de Bijbel vertaalt in opdracht van
de Staten-Generaal, telt theologen uit
verschillende dialectgebieden en beraadslaagt met grote ernst over de keus
van de taalvormen. Opmerkelijk is dat
zij voor de aanspreking van God het
woord ghij kiest, dat een halve eeuw
eerder door Marnix van SintAldegonde was verworpen omdat het
een meervoudsvorm was en dus polythelsme zou suggereren: hij koos du,
de oude enkelvoudsvorm, maar vond
geen navolging.
`1700-1870' is het tijdperk waarin de
taalbouw van de figuren uit de bloeitijd zijn doel niet volledig bereikt. Wat
was het geval, volgens de KGNT (zo
duiden we het boek kortheidshalve

aan)? Na de nederige Middeleeuwers
vormde de fiere Renaissance-mens de
mening dat de taal niet door God gemaakt is, maar door de mens gevormd
wordt. Men zou dus taalregels kunnen
maken, en voorschrijven. Zo ontstond
een kunstmatige schrijftaal, die onderwezen en in de poezie van het
treurspel en het proza van de voorgelezen preek plechtig hoorbaar gemaakt
werd, maar even weinig vat had op het
alledaagse spreken als omgekeerd.
`Schrijven was toen bepaald niet het
opschrijven van wat je zou zeggen.

riseert zeven oorzaken van de ongekend snelle verandering van de huidige
`standaardtaal'; daarna somt het een
reeks veelal syntactische verschijnselen op die je hoe langer hoe meer in
gedrukte teksten voor de dag ziet
komen, maar waarvan sommige in
minder formeel taalgebruik al vanouds in zwang zijn. De voorbeelden
van de 'leegloop' van het meewerkend
voorwerp en de weglating van zich
openen perspectieven op een creolisering, waar de auteurs, als pure wetenschapsmensen, passief tegenover staan.

Taalverandering

Als kijkboek zal KGNT iedereen
boeien. Het heeft ongeveer half zoveel
illustraties als bladzijden: duidelijke
kaarten, schetsjes van kostuums, reprodukties van handschriften, gravures
en titelpagina's, enzovoort. Heel behulpzaam, alleen blz. 30, gewijd aan
de Gotische evangelievertaling, dient
vervangen te worden. De afbeeldingen
bieden verrassingen op allerlei gebied:
in 1881 kostte bij Matador in de
Kalverstraat, hoek Osjessluis, winterkleding op maat evenveel als confectie,
en in 1919 werd een briefkaart
bestemd voor een jong meisje, geadresseerd aan Mad.elle T. van Henning.
En als deze neerlandicus nu in een gezelschap wordt gevraagd: `Wat vindt u
van het boek van Van der Horst en
Marschall?' - wat antwoordt hij dan?
Wat hij altijd en tegen iedereen zegt:
`Lees Onze Taal!'

De afstand tussen `schrijftaal' en
`spreektaal' is in de laatste tweehonderd jaar heel wat kleiner geworden.
In de ogen van onze twee auteurs is
het Multatuli geweest aan wie onze
landgenoten van '1870-heden' de bevrijding uit een stalen korset te danken hebben. Dit tiende hoofdstuk is
vooral gewijd aan de, lange tijd klewangwettende, wijzigingen in de 19deeeuwse spelling, door Kollewijn voorgesteld en na bijna een eeuw nog niet
helemaal overgenomen. (Terwijl zijn
loslating van de regels voor de woordgeslachten een chaos heeft veroorzaakt
in het schriftelijke gebruik van hem en
zijn en haar, die hij niet kon voorzien
en waar de auteurs het zwijgen toe
doen.)
Ter aanvulling worden dan nog paragrafen gewijd aan `Fries; `zuidafrikaans , 'Surinaams-Nederlands' en een
hoofdstuk aan het taalpolitiek probleemrijke `Belgie; waarna het langste
hoofdstuk, `Nu en straks, afrondend
aansluit bij het begin. Het karakte-

Korte geschiedenis van de Nederlandse taal,
door J. M. van der Horst & F. J. Marschall.
Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1989, 135 blz., f 34,90 ISBN:
90.236.7794.3.

Jan Roelands, meer dan een
stem
Redactie Onze Taal

Op 15 september overleed Jan Roelands, voor velen alleen de stem buiten
beeld bij NOS-reportages, voor taallief hebbers de maker van `Wat een
taal, voorheen de taalshow' van die
zelfde omroep. Maker, dat is te veel en
te weinig gezegd. Te veel, omdat `Wat
een taal' zijn charme mede ontleent
aan de gevarieerdheid van de deskundigen die eraan meewerken. Maker is
ook veel te weinig gezegd, omdat
Jan Roelands het programma bezielde:

altijd was hij te porren voor een nieuw
onderwerp en toonde hij zich een
doorzetter bij de uitvoering ervan. Jan
Roelands was meneer `Wat een taal
ook bij zijn moeizame strijd tegen
aantasting van het programma, waarmee over dagen, uren en zenders geschoven werd alsof het een spelletje
was. Wij hopen dat `Wat een taal , het
enige radioprogramma gewijd aan taal,
deze slag te boven komt: de maker is
dood, het programma gaat verder.
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Contributie 1990
Bestuur Genootschap Onze Taal

Het bestuur heeft van de ledenvergadering toestemming gekregen (zie het
oktobernummer, op blz. 182) de contributie voor 1990 te verhogen als dat
nodig zou blijken te zijn. Ondanks de
gestegen kosten voor huisvesting, en
de noodzakelij ke uitbreiding van het
personeel voor secretariaat, redactie
en Taaladviesdienst, heeft het bestuur
de verhoging van de contributie beperkt kunnen houden.
Per 1 januari 1990 zal de contributie
voor de leden in Nederland, Belgie, de
Nederlandse Antillen en Suriname
f 29,50 bedragen. Voor leden woonachtig in andere landenf 39,50; voor
CJP'ers f 21,50.

Bedrij f sabonnementen
Wij wijzen bij deze gelegenheid nog
eens op de bedrijfsabonnementen op

Onze Taal. Werkgevers kunnen hun
werknemers tegen geringe kosten
Onze Taal laten lezen. Er is een collectief abonnement mogelijk vanaf vijf
exemplaren die naar een adres kunnen
worden gezonden. Het eerste abonnement kost dan f 92,50 per jaar en alle
volgende f 11,50 per stuk.

Snelle betaling
Het secretariaat doet ook dit jaar een
beroep op de welwillende medewerking van de leden. Het snel ondertekenen van de acceptgirokaart voor de
contributie van 1990 (in december) en
het snel insturen ervan, bespaart het
secretariaat veel werk en veel kosten.
Het secretariaat rekent graag op uw
medewerking en is u daar bij voorbaat
zeer erkentelijk voor.

Deesch
g ieden i s van

Zo de ouden zongen...

R

onze taal.

H

uim 2000 spreekwoorden, naar onder-

et Van Dale Etymologisch woordenboek
geeft de herkomst aan van woorden uit onze
taal. Meer dan 27.000 behandelde woorden
maken duidelijk hoezeer onze taalschat

werp gerangschikt, met verklaring en

eventuele varianten plus de Engelse, Franse en
Duitse versies van het betreffende spreekwoord
Dat alles samen met trefwoordenregis-

verweven is met talloze andere Europese en
niet-Europese talen. Een heel interessant boek
voor de ware taalliefhebber. Prijs f 125,—.

ters en illustraties. Prijs f 7. verkrijgbaar bij de
boekhandel.

Spreekwoordenboek
in vier talen

iGti^l!!z
i

Het Etymologisch Woordenboek.
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PCUdB

n Iedereen weet natuurlijk wat een superman is tegenwoordig, maar valt
daaruit ook af te leiden wat een superwoman is? • Misschien weet u het allang, en dan zijn we snel uitgesproken,
maar tot nu toe wist ik het niet. n Een
lezer die de redactie regelmatig lijsten
toestuurt van recente leenwoorden
(hoofdzakelijk Engelse, zoals te verwachten is) geeft als betekenis op:
drukbezette dynamische vrouw die carriere maakt en tevens echtgenote en
moeder is. n Ik vraag me even af wat
het informatieve gehalte is van het
woord drukbezet in dit verband: zou je
dynamisch, carrieristisch, echtgenote
en moeder tegelijk kunnen zijn, en
toch je dag grotendeels in ledigheid
doorbrengen? Wat mij betreft mag een
vrouw die dit presteert pas met recht
een superwoman genoemd worden.
n Evenwicht tussen de seksen is hier
natuurlijk weer ver te zoeken: van
Superman kunnen we zeggen dat hij
naar gangbare vooroordelen en cliches
ook inderdaad supermannelijk is, terwijl het predikaat supervrouwelijk naar
overeenkomstige cliches nauwelijks
verwijst naar eigenschappen die aan
Superwoman worden toegeschreven.
n Over dit alles zou ik gaarne een dik
en leerzaam boek schrijven waarin ik
een interessante visie op de hierboven
gesignaleerde fenomenen zou ontwik
kelen, en zou aantonen hoe op de een
of andere manier de vrouw in de taal
en in het leven toch altijd weer de klos
is. n Gelukkig, mag ik aannemen, zijn
er personen die bekwamer zijn dan ik
in het herkennen van de alomtegenwoordige mannelijke machtswellust,
en het boek zal ongetwijfeld geschreven worden, maar niet door mij. • Bij
de ingezonden recente ontleningen
staan ook enkele woorden die niet zo
vreselijk recent zijn: data= gegevens in
de computerwereld bijvoorbeeld.
Maar alla, meer dan een lezer heeft
mij de afgelopen maanden verweten
dat ik ten onrechte arobabel als een
nieuw woord heb kenbaar gemaakt,
en ook van de vlijtige verzamelaar van
leenwoorden mogen we niet verwachten dat hij meteen alle nieuwe leenwoorden opmerkt zodra ze in bepaalde kringen gangbaar zijn geworden. • Wat mij hevig intrigeert, is dat

hij drie termen vermeldt met de omschrijving chemische bewerking van
jeans. Dat zijn de woorden old-washed,
sandwashed en superstonewashed. • Bij
zoiets vraag ik me af wat voor soort
lectuur men moet raadplegen om drie
verschillende termen voor een bewerking van spijkerbroeken tegen te
komen, of misschien van het bestaan
van drie verschillende, zij het zeer verwante bewerkingen van deze kledingstukken op de hoogte gesteld te
worden. n Nog steeds dezelfde leenlijst raadplegend, zie ik dat er flashback in staat, en wel in de betekenis
van historisch overzicht. Als literair/filmisch procede is het woord
natuurlijk overbekend en allerminst
recent; ik zou me kunnen voorstellen
dat vanuit het bekende gebruik (het
beeld op het filmdoek wordt wazig, en
dan weet u dat u zal worden onthuld
door welke trauma's, opgedaan in het
verleden, de hoofdpersoon zo ijselijk
tekeergaat tegen allen die haar ondanks alles liefhebben) men de indruk
heeft gekregen dat elk historisch overzicht een flash-back moet heten; als dit
zo is, zou ik willen weten of dit misverstand het eerst op Engelstalige bodem is ontstaan, dan wel dat de
Nederlandse spraakmakende menigte
er weer eens een potje van heeft gemaakt. • Drop-out wordt opgegeven in
de betekenis van `uitval': ook weer zoiets. Voor uitval gebruiken we allang
een goed Engels woord: scrap, of, als u
eigenlijk waardeloze troep bedoelt,
dan zegt u natuurlijk rubbish. Dropouts daarentegen zijn mensen die in de
maatschappij zogezegd uit de boot gedropt zijn. • Misschien dat ik het nog
niet met zoveel woorden gezegd heb,
maar van sommige van de in de lijst figurerende woorden zou ik graag bewijsstukken hebben, een woord dat
naar mr. J. W. Scheffer schrijft, dikwijls volkomen ten onrechte door bewijslast wordt vervangen: geef mij een
bewijslast hoort hij dikwijls zeggen
waar dit zou moeten zijn toon mij een
bewijsstuk. • Het zij zo, en ik groet u
allen ook deze maand weer van harte.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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Is het Nederlands een beklemde taal?
De tangconstructie internationaal
Hans Beelen — lector Nederlands, Universitat Oldenburg (BRD)

Zinnen zijn net elastiekjes: je kunt ze uitrekken. Kijkt u maar eens naar de volgende
voorbeelden; daar worden de werkwoorden telkens een stukje meer uit elkaar
getrokken:
Jan zal de brief meegeven;
Jan zal morgen de brief meegeven;
Jan zal morgen de brief aan zijn zuster meegeven;
Jan zal morgen de in het Russisch vertaalde brief aan zijn zuster, die sowieso naar
Amsterdam gaat, meegeven.
Enzovoorts. Zulke zinnen, hoe lang ook, zijn allemaal goed Nederlands. Maar de
laatste zin leest niet zo prettig: als lezer raak je gauw de draad kwijt. Je moet zo'n zin
meestal nog een keer lezen om precies te weten wat erin staat. Taalkundigen noemen
zo'n uitgerekt elastiekje een tangconstructie. De naam zegt het al: de werkwoorden
omklemmen een hoop informatie, en houden de zin met moeite nog in hun greep.
Heel veel stijladviseurs waarschuwen tegen deze zinsgewrochten, die nogal eens
voorkomen in ambtelijke en journalistieke taal: ze lezen niet vlot weg, en houden de
lezer te lang in spanning over wat Jan morgen met die in het Russisch vertaalde brief
en met zijn zuster, die sowieso naar Amsterdam moet, van plan is.
Tangconstructies zijn geniepige dingen. Ze duiken stiekem op, zonder dat
de schrijver er erg in heeft. Dat komt
doordat tangen op vele manieren kunnen ontstaan. Net zoals in de doe-hetzelf-winkel zijn er vele soorten en
maten. Hieronder noem ik de gangbaarste typen:
— De werkwoordelijke tang ontstaat
door uiteenplaatsing van bij elkaar
horende werkwoorden of delen van
werkwoorden. De Jan -zin van hierboven heeft er eentje. Nog een voorbeeld: We steken vanavond het vuurwerk, dat we voor oud en nieuw gekocht hebben, met z'n alien gezellig
aan.
— De voegwoord-werkwoordtang ontstaat doordat in bijzinnen de afstand
tussen voegwoord en werkwoord te
groot wordt. Een voorbeeld: Het
blijkt dat hij zowat overal ter wereld
als een autoriteit op zijn vakgebied
wordt beschouwd.
— Deze zin geeft een voorbeeld van
een door een te grote afstand tussen
lidwoord en zelfstandig naamwoord
veroorzaakte nominale tang.
— Moeilijker te classificeren — maar
daarom niet minder lastig — is de tangconstructie waarbij men — dat wil zeggen de schrijver of spreker — zichzelf
voortdurend —nou ja, voortdurend? —
onderbreekt door het inlassen — of liever gezegd: tussenvoegen — van allerlei
tussenzinnen.

Typisch Nederlands?
De Witte en Wijngaards noemen de
tangconstructie `zo typisch Nederlands dat de ( ... ) buitenlanders die
zich aan onze taal wagen er kippevel
van krijgen ( . .. )' (De structuur van
het Nederlands, 's-Hertogenbosch
1961). Dat is gedeeltelijk waar. Als we
ons beperken tot de werkwoordelijke
tang, zien we dat van de omringende
talen alleen nog het Duits deze tangconstructie kent. Duitsers die Nederlands leren, krijgen dus geen Gansehaut: ze zijn niet bang voor de tang.
Maar in het Engels, het Frans en de
Scandinavische talen bestaat deze syntactische mogelijkheid niet. Vandaar
dat het Frans door velen geprezen
wordt als een logische en heldere taal:
in de Franse zin staat netjes bij elkaar
wat bij elkaar hoort.

Wijsheid uit het oosten
Laten we een uitstapje naar het buitenland maken. Hoe gaan onze oosterburen met de tang om? Bij hen lijkt de
problematiek nog `nijpender'. Niet

voor niets is het Duits berucht om
zijn lange en moeilijke zinnen.
Eeuwenlang was in de Duitse schoolgrammatica de regel `werkwoord
achteraan' een streng gebod. Natuurlijk niet tot ieders genoegen. Knappe
koppen als Arthur Schopenhauer en
Friedrich Engels klaagden al over de
vele tangconstructies waarmee de
Duitse geleerden hun teksten onleesbaar maakten. Mark Twain verzuchtte
in een beschouwing over `the awful
German language': `Als de Duitse
schrijver in een zin duikt, is men hem
een hele poos uit het oog verloren,
totdat hij aan de overkant van zijn
oceaan weer opduikt met het werkwoord in zijn mond. En de journalisttaalverzorger Wolf Schneider beweert
in zijn Deutsch fur Profis (Hamburg
1984) dat Duitse deelnemers aan Internationale conferenties bij een grapje
vaak tien seconden later in de lach
schieten dan hun anderstalige collega's. Oorzaak: de simultaanvertalers
stoppen het werkwoord, en daarmee
meestal de clou, achter in de zin! Een
sterk verhaal, maar het is wel waar dat
Duitse sprekers met een Satzklammer
de tolken tot wanhoop kunnen drijven.
Maar er is ook hoop. Net zoals in het
Nederlands heeft het Duits de mogelijkheid de tangconstructie te doorbreken. Neem de volgende zinnen. Ze
zijn allemaal grammaticaal correct:

a) Man hat bei den Objekttragern die
Wahl zwischen dem Gie1 ener and dem
englischen Format zu treffen.
b) Man hat bei den Objekttragern die
Wahl zu treffen zwischen dem Gief ener
and dem englischen Format.

Duits en Nederlands als tangtalen
In de Nederlandse en de Duitse zin staan de werkwoorden vaak ver van elkaar
af. Dat is niet het geval in het Frans en het Engels.
J' ai vu un tragedie tres interessante.
Frans:
I have seen a very interesting tragedy.
Engels:
Duits:
Nederlands:

Ich babe eine sehr interessante Tragodie gesehen.
Ik heb een heel interessant treurspel gezien.
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a) Ze hebben in het huis van de voorzitter van de grootste vakcentrale van
Nederland vergaderd.
b) Ze hebben in het huis vergaderd van
de voorzitter van de grootste vakcentrale
van Nederland.
In de b-zinnen is de tang tussen de
werkwoorden kleiner geworden. De
zin wordt daardoor evenwichtiger en
rustiger. Informatie is uit de tang gehaald en naar achteren verplaatst. Dit
procede heet in het Duits Ausklammerung. Volgens sommige deskundigen is
het Duits al sinds Luther langzaam
aan het veranderen: de tendens is dat
het werkwoord niet meer per se
achteraan hoeft te staan, en dat de Ausklammerung van vele soorten zinsdelen steeds meer oprukt. Als die taalverandering doorzet, zal de Duitse
zinsbouw over een paar honderd jaar
misschien meer op die van het Frans
of het Engels lijken. Dat is dan ook
wat enkele germanisten al voorspeld
hebben.
De welgestructureerde zin
Ook Duitse stilisten waarschuwen
voor de tangconstructie. Zij geven
gedetailleerde adviezen over hoe men
tangconstructies kan vermijden. De
reeds genoemde Wolf Schneider
spreekt in dit verband zelfs van de
Kunst der A usklammerung.
Terug nu naar Nederland. Daar is het
probleem van de tangconstructie niet
zo urgent als in het Duitse taalgebied.
De ANS zegt: `In het Nederlands is
het helemaal niet ongewoon om elementen buiten de zogenaamde tang
achter in de zin te plaatsen. (blz. 1015)
Een structurele verandering van de
Nederlandse grammatica lijkt daarmee
overbodig. Korte tangen (5-8 woorden)
zijn sowieso niet storend. En eigenlijk
is het wel leuk dat je als Nederlander
vrij bent in de keuze van het zinspatroon: dat biedt de mogelijkheid tot
variatie.
Toch blijft de lange tang lastig. Zou
het daardoor komen dat in gesproken
taal de zinnen vaak worden onttangd?

geschreven Nederlands
— ik heb hem gisteren gezien
— ik heb vanmorgen om tien uur je
vriend gesproken
— de kinderen zijn nu de deur uit,
zo dat we een kleiner huis betrekken
gesproken Nederlands
— ik heb hem gezien gisteren

— ik heb vanmorgen om tien uur
heb ik je vriend gesproken
— de kinderen zijn nu de deur uit,
zodat we betrekken een kleiner huis
Als spreker doe je dat spontaan, zonder erbij na te denken. Maar een
schrijver moet steeds op zijn qui-vive
zijn: voor je het weet, staat er weer
een lange tang op papier.
Anti-tangtips
Misschien kunt u uw voordeel doen
met de volgende vijf anti-tangtips.
Tip 1.
Nominale tangen kunnen we ontlasten
met behulp van achteraangeplakte bijzinnen die met die of dat beginners.
Tang: De politie heeft volgens de
Stichting `Tegen haar wil' met grof geweld een einde gemaakt aan bet in de
nacht van 18 op 19 mei jongstleden in
het Vondelpark gehouden vrouwenfestival.
Alternatief De politie heeft volgens de
Stichting 'Tegen haar wil' met behulp
van grof geweld een einde gemaakt aan
bet vrouwenfestival dat in de nacht van
18 op 19 mei jongstleden in het Vondelpark werd gehouden.
Bij deze herschrijftechniek kunnen
twee complicaties optreden. Ten eerste
krijgt informatie die naar achteren is
geplaatst, wat extra nadruk. Zo ligt in
de onttangde voorbeeldzin de nadruk
niet meer op het woord vrouwenfestival, maar op de datum en plaats van
het evenement. Dat is een subtiel verschil. Ten tweede moet de relatieve bijzin goed aansluiten. Dus niet: student
zoekt kamer met bed waarin hij ook
pianoles kan geven.
Tip 2.
Vaak kunnen we informatie uit de
tang ongewijzigd naar achteren plaatsen. Vooral voorzetselgroepen lenen
zich hier goed voor. Als voorbeeld een
gecompliceerde dubbele tang:
Tang: Dit lijkt de mogelijkheid dat de
protestanten plaatsen voor vertegenwoordigers van de katholieken willen
inruimen, uit te sluiten.
Alternatiefi: Dit lijkt de mogelijkheid
uit te sluiten dat de protestanten plaatsen willen inruimen voor vertegenwoordigers van de katholieken.
Tip 3.
Heel lange tussenstukken kunnen we
uit de klem halen door ze achteraan te

plaatsen met formules als en wel,
namelijk, dat wil zeggen, dit omdat,
met als Joel of gewoon een komma.
Tang: Vance wil in Israel en aansluitend in Egypte, Libanon, Jordanie,
Saoedi-Arabie en Syrie over de mogelijkheid van een nieuwe vredesconferentie onderhandelen.
Alternatief Vance wil over de mogelijkheid van een nieuwe vredesconferentie onderhandelen, eerst in Israel,
en dan in Egypte, Libanon, Jordanie,
Saoedi-Arabie en Syrie.
Tip 4.
Opsommingen kunnen in hun geheel
naar achteren geschoven worden, of u
plaatst het werkwoord direct achter
het eerste lid van de opsomming:
Tang: Denk erom dat jullie allemaal
een schaar, glanspapier, tekengerei, een
potje lijm en een liniaal meebrengen.
Alternatief Denk erom dat jullie allemaal een schaar meebrengen, glanspapier, tekengerei, een potje lijm en
een liniaal.
Tip 5.
Soms is de zin gewoon to lang. Dan
doet u er goed aan hem te splitsen,
met als scharnierpunt een dubbele
punt, een puntkomma of een punt. Zo
zet Renkema het mes in een ministeriele volzin:
Tang: Deze reorganisatie kan alleen
worden uitgevoerd indien — zoals het
ook in mijn voornemen ligt en al eerder in antwoord op opmerkingen van
een lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal bij de behandeling
van de rijksbegroting van onderwijs
en wetenschappen voor het dienstjaar
1976 in die Kanter is meegedeeld — de
inspectie grote zorgvuldigheid betracht.
Alternatief Deze reorganisatie kan
alleen worden uitgevoerd indien de inspectie grote zorgvuldigheid betracht.
Dit ligt ook in mijn voornemen en is
al eerder meegedeeld in antwoord op
opmerkingen van een lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. Zie de behandeling van de rijksbegroting van
onderwijs en wetenschappen voor het
dienstjaar 1976.
Is het Nederlands een beklemde taal?
Ik denk het niet. Zolang schrijvers
zich niet in de tang laten nemen,
hoeven de lezers zich niet beklemd te
voelen.
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Reacties
Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag.
Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 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 vermelding van naam en (eventueel) functie.
De redactie kan buiten medeweten van de auteur inkortingen en stilistische verfraaiingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijkere wijzigingen raadplegen wij de auteur.
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.

Alleen ronde
cilinders?

Correctie:
Duitstalige gebieden

H. C. Voorrips —Eindhoven

P. M. Nieuwenhuijsen —Leeuwarden

Op blz. 171 van het oktobernummer
stelt mevrouw Suasso dat een ovalen
cilinder een onmogelijkheid is omdat
een cilinder per def initie rond is. Wanneer zij behalve Van Dale ook haar
collega wiskunde zou hebben geraadpleegd, zou de uitdrukking ovale(n)
cilinder haar ongetwijfeld minder opmerkelijk zijn voorgekomen.
Wiskundig wordt namelijk onder cilinder elk gesloten, gebogen oppervlak
verstaan dat wordt beschreven door
een aan zichzelf evenwijdig blijvende
rechte lijn. Een cilinder behoeft dus
geenszins `rond' te zijn, een buis met
ovale doorsnede kan daarom wel degelijk met de woorden ovale(n?) cilinder
worden aangeduid.

In mijn reactie op blz. 170 van het oktobernummer ('Onze spelling na
1992') is ten onrechte een dubbele
punt afgedrukt in een zin over de betekenis van de Duitse taal in Europa.
Daardoor doet de zin die betekenis
geen recht. Ik voeg hierna tussen haakjes aan de oorspronkelijke zin een toelichting toe: `Het Duits is de taal van
drie Europese staten (BRD, DDR en
Oostenrijk), de meest gesproken taal
van een land (Zwitserland), zeer belangrijk in nog een (Luxemburg), en
een minderheidstaal in ten minste drie
andere (Frankrijk, Italie, Belgie).

Mislukte
grappen
Martin de Koning — Amstelveen

Dat er in Nederland een plaatsje ligt
dat America heet, is op zichzelf best
leuk. Daar kan een goede copywriter
wel een grap mee bedenken. `A long
weekend to America?' bijvoorbeeld.
Geen dijenkletser, maar aardig gevonden, de lezer goed op het verkeerde
been gezet. Maar wat doet de grappenmaker van Vendorado? Hij schrijft:

.

Hun hebben het al
zo moeilijk
Mevr. M. Verbeek-Nicolas — Enschede

In `Hun maken een foutje' (oktobernummer, blz. 168) schrijft A. Gulje:
`Op school hadden ze (die bun zeggen
i.p.v. zip) beter moeten opletten: Mijn
kinderen hebben op school zo goed
opgelet dat wij hier thuis nu een
kleine twintig jaar strijd hebben gevoerd tegen bun hebben, bun zijn.
De meerderheid van de docenten die
mijn kinderen lesgaven, gebruikt hun
als onderwerp van de zin. Op de
(LOM)Mavo waar ik zelf lesgaf, ging
het al net zo, zo zelfs dat ik het hevig
met mijn collega Engels aan de stok
kreeg toen ik een rode streep gezet had
onder hun als vertaling van `ils, elles'
en uitlegde dat het ze, of zij moest
zijn: het ze of zij waar je ook wel zullie
tegen kon zeggen. `Zullie is plat, en
hun hebben het toch al moeilijk genoeg om fatsoenlijk Nederlands te
spreken. Ik bedoel maar. .

Hen/hun en de `gewone' taalgebruiker
Mr. J. W. Scheffer — Rijswijk

`Een langweekend naar America?' En
wat denkt de lezer? 'Slordig, twee van
die rare spelfouten in een reclametekst:
Mislukte grappenmakers zijn op een
verjaardig hoogstens pijnlijk; in professionele communicatie zijn ze een
regelrechte ramp. Op een verjaardag
durft niemand zo'n moppentapper de
waarheid te zeggen (pijnlijke stilte, beleefde grimas, snel ander onderwerp),
maar in het zakelijk verkeer moet dat
toch kunnen? Of heeft Vendorado het
zelf niet gezien? Dat kun je je toch
niet voorstellen?

EEN LANGWEEKEND NAAR
AMERICA*) MEN ORADO

Op blz. 172-173 van het oktobernummer bespreekt de redactie de rol
van naamvallen in het Nederlands.
Zinnen als `Dat beviel h?n helemaal
niet' dienen daarbij als voorbeeld om
de grote problemen van de doorsnee
taalgebruiker te illustreren.
Als 'alleen ervaren taalgebruikers na
grondige ontleding tot een vormkeuze
kunnen komen' in de drie onder 5, 6
en 7 geformuleerde zinnetjes, zou ik
mij mateloos gevleid voelen.
Voor mij was het namelijk in een oogopslag duidelijk wat het moest zijn:
driemaal hun. Ondanks het feit dat ik
mij helemaal niet als `ervaren' taalgebruiker beschouw. Wel als een gewone. Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat correct spellen steeds
meer als iets buitengewoon ingewikkelds wordt voorgesteld dat voor normale stervelingen niet is weggelegd.
Het lijkt mij niet juist als Onze Taal
daaraan meedoet.
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Malapropismen (4)

* Hier kunt u uw hart aan openhalen.
Ik word beschuldigd van insex met
mijn dochter (Volkskrant 23-9-89).
t Ik heb al zes dagen geen ontsluiting
gehad.
* Het plan omhelst de volgende
onderdelen.
Je zult geen lid worden van die vereniging; je komt nooit door de barrage.
* Ik heb testikels aan mijn dikke
darm.
* Onze tuin is afgezet met een hek
van schaamdelen.
* Graag zou ik hier even op willen
inhakken.
* Dat stuk moet eerst naar Gedupeerde Staten.
* Hid werd op handen en voeten
gedragen.
* Hij wil zijn plannen niet aan de
openbaring prijsgeven.
* Onze dominee gaat met emiraat.

* Ze vielen als paddestoelen uit de
lucht.
* De dokter heeft me onderzocht
met zijn horoscoop.
* Hij zit in de gevangenis voor een
zedendelicatesse.
. Zo kom je in een visuele cirkel.
* Je moet je niet met een kluitje uit
het veld laten slaan.
t Het is geen financieeltropische
instelling.
* Voor een appelkrats kun je daar
boeken kopen.
* Lust u iets hartelijks?
* Ik ben lesbisch voor een primula.
* Tussen die sieraden moet nog een
antisemiet liggen.
* Dit is nog een confessionele zetmachine.
* Ik ben zelf ook algiers voor hooikoorts.
* Is er voldoende alibi voor die
nieuwe schouwburg?

t Voordat hij stierf, heeft hij twee
weken in como gelegen.
. Hij is geopereerd aan zijn thermostaat.
* Hij heeft dat plannetje in z'n eentje
bekokhalsd.
* Zij kwamen van heiden en verre.
* Het is een flinke meid geworden; je
zou niet zeggen dat het een coupeusekindj e was.
Mevrouw, wat zit uw haar gedistantieerd!
Hormonen mogen met meer dan
een vrouw trouwen.

Gehoord of gelezen en ingezonden door A. van
Adrichem-van de Berg, Enschede; H. Baake, Almelo; C. M. G. Eijkeof-Holierhoek, Roelofarendsveen; E. M. A. R. Gommers, Breda; drs.
L. G. de Graaf, Oegstgeest; drs. W. S. Huberts,
's-Gravenhage; W. van der Kraan, Drempt; J.
Philipsen, Wessem; M. A. Thorbecke,
's-Gravenhage; J. Vos, Deventer; en redactieleden van Onze Taal.

Onze groeiende woordenschat
H. Heestermans

aansmoezen, (smoesde aan, h. aangesmoesd), (bedr.) (inform.) onder een
bedrieglijk voorwendsel iets aanpraten: hij liet zich door een colporteur een
dure encyclopedie aansmoezen.
artiestengala, o. (-'s), gala-avond
waarop een keur van bekende artiesten
optreedt.
bangbroek, vr. (-en), iemand die gauw
bang is.
bangbroekerij, vr. (g. mv.), het gauw
bang zijn.
bedrijfskantine, vr. (-s), kantine voor
de werknemers van een bedrijf.
benoemingscommissie, vr. (-s), commissie die adviseert over iemands benoeming in een ambt of functie.
chemofoob, bn., angst hebbend voor
chemische stoffen in voedsel.
chorizoworst, vr. (m.) (-en), (stofn.,

voorwerpsn. en coll.) harde, sterk gekruide Spaanse worst(soort).

pikstart, m. (-en), (sp.) zeer snelle start
(waarbij men `in het schot' valt).

estafettestaking, vr. (-en), staking
waarbij de bedrijven niet alle tegelijkertijd, maar achtereenvolgend het
werk neerleggen.

plofkoffer, m. (-s), bij geldtransporten
gebruikte koffer die bij een roofoverval een geluidssignaal geeft, een rookbom laat ontploffen en met een verfbom het geld onbruikbaar maakt.

estafettestokje, o. (-s), stokje dat estafettelopers bij de wissel aan elkaar
doorgeven.
fraudebestendig, bn., bestand tegen
fraude: een fraudebestendig paspoort.
hark, vr. (m.) (-en), 1. ( ... ) (zegsw.)
met twee harken en vier klompen, slordig en to gehaast: dat bock is geschreven
met twee harken en vier klompen.
magneettrein, m. (-en), trein die
wordt aangedreven met behulp van
magnetische velden.
marathonschaatsen, (alleen onbep.
wijs), (sp.) een schaatsmarathon rijden.

schaatsmarathon, m. (-s), (sp.) op de
baan verreden Lange-afstandswedstrijd
(van minimaal 40 km) voor schaatsers.
themadag, m. (-en), studiedag die geheel aan een thema is gewijd.
veegarm, m. (-en), armvormig instrument aan een schip dat, bij een milieuramp waarbij olie vrijkomt, de olie
naar het schip veegt, waarna ze naar
binnen wordt gezogen.
vestibuloog, m. (vestibulogen), (med.)
specialist op het gebied van het voorhof van het inwendig oor.
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Een oud ideaal in een nieuw jasje
Stromingen in schrijfonderwijs
Rudolf Geel — Vakgroep Taalbeheersing, Universiteit van Amsterdam

In 1935 verscheen in het blad Paedagogische Studien een artikel waarin de
leraar Nederlands J. Leest in het
schrijfvaardigheidsonderwijs van zijn
dagen twee richtingen onderscheidde.
De ene richting noemde hij subjectivistisch en de andere objectivistischsociaal Hoewel Leest terecht betoogt
dat beide richtingen in de praktijk van
het onderwijs niet altijd strikt gescheiden voorkomen, mogen wij zonder
meer aannemen dat in het bijzonder
de aanhangers van de objectivistischsociale richting niets van hun sub jectivistische tegenstanders moesten hebben. Dat is dan jammer, zal men zo'n
vijftig jaar later geneigd zijn te zeggen.
Maar de gevolgen van de richtingenstrijd laten zich tot op de dag van vandaag gelden. Bovendien heeft in de jaren tachtig van onze eeuw het subjectivisme, ofwel individualisme, in vele
sectoren van de maatschappij aan invloed gewonnen. Patienten bijvoorbeeld nemen het niet meer als zij door
artsen louter als ziektegevallen worden
gezien. En in het zakenleven schrijft
men de individuele benadering van de
client hoog in het vaandel. Reden te
over om de subjectivisten en
objectivistisch-socialen van weleer in
het licht van hedendaagse ontwikkelingen nog eens te beschouwen.

Droogstoppels
De objectivistisch-sociale benadering
van het schrijfvaardigheidsonderwijs is
altijd sterker geweest dan de subjectivistische. Laten we dat vooropstellen.
Objectivistisch-sociaal schrijfvaardigheidsonderwijs is geheel en al toegesneden op de maatschappij. In de
praktijk komt dit erop neer dat leerlingen wordt onderwezen hoe zij de
zakelijke correspondentie moeten verzorgen. Dit betekent dat volstaan
wordt met het nastreven van een beperkte doelstelling. Anders gezegd: het
schrijven van literaire flauwekul is er
niet bij. Objectivistisch-sociaal schrijfvaardigheidsonderwijs in z'n strengste
vorm is onderwijs gericht op aankomende Droogstoppels.
Bij het subjectivistische schrijfvaardigheidsonderwijs staan observatie, de
persoonlijke verwoording daarvan, en

zelfbeschouwing centraal. Kijken naar
jezelf en naar de dingen om je heen, en
je impressies weergeven zoals je ze
voelt. Dat is het subjectivistische
onderwijs in z'n meest consequente,
sterk door de dichtersbeweging van
Tachtig geinspireerde vorm. Voor leerlingen die later een voortgezette opleiding aan een universiteit zou en volgen, kon dit onderwijs als voorbereiding gelden op de verdere intellectuele
vorming. Niet alleen studenten in de
letteren, maar ook aanstaande ominees en advocaten waren gebaat bij
schrijfvaardigheidsonderwijs waarbij
zij hun gedachten op een originele,
persoonlijke manier leerden verwoorden.
De communicatiewetenschap hanteert
de termen zender en ontvanger, die
elkaar boodschappen doen toekomen.
Met behulp van deze termen kunnen
we de subjectivistische richting zendergericht en de objectief-sociale richting ontvangergericht noemen. Voor
de ontvangergerichte stroming brengt
dit de verplichting met zich mee de
begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid
van de boodschap zo groot mogelijk te
maken, teneinde een zo geslaagd
mogelijke informatie-overdracht te bewerkstelligen. Welnu, de subjectivistische richting was daar niet allereerst in
geinteresseerd. Zelfverwerkelijking
— het zo persoonlijk mogelijk tot uitdrukking brengen van de eigen
zieleroerselen — zoekt eerder naar verwante zielen dan naar het zo klein
mogelijk maken van mogelijke misverstanden.
Met welke termen wij de verschillen
ook omschrijven, duidelijk mag zijn
dat een strikt literaire tegenover een
maatschappelijke doelstelling bij het
schrijfvaardigheidsonderwijs blijft
bestaan. Beide stromingen lopen dan
ook op verschillende sporen, in tegenovergestelde richting.

Gymnasium versus HBS
Waar geesten strikt gescheiden zijn,
slaat starheid onmiddellijk toe. Dit betekent allereerst dat de ten behoeve
van een goed geordend zakenverkeer
streng aan banden gelegde handels-

correspondentie de in vorige eeuwen
ontwikkelde conventies aanhoudt. De
tekstsoort die hiervan het gevolg is,
ontworstelt zich daarom nooit aan stilistische en sociale conventies. Daaraan bestond ook geen enkele behoefte:
de behoefte aan volstrekte duidelijkheid is troef, en waarom zou men proberen origineel te zijn? Bankbiljetten
lijken tenslotte ook allemaal op elkaar.
Gezien wat wij weten over het onderwijs zoals een vernieuwingsfiguur als
Van den Bosch dat gaf, mag ervan worden uitgegaan dat de subjectivistische
richting in de dagelijkse praktijk heel
wat minder individualistische produkten nastreefde dan men op grond van
de verkondigde theorie zou mogen
denken. Anders gezegd: het schrijven
van experimenteel proza was er niet
bij. Opstellen moesten wel degelijk
een kop en een staart hebben, en de leraar bemoeide zich (ook in morele
zin!) duidelijk met de inhoud. Dit vereist bij de leerkracht zelfverzekerdheid
en talent. Een leraar als Volbeda (1909)
beweert er geen enkel probleem mee
te hebben met leerlingen in debat te
gaan over de stilistische eigenschappen
van hun teksten. Misschien heeft de leraar wel ongelijk als hij door een bepaalde formulering een streep zet! Een
neerlandicus die zo'n discussie aangaat, moet dus werkelijk ergens voor
staan.
De zakenwereld van die tijd had dergelijke discussies als tijdverspilling afgedaan. Zo blijft eens te meer de gymnasiumcultuur tegenover de HBSstrategie staan. Of, met andere woorden, de kleine elite van oudsher tegenover de no-nonsense-cultuur van een
sterker wordende burgerklasse.

Golfbeweging
Subjectivistisch onderwijs was altijd
voorbehouden aan een kleine groep
leraren. Na een korte bloeiperiode
rond de eeuwwisseling wordt het in de
literatuur over het schrijfvaardigheidsonderwijs steeds minder genoemd. De
jaren zestig en zeventig van onze eeuw
brengen evenwel een opbloei van dit
subjectivisme tot stand, wanneer vanuit Amerika een roep om meer creati-
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viteit over de oceaan waait. Creativiteit is een eerste voorwaarde voor het
oplossen van problemen en staat daarmee garant voor zelfverwerkelijking.
Maar zelfverwerkelijking in de taal?
De creativiteitsbeweging stelt dat er
ook op dit gebied veel meer talent onder de mensen is dan zij zelf weten.
Creatieve taalspelen en -spelletjes brengen dat haarscherp aan het licht. Iedereen is in staat woorden met elkaar te
associeren en zo tot originele, gekke,
grappige woordcombinaties te komen.
Het schrijven van een echt gedicht,
verhaal of roman levert natuurlijk
weer problemen van geheel andere
aard op. En waar kun je die leuke
rijmpjes, metaforen en knotsgekke
verhaaltjes eigenlijk voor gebruiken?
Zo sterft ook de creativiteitsbeweging
een snelle dood.

Individualisme in zaken
Tijden keren nooit automatisch in dezelfde vorm terug. De geschiedenis
vertoont golfbewegingen, maar de go!yen zien er iedere keer toch weer anders uit. Zo werd de roep om creatieve

zelfverwezenlijking weliswaar afgewisseld door no-nonsense-gegrom, maar
van het individualisme bleef wel het
een en ander hangen. Dat mag onder
meer op rekening van de techniek
worden geschreven, die het voldoen
aan persoonlijke behoeften een stuk
gemakkelijker heeft gemaakt.
Ook in de zakenwereld werd het duidelijk dat klanten op een persoonlijker manier benaderd moesten worden.
Dit betekende dat de van oudsher vertrouwde clichematige stijl van de handelscorrespondentie vervangen diende
te worden door een stijl die recht deed
aan individualiteit van tender en ontvanger. Een grootschalig voorbeeld
hiervan is de roep om een huisstijl, of
`house-style'. Van werkelijk individualisme is hierbij nog geenszins sprake.
Dit kunnen we bijvoorbeeld zien aan
de zogenaamde `mailings' van postorderbedrijven. Daar wordt het individualisme verzorgd door de computer:
`Geachte heer Geel, wij hebben een
kleine verrassing voor u. Want u,
geachte heer Geel, bent voor ons een

Volksetymologie in beeld
Prof. dr. C. A. Zaalberg

Volksetymologie is een onjuiste vakterm die evenwel internationaal in gebruik is voor een heel gewoon en begrijpelijk taalverschijnsel. Mevrouw
Philippa vindt het hoop ik goed als ik
het grofweg noem: taalverandering
door misverstand. Je komt twee of
drie soorten tegen.
Eerste soort: veranderde betekenis.
Vraag tien mensen wat nabestaanden
zijn, negen zullen antwoorden: familieleden van een gestorvene. Maar een
levende kan evengoed nabestaanden
hebben. Iemand na bestaan is `hem na
verwant zijn; en niet `later dan iemand existeren'.
Het schoolvak biologie heette vroeger
natte his, of eigenlijk natuurlijke historie. Het Griekse werkwoord historein
betekende `te weten trachten te
komen, naspeuren, historia 'navorsing, onderzoek. De werken van de
grote geschiedvorsers Herodotus en
Thucydides werden aldus genoemd, en
in de loop des tijds kreeg het woord
die speciale betekenis van `geschiedenisonderzoek, zoals in onze tijd depil

een pil met een zeer bepaalde functie
is gaan aanduiden. Als je ander onderzoek dan van het verleden bedoelde,
moest je het erbij zeggen. Vandaar dat
natuurlijke historie. Doordat de moderne biologen alleen de speciale betekenis van historie, namelijk `geschiedenis, kenden, werd de traditionele
naam van hun vak zinloos, en ze
schaften hem af. (Het Duits is niet zo
radicaal gezuiverd, vandaar de ondertitel Zur Naturgeschichte der Agression
van een boek van Konrad Lorenz, die
onlangs door de Weense correspondent van NRC Handelsblad vertaald
werd als 'natuurgeschiedenis van de
agressie': een gloednieuw knallend germanisme.) Zo leidde misverstand tot
uitbanning van een term.
In de tweede soort verandert bovendien de vorm van de woorden. Enige
malen heb ik door radiosprekers
horen zeggen polshoogte nemen: een
sprongetje van plaatsbepaling op zee
tot doktersbezoek. Welsprekend is wat
wij met het Franse hamac hebben uit-

belangrijke relatie. Vandaar, geachte
heer Geel, dat wij'. . . enzovoort. Absurd natuurlijk. Maar de tendens is
duidelijk genoeg.
De toegenomen behoefte aan een individuele, klantgerichte benadering
heeft veel medewerkers van bedrijven
plotseling voor problemen gezet. De
oude en vertrouwde standaardvormen
van de handelscorrespondentie voldoen niet meer. Daarom gaan veel bedrijven over tot bijscholing van hun
personeel.
De eerste tekenen van het subjectivisme in het onderwijs dateren uit
1890. Honderd jaar later blijkt dit
ideaal van zelfverwerkelijking in de
taal te kunnen functioneren als radertje in het voertuig van de economische vooruitgang!
* Zie voor een uitgebreide beschrijving van
beide richtingen: Rudolf Geel, Niemand is
meester geboren, geschiedenis van het Nederlandse schrijfvaardigheidsonderwijs in de
negentiende en twintigste eeuw, dissertatie
Amsterdam, uitgeverij Dick Coutinho, Muiderberg 1989.

gehaald: in de 16de eeuw half begrijpelijk gemaakt als hangmak, daarna volledig als hangmat. `Volksetymologie'
van dit tweede type heeft ten doel
niet-doorzichtige woorden door een
wijziging te verhelderen. Een hovenier
die f lagstones vervangt door vlekstenen,
verricht nuttig werk als taalschepper.
De derde groep is een ondersoort van
de eerste. Je zou bier van iconografische
volksetymologie kunnen spreken.
Vroeger hadden sommige gemeenten
die wegens een moerassige bodemgesteldheid een naam dragen met het
bestanddeel broek erin, een wapenschild met de afbeelding van een pantalon. Ook bij familiewapens zijn
voorbeelden te vinden.
Een grappige vertegenwoordiger van
dit iconografische type is de 75centspostzegel met opschrift `De vak
beweging'. Daarop zie je vijf keer een
open hand waarvan de palm een wijde
kakebek vertoont. Een circulaire voor
filatelisten legt uit dat hiermee de
mondigheid van de werknemers in alle
directheid uitgebeeld is. Het is blijkbaar niet meer algemeen bekend dat
mondigheid niets met je mond te
maken heeft, zoals potig niets met je
poten. Poot is een oud woord voor
`hoofd'; mond, middeleeuwse spelling
mont, betekent 'macht, voogdij
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Van woord tot woord
Links
Marlies Philippa

Ik citeer een stukje uit de Volkskrant
van 30 september (Piet Vroon op blz.
29): `Linkshandigheid wordt sinds jaar
en dag in verband gebracht met het
kwade. Links is niet alleen sinister,
ook ter gelegenheid van het laatste
oordeel komen de ter linkerzijde geplaatste bokken (mannen dus) er niet
best van af. In het christendom zijn
links en rechts hetzelfde. Afgezien van
morele uitspraken wordt linkshandigheid vaak in verband gebracht met
domheid en onhandig gedrag. In de
politiek zie je daar ook sporen van.
De laatste bewering verraste mij. Het
associeren van `links' in de politiek
met domheid en onhandigheid is een
herinterpretatie, een geval van volksetymologie. Als politieke termen vinden `links' en `rechts' hun oorsprong
in de 19de-eeuwse Franse Assemblee
Nationale, waar de conservatieven
rechts en de liberalen links van de
voorzitter zaten. Puur toevallig.

Doet rechts alles juist?
In alle andere gevallen heeft links inderdaad een negatieve betekenis. Het
woord betekende oorspronkelijk `gebogen, scheef . Het is een verbogen
vorm van het bijvoeglijk naamwoord
link, dat ook al niet het allerfraaiste
aanduidt. Link hangt samen met het
Middelnederlandse werkwoord linken
`buigen'. De linker, de `gebogen' hand
staat tegenover de rechter, de 'rechte'
hand, die alles recht, dus juist doet.
Links en slinks hebben lets met elkaar

van doen. Het werkwoord slinken
`kleiner worden' betekende aanvankelijk `kruipen, kronkelen'.
In de verschillende talen bestaan veel
meer woorden voor 'links'/'linker'
dan voor 'rechts'/'rechter'. Dat wijst
op het affectieve karakter van `links
waardoor er taboeverschijnselen konden optreden. Zo vindt men in het
Oudfries en het Oudengels respectievelijk winstere en winstre, hetzelfde
woord als het huidige Zweedse vanster
`links. Volgens sommigen heeft dit
ook al met `gebogen' te maken, maar
anderen zien het als een eufemisme.
Het zou eigenlijk de gunstige zijde bij
offers en vogelvluchten aanduiden!
Een ander synoniem is het Engels left,
dat een tegenhanger heeft in het Middelnederlandse lucht 'links'. De oorspronkelijke betekenis was 'zwak,
waardeloos'.
Het Franse gauche is van Frankische,
dus van Germaanse afkomst. Veel in
het Germaans komt uit het Latijn,
maar ook veel uit het Frankisch.
Gauche is een afleiding van het werkwoord gauchir, dat via guenchir `verbasterd' is uit het Frankische wenkjan,
dat overeenkomt met ons wankelen.
Ook niet zo `recht' dus.
Sinister is links
In veel culturen is er een oostorientatie (eigenlijk kan dit woord
niet, want orientatie zelf betekent al
gerichtheid op het oosten). Dat betekent dat in de cultus de linkerzijde
met het noorden verband houdt en

dus met de wereld van de goden en de
demonen. Een gevolg is dat sacrale
handelingen, zoals offeren, aanpakken
van voedsel en schrijven, met de rechterhand moeten worden gedaan. Dat
was al het geval in het oude Egypte, en
we vinden het nog steeds in tal van
godsdiensten en culturen.
Een land als Jemen heeft zijn naam te
danken aan deze oost-orientatie. Jemen
wil zeggen `het rechtse, het zuidelijke':
voor iemand die naar de opgaande zon
kijkt, is het zuiden rechts. Jemen ligt
in het zuiden van het Arabische
schiereiland. Tegenover Al jaman staat
Asj-Sjaam `het noordelijke gebied': Syrie. Er is een samenhang tussen sjaam
en sjamaal `noordelijk, links '. Jaman
hoort bij een werkwoord dat 'gelukkig
zijn' betekent, en sjaam bij een dat
`pessimistisch zijn, door het ongeluk
getroffen worden' betekent.
Een zelfde oost-orientatie heeft vroeger bij ons bestaan: Techs/teks was een
oud Nederlands woord voor `rechts,
zuidelijk; een woord dat verwant is
met het Latijnse dexter. Tessel is het
zuidelijkste Waddeneiland; Texandrie
en Teisterbant zijn streken die juist ten
zuiden van de grote rivieren liggen. Er
is nog een andere overeenkomst tussen
een Semitische taal als het Arabisch en
Indo-europese talen als het Nederlands en het Latijn: ook in de laatste
talen hebben woorden voor rechts en
zuidelijk een positieve lading gekregen
en die voor links en noordelijk een
negatieve. Denk maar aan sinister!
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Het Lyrisch Lab
Pijn in 't haar
Jaap Bakker

Er zijn twee soorten goede liedjes: een
soort die goed klinkt en bovendien
boeiend is om te lezen, en een soort
die alleen maar goed klinkt.
Er zijn ook twee soorten slechte liedjes: een soort die noch de luisteraar,
noch de lezer boeit — daarover zal ik
niet uitweiden — en een soort die
lelijk klinkt hoewel de tekst er op
papier interessant uitziet. Jazeker,
zulke liedteksten bestaan: ze zitten
`knap' in elkaar, ze getuigen van een
`fenomenale taalbeheersing , ze wemelen van de 'trouvailles'. En toch deugen ze niet. Als voorbeeld citeer ik een
couplet uit het lied `Het huilen van
een vriend' van Ernst van Altena. Het
is een vertaling van Jacques Brels 'Voir
un ami pleurer" Het gaat me nu niet
om de getrouwheid van de vertaling,
maar om de indruk die zo'n tekst
maakt op de Nederlandse luisteraar.
Natuurlijk zijn er dode steden
vol kinderen van vijftig jaar,
hoort hulp tot de onmooglijkheden,
want onze liefde heeft pijn in 't haar.
Natuurlijk vliegen onze tijden:
een sneltrein waarin hoop misschient,
en bli j ft de waarheid ons vermijden,
maar... maar dan 't huilen van een
vriend.

Deze tekst zit vol obstakels voor degene die zich op de gevoelsstroom van
het lied wil laten meevoeren: de dode
steden die vol zitten met oude, maar
toch levende kinderen; de pijn in
't haar (geconstrueerd uit `haarpijn' _
`katterigheid'); het neologisme misschienen, waarvan niet duidelijk is of
het `kwijnen' dan wel 'gloren' betekent; de waarheid die ons `vermijdt';
de onpersoonlijke constructie `het
huilen van' na het sentimentele
maar... maar.
Als leesgedicht is deze strofe misschien
aanvaardbaar, maar ik vind het geen
goede liedtekst. De luisteraar heeft
geen tijd om de literaire stijlfiguren in
zich op te nemen, want zoals u weet
razen zangteksten als sneltreinen voorbij. Bovendien maken `originele' wendingen in een lied de zanger ongeloofwaardig omdat ze een actief werkend
verstand veronderstellen, terwijl een
zanger allereerst een emotie wil over-

brengen. Oprechte emotie verdraagt
geen verstandelijkheid. Het is net als
wanneer u bij een condoleantiebezoek
tegen de weduwe zou zeggen 'Mevrouw, het bericht van uw mans verscheiden sneed mij als een rapier door
de ziel: Zo'n formulering brengt wel
de inhoud van de mededeling over (namelijk `ik ben diep geschokt'), maar
niet het bijbehorende gevoel.
Wat doet een liedjesschrijver die zich
op een oorspronkelijke wijze wil uitdrukken zonder de emotie te verstikken? Hij verdunt. Hij herhaalt regels
en zinsdelen en plaatst zijn originele
wendingen tussen een groot aantal
alledaagse of zelfs clichematige woorden. Een goed voorbeeld van die werkwijze is het lied `Vluchten kan niet
meer' van Annie M. G. Schmidt,
waaruit ik een korte passage citeer:
Hoever moet je gaan?
Vluchten kan niet meer
Hier in Holland sterft de laatste vlinder
op de allerlaatste bloem
en alle muziek die overblijft
is de supersonische boem.

Omgangsvormen
Jan Bruens — Hintham

Het gevoel voor omgangsvormen
breidt zich opvallend snel uit. `Zo ga
je niet met mensen om!' roept menigeen verontwaardigd en menslievend
uit in een vraaggesprek met krant,
radio of tv. Ook protestvergaderingen
zijn voor zulke roepers dankbare plekken. En als het niet gaat over het
omgaan met mensen, met elkaar of
— nog gevoeliger — met medemensen,
dan wordt er wel omgegaan (en doorgaans verkeerd) met iets anders: agressie, seksualiteit, dood, verdriet,
natuur, gevoelens, gezondheid, en nog
zo het een en ander. `Ik ben gevoeliger
dan men wellicht denkt, zei een ontslagen burgemeester in een interview,
`maar ik probeer daar wel op een
intellectuele manier mee om te gaan.'

De vraag `Hoever moet je gaan?' is
heel direct en alledaags, evenals de refreinregel (die in het lied maar liefst
twaalf keer voorkomt). Het beeld van
de vlinder en de bloem is uitgesproken
conventioneel, de muziekmetafoor in
de voorlaatste regel eveneens. De enige
originele wending is de `supersonische
boem'. Maar die komt dan ook als een
echte verrassing; zij is goed voorbereid
en staat bovendien aan het eind van
het couplet, waardoor het publiek een
paar seconden de tijd krijgt om de
`schok' te verwerken.
Vertolkers zingen in het algemeen
graag gewone, desnoods wat afgesleten
woorden. Alledaagse taal kan dankzij
hun persoonlijkheid, hun stem en natuurlijk de muziek, een nieuwe lading
en een heel eigen zeggingskracht krijgen. Dat is iets waar de tekstdichter op
moet vertrouwen, en waar hij ook zijn
sch'rijfstijl op moet afstemmen. Een
zanger kan zich niet vrij bewegen in
een tekst die stiff staat van het poetisch vernuft. Het devies van J. C.
Bloem, 'Dichten is afleren, zou in een
lijstje boven het bureau van iedere
liedjesschrijver moeten hangen.
Oorspronkelijke tekst: `Bien sur ces villes
epuisees / Par ces enfants de cinquante ans /
Notre impuissance les aider / Et nos amours
qui ont mal aux dents / Bien sur le temps qui va
trop vite / Ces metros remplis de noyes / La
verite qui nous evite / Mais, mais voir un ami
pleurer'.

a

Wat kan wollig taalgebruik soms toch
mooi zijn! Een psychoanalyticus
stelde publiekelijk deze vraag: `Hoe
gaat een schrijver om met psychische
realiteit en buitenwereld?' En uit de
pen van een socioloog kwam deze
verstandige en heldere uitspraak: `Van
beide partijen wordt verwacht, op een
speelse manier met hun impulsen om
te gaan.' Hoe, zo vraag ik mij af, zouden die partijen dat in praktijk moeten
brengen? Hier is de ANWB aan het
woord: `Wij vinden dat er voorzichtig
moet worden omgegaan met het uitgeven van kentekenplaten. Zo is dat.
Een voorzitter spreekt een vergadering toe: `In de samenwerking zijn
scheurtjes ontstaan, waarmee we voorzichtig moeten omgaan.' Een van de
toehoorders mompelde iets over
zachte heelmeesters ... `De fouten zijn
ernstig genoeg om ze als onaanvaardbaar te bestempelen, sprak een hoge
piet. `Maar hoe daarmee om te gaan?'
Daar zat hij mee.
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Hoe vermakelijk is Onze Taal*?.
Resultaten lezersonderzoek

Hoe belangrijk vindt u het dat
Onze Taal aan de volgende
onderwerpen aandacht besteedt?
Spelling

zeer belangrijk
belangrijk

Redactie Onze Taal

49,1%
43,2%
92,3%

Het gaat goed met Onze Taal. In vijf jaar tijd is de oplage gestegen van 15.000 naar
24.000, terwijl de omvang toenam van 160 naar meer dan 200 bladzijden op
jaarbasis. Over de kwantiteit hebben we dus niet te klagen. Maar hoe staat het met
de kwaliteit? Vindt u, als lezer, uw lijfblad interessant, goed leesbaar, leuk? Komen
de onderwerpen waarnaar uw belangstelling uitgaat voldoende aan de orde? Op
deze vragen wilden wij graag een gedetailleerd antwoord hebben. Hiertoe is in juli
van dit jaar, in samenwerking met bureau Gamma-Routine, een enquete onder onze
lezers gehouden. De belangrijkste resultaten daarvan vatten we hieronder samen.
Ter vergelijking zetten we die resultaten waar mogelijk of tegen de resultaten van een
(minder uitgebreid) onderzoek uit 1984.

Vertalen

zeer belangrijk
belangrijk

16,1%
39,2%
55,3%

Spreektaal/dialect

zeer belangrijk
belangrijk

10,6%
62,3%
72,9%

Taalonderwijs

zeer belangrijk
belangrijk

30,8%
37,9%
68,7%

De gestelde vragen hadden betrekking
op een viertal onderwerpen:
- de vormgeving van Onze Taal;
- de wenselijkheid van themanummers;
- de onderwerpen die men graag in
Onze Taal wil aantreffen;
- de vaste rubrieken.
Daarnaast hebben we vragen gesteld
over het leesgedrag van de doelgroep,
alsmede over leeftijd, opleiding en
geslacht.

Profiel lezerskring
Allereerst de samenstelling van het
Onze-Taalpubliek. Het opvallendste
resultaat hierbij is dat het percentage
vrouwelijke lezers in vijf jaar bijna is
verdubbeld: 33,7% tegen slechts 17%
in 1984. Ook verjongt ons publiek
gestaag: in 1984 was 51% van de lezers
ouder dan 50 jaar, nu nog maar 34,4%.
Beide resultaten betekenen dat Onze
Taal nu een breder publiek aanspreekt
dan vijf jaar geleden. Een andere wijziging ten opzichte van 1984 is de toename van hoger-opgeleide lezers: 73%
heeft een HBO- of universitaire opleiding, een toename van 10%.
Onze Taal blijkt goed gelezen te worden. Net iets meer dan de helft van de
lezers (50,7 %) besteedt meer dan een
uur aan het lezen van een nummer. De
meeste lezers (85%) bewaren hun blad
voor langere tijd, waarbij 40% Onze
Taal bovendien ook nog doorgeeft aan
een of meer medelezers.

Vormgeving
De vormgeving is in 1984 vernieuwd;
de huidige omslag en indeling functioneren nu dus vijf jaar. Hoog tijd voor
een evaluatie. In het algemeen pakt die
goed uit. De overgrote meerderheid

van de hierboven geschetste groep
(83,9%) is tevreden over de vormgeving. Een bijna even groot percentage (82,6 %) heeft geen behoefte aan
meer illustraties. Wel vindt een meerderheid dat de vaste rubrieken een
vaste plaats (50,7 %) en een vaste vorm
(57,7 %) moeten krijgen.
De geenqueteerden kregen ook de gelegenheid om aan te geven waarom ze
niet tevreden waren met de vormgeving. Hoewel de ontevredenen ver
in de minderheid waren, is het toch
nuttig om hun voornaamste klachten
weer te geven. Het meest gegeven oordeel is `saai , gevolgd door 'rommelig'
en `onoverzichtelijk . De overige opmerkingen kwamen maar een of twee
keer voor; we zijn in elk geval de lezer
dankbaar die 'liever een dikker blad'
als klacht noteerde.
Voorkeur
In de enquete was een lijst van vijftien
onderwerpen opgenomen; bij elk onderwerp werd de geenqueteerde gevraagd hoe belangrijk hij of zij ruimte
hiervoor in Onze Taal vindt. De
hoogste score in dit rijtje werd behaald
door goed/fout taalgebruik: 63% van
de lezers vindt het zeer belangrijk dat
hieraan aandacht wordt besteed, 33,3%
vindt het `gewoon' belangrijk. Als we
de percentages voor `zeer belangrijk'
en `belangrijk' bij elkaar optellen,
komt op de tweede plaats spelling
(92 %) en op de derde plaats beeldspraak, uitdrukkingen en gezegdes
(89%). Overigens bleven slechts twee
onderwerpen onder de vijftig procent:
taalspelletjes/cryptogrammen (32%) en
tekstwetenschap/argumentatie (47%). In
de tabel vindt u de voornaamste uitkomsten terug.

Taalzuivering/purisme

zeer belangrijk
belangrijk

18,9%
49,1%
68,0%

Goed/fout taalgebruik

zeer belangrijk
belangrijk

63,0%
33,3%
96,3%

Geschiedenis van het Nederlandsl veranderingen

zeer belangrijk
belangrijk

31,5%
54,0%
85,5%

De herkomst van onze woorden en nieuwe
woorden

zeer belangrijk
belangrijk

33,9%
54,2%
88,1%

Taalspelletjes/cryptogrammen

zeer belangrijk
belangrijk

7,3%
24,9%
32,2%

Tekstwetenschap/argumentatie

zeer belangrijk
belangrijk

13,4%
33,9%
47,3%

Taalverwerving, kindertaal, tweedetaalverwerving

zeer belangrijk
belangrijk

11,2%
39,2%
50,4%

Groepstalen/jargon

zeer belangrijk
belangrijk

13,0%
53,5%
63,5%

Taal en computers

zeer belangrijk
belangrijk

12,1%
39,6%
51,7%

Beeldspraak, uitdrukkingen, gezegdes

zeer belangrijk
belangrijk

29,5%
59,9%
89,4%

Aankondiginglbespreking nieuwe boeken

zeer belangrijk
belangrijk

16,7%
48,5%
65,2%
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alle lezers was duidelijk welke bijdragen tot de vaste rubrieken behoren;
sommigen spraken er hun verwondering over uit dat er zo veel vaste rubrieken zijn. Het felt dat deze rubrieken niet anders zijn vormgegeven dan
de overige artikelen, kan tot de verwarring hebben bijgedragen.
De geenqueteerden werd gevraagd aan
te geven hoe interessant, hoe moeilijk
en hoe vermakelijk ze de vaste rubrieken vinden. De moeilijkheidsgraad
leverde weinig problemen op. Geen
enkele rubriek werd echt moeilijk gevonden; Het Lyrisch Lab vond men
nog het moeilijkst: 4,4% scoorde `heel
moeilijk; 26,9% `matig moeilijk'. Gaat
het om de boeiendheid van de rubrieken, dan scoort Onze groeiende woordenschat het hoogst (61,2% vindt dit
`heel interessant'), gevolgd door Vraag
en antwoord (56,8%) en Taalcuriosa
(53,7%).

Een goede manier om extra aandacht
aan een onderwerp te geven, is er een
themanummer aan te wijden. In de afgelopen twee jaar zijn er themanummers geweest over beeldspraak,
reclame en politiek taalgebruik. Die
aanpak is goed bevallen; 87% van de
geenqueteerden is geinteresseerd in
themanummers. De voorkeur gaat
daarbij uit naar een of twee themanummers per jaar (63,2%), hoewel een
ruime minderheid (27,3%) meer
themanummers wenselijk vindt.
We ontvingen in totaal 162 suggesties
voor themanummers. Verschillende
mensen suggereerden etymologie, jOurnallstlek (in het bijzonder sportjournalistiek), vertalen en dialecten. Dit
laatste onderwerp is in elk geval aan
hod gekomen op het congres in
november, waarvan de belangrijkste
resultaten ook weer in Onze Taal te lezen zullen zijn. Tot de meer exotische
onderwerpen die gesuggereerd werden,
behoren lichaamstaal, taalbeInvloeding door puzzels, en de taal van parapsychologie.

Vaste rubrieken
Onze Taal bevat elf vaste rubrieken;
dit zijn rubrieken die vaak op een
vaste plaats staan en in sommige gevallen in elke aflevering verschijnen (zoals Vraag en antwoord en Vierkantjes
op de achterkant), in andere gevallen
met een zekere regelmaat (zoals
InZicht en De toren van Babel). Niet

Heel benieuwd waren we naar de vermakelijkheidsindex. We werden verrast door de uitslag: Vraag en antwoord bleek met kop en schouders
boven de andere rubrieken uit te steken (56,8% gaf aan, deze rubriek `heel
vermakelijk' te vinden). Deze uitslag
was voor ons vooral zo verrassend,
omdat we geen enkele diverterende bedoeling met deze rubriek hebben.
Ook de rubrieken Taalcuriosa en Vierkantjes scoren hoog.

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
lidmaatschap) kan telefonisch via

IKKOOF,
35tML
FXE ;gg
pëC/ML 1/

Redactiebeleid
Dit lezersonderzoek biedt ons een
bruikbaar instrument om ons redactionele beleid in de toekomst aan te
scherpen. Nu we weer iets beter weten
wat u leuk en lezenswaardig vindt,
kunnen we daar rekening mee houden
bij het slijpen aan de vormgeving, het
opzetten van themanummers en het
initieren van eventuele nieuwe rubrieken.
U zult nog veel van ons Koren.
Met dank aan de 454 Onze-Taallezers die de
enquete invulden en terugstuurden, en aan
drs. A. P. Veldhoen, die de statistische verwerking verzorgde.

Taalbloempjes
P. M. de Brulln — Breda

070-356 12 20.

Schriftelijke aanmelding kan portvrij
geschieden in een open envelop gericht aan:
Genootschap Onze Taal
Antwoordnummer 18496
2501 WK Den Haag
Na ontvangst van de aanmelding
schrijven wij u als lid in per de eerste
van de daarop volgende maand. Nadat u het eerste nummer hebt ontvangen, krijgt u later de acceptgiro
voor de betaling van de contributie
tot het einde van het lopende kalenderjaar.

Dit doen we uit een stuk mededogen
naar ouders van kinderen toe.'
Aldus een docent in het speciaal
onderwijs (speciaal met de klemtoon
op de eerste lettergreep) voor de
VARA radio op 1 maart 1989.
Ik tel in de aangehaalde zin van twaalf
woorden drie staaltjes van taalvernieuwing. Is dit eigentijds fraais een tijdelijke mode of zal het beklijven? Ik
denk dat minstens een van de drie
symptomen zal voortleven. De woorden `naar toe' zullen blijvend een menigte van voorzetsels vervangen en
verdringen.
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Engelse woorden in het
Nederlands
Nicoline van der Sijs — Iexicografe, Utrecht

Het boek Peptalk & Pumps is bedoeld
als naslagwerk, om op te zoeken wat
de betekenis is van een in Nederland
gebruikt Engels woord. In het voorwoord wordt erop gewezen dat ongeveer iedere sector in de samenleving
wel zijn eigen favoriete Engelse woorden kent. Niemand leeft in al die sectoren tegelijk, dus iedereen komt wel
eens Engelse woorden tegen die hij
niet kent. Voorts bestaat er een grote
groep mensen die toevallig geen, weinig of te lang geleden Engels hebben
geleerd, en door de mode van het gebruik van Engelse woorden een soort
analfabetisme opgedrongen krij gen.
Voor al dezen kan Peptalk & Pumps
een hulpmiddel zijn.
Het boek begint met een informatief
inleidend gedeelte: de voordelen van
het gebruik van leenwoorden (variatie
in het taalgebruik, de mogelijkheid
om met leenwoorden zaken vager, verhullender voor te stellen) worden afgezet tegen de nadelen (dikdoenerij, het
opzettelijk gebruiken van leenwoorden in politiek en reclame om niet begrepen te worden of interessant te lijken). De angst van sommigen dat het
Engels over tien j aar de voertaal in
Nederland zal zijn, wordt gerelativeerd: de overlevingskans van leenwoorden is bepaald geen 100%. Sommige leenwoorden worden na enige
tijd vertaald: free kick is 'vrije trap' geworden, de wordprocessor is al weer
vervangen door de tekstverwerker.
Andere woorden worden vernederlandst in uitspraak of schrijfwijze: cafetaria, globetrotter. De auteurs formuleren de zogenoemde `Wet van Lening'
ter bepaling van de slijtfactor 'van een
woord (de tijd dat een leenwoord binnen een taal blijft bestaan). De halfwaardetijd hangt of van drie factoren:
de mate waarin het woord past bij het
bestaande klanksysteem, het bestaan
van een vertaling van het leenwoord,
en de lengte van het leenwoord. De
Wet van Lening geeft uiteraard slechts
een indicatie van de levensduur van
een leenwoord, omdat zij geen rekening houdt met subjectieve zaken als
de `status' die het gebruik van een
leenwoord kan geven.

Nederlandse oldtimers
Hierna begint de eigenlijke woordenlijst. Het aantal trefwoorden (± 3000)
is veel groter dan in bestaande woordenboeken, zoals de grote Van Dale of
Koenen, aan Engelse leenwoorden gevonden wordt. Ieder trefwoord wordt
gevolgd door de uitspraak, de letterlijke vertaling en de betekenisomschrijving. Volgens de auteurs is
het boekje nadrukkelijk geen EngelsNederlands woordenboek: er worden
in eerste instantie betekenissen gegeven die in Nederland door Nederlanders onderling gebruikt worden.
Het boek zou naar mijn mening aan
waarde gewonnen hebben als de aanpak contrastief was geweest: het verschil tussen de Engelse en de Nederlandse betekenis had beschreven moeten worden. Onder oldtimer wordt nu
vermeld: 1. antieke auto. 2. iem. of
iets die/dat al zeer lang meegaat. In
het Engels komt alleen de tweede betekenis voor. Dit is voor Nederlanders
interessante informatie.
Ik heb een aantal bezwaren tegen de
trefwoordkeuze. Om te beginnen
wordt deze nergens verantwoord. Hoewel het aantal trefwoorden, als gezegd,
groter is dan in andere woordenboeken, ontbreken er ook woorden die
wel in andere woordenboeken vermeld staan, zoals onder de B: backen,
backer, backservice, backset, barn, batman, batsman (grote Van Dale), backing, backservice, barn, basket (Van
Dale Hedendaags Nederlands), backgammon, backlist, backservice, baggy
(Koenen). Waarom zijn deze woorden
niet opgenomen?
Bij de trefwoordkeuze kunnen twee
criteria gegolden hebben: het streven
naar het geven van een volledig overzicht van Engelse woorden in het
Nederlands (onafhankellj*k van ouderdom of ingeburgerdheid), of het geven
van alleen moderne Engelse leenwoorden. Het voorwoord suggereert dat
het laatste criterium is gehanteerd ('Tegenwoordig is er veel Engels te vinden
in de reclame, het bedrijfsleven, de politiek' en `Vrijwel iedereen komt in de
krant, op tv of op zijn werk wel eens
Engelse woorden tegen die hij niet

helemaal kan thuisbrengen'). Maar
waarom zijn dan ingeburgerde woorden (die vaak niet eens meer als Engelse leenwoorden worden herkend)
als bacon, bumper, film, rosbief, sport
opgenomen, terwijl even ingeburgerde
woorden als biefstuk, bietsen, fiksen,
trein, voetbal ontbreken? Wat is de reden voor opname van merknamen als
jeep, pampers, nylon en van afkortingen
als NATO, COMECON, NUFFIC? Het
boek zou aan waarde gewonnen hebben als een duidelijke keuze was gemaakt waarbij alleen moderne leenwoorden opgenomen waren.

Wisselvallige keuzen
Ik mis een aantal bekende moderne
ontleningen (meestal nog niet in
woordenboeken vermeld) als: administratie (in de betekenis van `regering,
de Reagan-administratie), appeal en appealing, asshole, charming commitment, containment politiek, credentials,
dammit, has-been, involvement, kloon,
muffs (als computerterm), shell shock,
thrill, what the hell.
Sommige trefwoorden die we'l zijn opgenomen, heb ik nog nooit door een
Nederlander horen gebruiken. Ik
noem maar: bag (in de betekenis 'tas'),
buttoned down kraag ('overhemdkraag
waarvan de punten met knoopjes op
het voorpand of de kraagstaander worden vastgezet') en freak accident
('krankzlnnige speling van het noodlot').
Van andere woorden, zoals cocooning
padding en pot luck had ik zelf nog
nooit gehoord. Het feit dat ik deze
woorden niet ken, kan bewijzen hoe
hard ik dit boek nodig heb. Het geeft
ook aan dat die woorden niet vaak gebruikt worden of alleen in bepaalde
kringen. Dit toont weer het bekende
dilemma van de lexicograaf: wanneer
moet een woord in het woordenboek
opgenomen worden? Als je het een
keer hebt gehoord, of een keer gelezen, of honderd keer, of als het op het
journaal is gebruikt? In dit geval zou
het probleem opgelost zijn door bij de
trefwoorden een voorbeeld met bronvermelding, zoals een verwijzing naar
een krantebericht, te geven.
In de inleiding worden enkele woorden genoemd die ten onrechte voor
Engelse worden gehouden: f lair, blocnote, occasion. (In werkelijkheid stammen deze woorden uit het Frans.) Terecht zijn deze woorden niet in de
woordenlijst opgenomen. De auteurs
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maken zich echter aan dezelfde fout
schuldig. Zo zijn de volgende, niet in
het Engels voorkomende woorden opgenomen: happy end `goede afloop'
(Engels happy ending), pick-up `platenspeler' (Engels record player), smoking `herenjasje (in het Engels dinner
jacket), slip(e) `onderbroek zonder
pijpen' (Engels pants/panties).

Van quasar tot tartan
Bij sommige trefwoorden wordt, na de
betekenisomschrijving, achtergrondinformatie gegeven over het ontstaan
van het woord en betekenisontwikkelingen. Deze informatie is buitengewoon interessant en zeer up to date:
onder quasar wordt een theorie uit begin 1989 gegeven! Geheel waardevrij
zijn de beschrijvingen niet: croquet
wordt een `ietwat suffig spel' ge-

noemd, penny shoes een 'symbool voor
(corps) ballerl ghe id, gaat samen met
parelkettinkjes e.d.'
Soms wordt etymologische informatie
gegeven, bijvoorbeeld onder kilt:
`knielange plooirok met overslagsluiting van tartan, zoals gedragen door de
mannelijke Schotse hooglanders. [ ... ]
Oorspr. is het woord afgeleid van een
waarschijnlijk Scandinavisch werkwoord dat plooien, opschorten, bijeennemen betekent.' Dergelijke informatie
is niet consequent opgenomen; de zin
ervan in een woordenboek van deze
aard is mij niet helemaal duidelijk.
Ondanks bovenstaande kritische opmerkingen heeft het boek grote
waarde en ben ik ervan overtuigd dat
het in een behoefte voorziet. Het geeft
een goede indruk van de hoeveelheid

Namaakmbu 1ten lands
0

Arthur Kooyman — Edinburgh

Dat het Nederlands veel woorden aan
andere talen ontleend heeft en nog
steeds ontleent, is een volledig bekend
feit. Bij tijd en wijle komen er echter
ook woorden in onze taal terecht die
duidelijk niet-Nederlands zijn, maar,
bij gebruik over de grens, in de brontaal bevreemding wekken. Het zijn
buitenlandse woorden met een specifiek Nederlandse betekenis. Hier volgen enkele voorbeelden.
— Pick-up: dit lijkt Engels, maar het
Engels gebruikt dit woord voor heel
andere dingen. Een pick-up heeft in
deze taal een aantal betekenissen, zoals
bijvoorbeeld `een lifter die meegeno
men wordt' en `een kleine vrachtwagen of camper , maar zeker niet `een
grammofoon' (= een record player.
— Chips: dit is een Engels woord,
maar wordt in het Engels niet gebruikt voor een dunne, knapperige
aardappelschijf, maar voor dat wat wij
in het Nederlands patat noemen (vergellj*k het populaire voedsel fish and
chips). Wat wij chips noemen, heet in
het Engels crisps.
— Button: zo wordt in Nederland een
rond metalen voorwerp genoemd dat
— voorzien van een tekst — op de Jas
gespeld kan worden. Wie zoiets echter
in Engeland of Amerika button
-

noemt, zal verbazing oproepen: dit
heet in het Engels badge. Button wordt
in deze taal gebruikt voor een knoop,
maar niet voor een badge.
— Pico bello : dit lijkt perfect Italiaans. Gebruik het tegenover een Italiaan en hij zal tot uw verbazing reageren met de opmerking dat hij er niets
van snapt. Hij kept het woord Pico
(klein) en het woord bello (mooi),
maar de verbinding van deze twee
woorden is klinkklare onzin voor
hem.
— Swingen: dit lijkt duidelijk een
Engelse afleiding en dat is het ook,
maar wie letterlijk de zin vertaalt dat
hij `in de disco gaat swingen, zal een
ongebruikelijke zin in het Engels vormen. Het is aan Nederlandse vrouwen
niet aan te raden om naar een disco in
New York of Londen te gaan en te

en soort Engelse leenwoorden die in
het Nederlands voorkomen; voer voor
puristen dus! Het meeste plezier beleeft men eraan door het niet as
naslagwerk, maar als lees- of bladerboek te beschouwen. Ik raad een ieder
aan dit boek te kopen en zijn kennis
van het Engels in het Nederlands te
testen: veel van de trefwoorden zijn
zeker niet algemeen bekend.
Tot besluit een zure opmerking aan
het adres van de uitgever: het zou goed
zijn niet te bezuinigen op het bindwerk, zeker niet bij een boek dat is bedoeld als naslagwerk! Mijn exemplaar
viel na een kwartier in losse vellen uiteen.
Peptalk & Pumps, Rik Smits en Liesbeth Koenen. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam 1989,
281 blz., f 29,50.

zeggen: `I am swinging , want dit zal
verstaan worden als `Ik ben zeer los
van moraal en lust er wel pap van'. (De
vermoedelijke interpretatie van to
swing zal dan namelijk zijn `to engage
freely in sex' - betekenis 8b van
Websters Ninth Collegiate Dictionary.) Engelse taalgebruikers kiezen
normaliter een vorm van het werkwoord to dance voor ons woord swingen.
— Milieu: dit lijkt een Frans woord
voor `(biologische) omgeving'. Ongetwijfeld is het in die betekenis eens aan
het Frans ontleend, maar in het hedendaags Frans is de betekenis veelal
verengd tot `de omgeving van misdadigers , `de penose'. Wie de zinsfrase `de
bescherming van het milieu' letterlijk
overneemt in het Frans, heeft het over
`de bescherming van de penose'.
Dit waren enkele voorbeelden waarin
het Nederlands woorden aan buitenlandse talen ontleent, maar er een andere draai aan geeft. Wanneer lezers
van Onze Taal er nog meer zouden
opmerken, dan houd ik mij van harte
aanbevolen.

218 Onze Taal 58ste jaargang nummer 12 — december 1989

Marketing executive
Martin de Koning

Rob van Dam wordt account manager
en H. van Wijck gaat een Staffpool Retail leiden, maar Patricia Hogerheijde
wordt gewoon adjunct-directeur en Lisette Bakker verkoopmedewerkster.
Heeft Adformatie, weekblad voor
reclame en marketing, mij op het
spoor gezet van verborgen discriminatie in deze snelle mediawereld? Mogen
de mannen zich tooien met flitsende
Engelse functieaanduidingen en moeten de vrouwen het doen met de kruideniersachtige aanduiding `verkoopmedewerkster' of 'adjunct-directeur'?
Ik dacht het even, maar helaas, het ligt
— hoezeer het me ook spijt voor de
Vrouwenwerkgroep Kritische Taalkunde — iets ingewikkelder. Want in
dezelfde carriereladder van Adformatie nr. 42 blijkt — bij nauwkeuriger
lezing — Evelyn Gunther doorgestoten
te zijn tot de functie van marketing
representative, is Anja van de Hoek
ondanks haar oerhollandse naam gepromoveerd tot traffic manager en
heeft Erika Vreeswijk de status van
account executive bereikt. Dat klinkt
grensverleggend genoeg en doet waarachtig niet onder voor de visitekaartjes van Rob van Dam en H. van Wijck.

houd van de functie uitdrukken, vind
ik dan veel aardiger. Daar lijkt iets in
te zitten. Een manager is inderdaad
niet precies een bedrijfsleider, en fast
food is geen snel voedsel. Maar misschien wel snelvoedsel. Dat woord zouden we kunnen creeren en na enige inburgering zouden we er exact mee
kunnen bedoelen wat Engelsen en
Amerikanen verstaan onder fast food.

Er moeten dus andere verklaringen
zijn voor deze Angelsaksische rage in
de reclame- en marketingwereld. Een
veelgehoorde is dat er geen Nederlandse equivalenten voor deze functieaanduidingen zouden zijn, en meestal
bedoelt men daarmee dat vertaling in
het Nederlands ook niet mogelijk is.
Ik geloof er niets van. Het is bovendien in strijd met de bevindingen van
de algemene taalwetenschap. Elk begrip is in elke taal uit te drukken, en
dat Eskimo's meer woorden hebben
voor sneeuw dan wij komt natuurlijk
doordat ze meer sneeuw hebben dan
wij en niet doordat het Nederlands
taalarm zou zijn. Dat men in die strakgegevelde reclamebureaus een marketing representative geen marktvertegenwoordiger noemt, heeft vast wel een
verklaring, maar die ligt niet in een
onmachtige Nederlandse taal.

Een andere verklaring die ik steeds
maar weer boor, is dat die Engelse
aanduidingen nodig zijn vanwege het
internationale werkterrein. Nou weet
ik best dat veel van die bureaus ressorteren onder een multinationale gigant,
en ik wil ook nog wel geloven dat er
regelmatig naar big mother in New
York gevlogen moet worden voor
overleg, maar waarom W. Schouten
ook op zijn Nederlandse werkvloer in
Amstelveen research and documentation officer zou moeten heten, ontgaat
me. Zo kan hij zich toch aan de internationale vergadertafel noemen? En in
huiselijke kring is hij dan onderzoeksen documentatieleider. Mijnheer
Schouten zit toch voornamelijk in
Amstelveen? Ik geloof niet zo hard in
die verhalen van mensen die Nederland meer vanuit de lucht dan vanuit
hun kantoorraam zeggen te zien. Je
hebt ze wel, zulke mensen, maar het
zijn er minder dan de snelle jongens
ons willen doen geloven.

De verklaring dat zulke Nederlandse
vertalingen niet precies genoeg de in-

Taal is een wonderlijk medium. In
Belgie kun je een auto met waarborg
kopen, en dat drukt voor onze zuiderburen precies uit wat wij onder `garantie' verstaan. Woorden hebben een
groot hart en zijn bereid vele betekenissen en betekenisnuances in zich op
te nemen. Als wij de account director,
de account supervisor, de account
manager en de account executive zouden willen tooien met de Nederlandse
aanduidingen opdrachtdirecteur, opdrachtbewaker, opdrachtleider en opdrachtuitvoerder, zouden we die woorden precies kunnen laten betekenen
wat ze in het Engels betekenen. Want
wij hebben de macht woorden iets te
laten betekenen. Wij zijn de baas, niet
de woorden.

Hang naar status, dat lijkt me een
plausibeler verklaring. De dure auto,
een bundel credit cards, het nouvellecuisine-restaurant en de protserige
Engelse functieomschrijving, het
hoort allemaal bij elkaar. Denk ik wel
eens. Zachtjes bij mezelf. En nog zachter denk ik wel eens dat het allemaal
taalarmoede is. Dat het Basil
Bernsteins `restricted code' (beperkte
code) is. Dat de marketing executive
intellectueel niet meer kan dan wat
goochelen met de slagzinnen die ze
hem hebben ingepompt: after sales,
marketing mix, fast moving consumergoods en below the line activities.
Dat vertalen van deze termen veel te
`link' zou zijn: er zou in vertaling wel
eens heel weinig van kunnen overblijven ... Niets onthullender voor verbale luchtballonnen dan een vertaling.
Maar zulke dingen mag ik natuurlijk
niet denken. Dat is ouderwets hoogmoedig. Want reclame en marketing
zijn het helemaal in deze postmoderne
jaren. Een nieuwe, volwaardige
cultuuruiting. Naar men zegt. Maar
toch... de schrijver van reclamekreten noemt zich copywriter, terwijl de
bedenker van spitse cabaretteksten
tekstschrijver genoemd wil worden en
onder geen beding copywriter. Of is
dat ook hoogmoedig?
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Hybridische woorden
Engels-Nederlandse samenstellingen
J. Posthumus — ex-medewerker Anglistisch Instituut RU Groningen

In woorden als hockeyveld en praatshow vinden we een buitenlands
woord broederlijk verenigd met een
woord van Nederlandse scam. Zijn
zulke `mengwoorden' taalkundige ondingen waarvan de zorgvuldige taalgebruiker zich verre dient te houden? En
kunnen we iets zeggen over het
bestaansrecht van deze woorden? Om
deze vragen te beantwoorden, moeten
we nagaan welke taalprocessen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van
dergelijke hybridische taalvormen.
Het blijkt dat ze op twee manieren in
het leven kunnen worden geroepen:
1. een Nederlands element wordt gekoppeld aan een vreemd woord dat we
in onze taal hebben geadopteerd, zoals
in hockeyveld;
2. een deel van een samengesteld
woord dat we hebben ontleend, wordt
vervangen door een Nederlands equivalent: talkshow wordt praatshow.
Logische vormen
Bij de eerste ontstaanswijze moeten
we ons ervan bewust zijn dat het vormen van samenstellingen een veelgebruikt creatief proces is in het taalverkeer. (Een spreker of schrijver vormt
niet alleen steeds nieuwe zinnen, hij
verbindt ook dikwijls verschillende
woordstammen aan elkaar om iets aan
te duiden.) Bij de stam appel kunnen
we samenstellingen maken als appelbloesem, appelboom, appelklokhuis,
appeloogst, appelpit, appelpluk, appelras,
appelsap, appelschil, appelsteeltje,
appelstroop, appelwijn, appelziekte, om
een aantal voor de hand liggende te
noemen. Sommige van deze samenstellingen zijn gevestigde begrippen, andere meer incidentele vormingen,
maar ze hebben gemeen dat de betekenis ervan voor de Nederlandse taalgebruiker gemakkelijk te begrijpen is
uit die van de samenstellende delen.
Woordenboekmakers vinden het
daarom vaak niet nodig ze allemaal op
te nemen, temeer omdat het aantal
van dergelijke samenstellingen vrijwel
onbeperkt is.
Dit soort samenstellingen wordt ook
gevormd met aan vreemde talen ont-

leende woordstammen. Om te laten
zien hoe gewoon, nuttig en vaak zelfs
onmisbaar ze zijn, volgt hier een
kleine selectie van veelvuldig gebruikte hybridische woorden, alle met
een aan elkaar gekoppeld Nederlands
en Engels element: geluidsbox, campingbeheerder, clownspak, wielerclub,
schaatscoach, cocktailjurk, drugsverslaving, efficiencybeurs, verzorgingsflat,
tegengoal, hobbyzolder, racefiets, gordijnrail, servicebeurt, modeshow, hulptrainer. Ook bij nieuwere ontleningen,
bijvoorbeeld design, zullen degenen
die dit woord gebruiken, niet schromen er samenstellingen mee te vormen. Heel goed denkbaar is een zin
als: `Nu er in Nederland allerlei
designbureaus zijn opgericht, en de
-designcultuur zich verder verbreidt,
valt er op designgebied heel wat te beleven. Binnen de mogelijkheden die het
taalsysteem biedt, worden samenstellingen door de taalgebruiker naar behoefte gevormd, en zolang ze een nuttige functie vervullen in het taalverkeer is daar geen enkel bezwaar tegen.

het Nederlands ingeburgerd is dat vervanging door een Nederlands woord
niet voor de hand ligt.

Puristische deugd
Ook het tweede soort hybriden, dat
zijn oorsprong vindt in de gedeeltelijke vernederlandsing van een ontleende samenstelling, is het resultaat
van een natuurlijk taalproces. Vervanging van een vreemde woordvorm
door een Nederlands equivalent is een
aanpassing die in de lijn der verwachtingen ligt. Sommige tweeledige leenwoorden worden zelfs helemaal in het
Nederlands omgezet, met als gevolg
dat hun buitenlandse afkomst niet langer herkenbaar is. Zo is de (inmiddels
al weer verouderde) benaming blauwkous voor een geleerde vrouw een vertaling van het Engelse bluestocking en
gaan de draaitafel en de luidspreker van
onze geluidsinstallatie terug op respectievelijk turntable en loudspeaker. Halfvertaalde en dus hybridische woorden
vinden we bijvoorbeeld in nachtclub
(uit nightclub), denktank (uit thinktank) en het boven al genoemde
praatshow (uit talkshow). De reden
waarom het hier bij een halve vertaling blijft, is ongetwijfeld dat het
andere lid (club, tank, show) zozeer in

Verder worden, net zoals dat bij gewone Nederlandse woorden gebeurt,
ook van leenwoorden de gebruikelijke
afleidingen gevormd. Verkleinwoorden ('Je hebt daar een leuk computertje
staan') zijn schering en inslag. Een
woord als trendmatig komt men niet
zelden tegen. En ook als iemand een
televisieprogramma `een beetje freakerig' noemt of in afkeurende zin meent
te moeten spreken van `de versofting
van de Nederlandse rechtspraak'
(belde zijn authentieke voorbeelden),
gebruikt hij eenvoudig de mogelijkheden die de Nederlandse taal voor de
woordvorming ter beschikking heeft.

Wie de verschijningsvormen van Engelse leenwoorden door de tijd heen
nagaat, ziet hoe de oorspronkelijke
vorm na verloop van tijd vaak op deze
wijze wordt aangepast. Dit gebeurt erg
gemakkelijk bij woordstammen die in
het Engels en het Nederlands een
sterke gelijkenis vertonen. Zo werd
teddybear, de vorm die in oudere
Nederlandse woordenboeken te vinden is, al gauw teddybeer, en vindt
men de speedboat nu meestal als speedboot. Verdere voorbeelden zijn de aanpassing van success story tot successtory
(dit is hoofdzakelijk een spellingaanpassing; verdere vernederlandsing tot
succesverhaal komt echter ook voor)
en die van credit card tot kredietcard
(de vorm kredietkaart heb ik trouwens
ook al eens gevonden). Het optreden
van dit soort aanpassingen zou ook de
meer puristische beschouwer van het
Nederlands deugd moeten doen.

Laten we daarom niet vreemd aankijken tegen dit soort mengvormen.
Ze zijn te beschouwen als normale
verschijnselen die optreden bij de inburgering van vreemde woorden in
het Nederlands.
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Taalattache in Indonesie
Gerard Elshout — Amsterdam

Zoals bekend, is aan veel grote ambassades een cultureel attache verbonden.
Weinigen zullen echter weten dat Nederland ook een taalattache heeft, en wel in
Jakarta. Van mei 1983 tot juli 1985 werd deze functie vervuld door de heer Elshout.
Hieronder vertelt hij iets over zijn werk en over het Nederlands in het Indonesia van
nu.
Naast de Nederlandse ambassade in
Jakarta staat het Nederlands cultureel
centrum, het Erasmus-Huis. Tot de
taken van het Erasmus-Huffs, dat gefinancierd wordt door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, behoort het
bevorderen van de culturele contacten
tussen Indonesia en Nederland. Daartoe beschikt het huffs over een schitterende aula voor lezingen, concerten en
andere evenementen, een tentoonstellingsruimte en een bibliotheek, waar
Nederlandse naslagwerken, romans,
kinderboeken, kranten en tijdschriften
(van NRC tot Libelle) worden gelezen
of geleend. Ook staan er exemplaren
van in het Indonesisch vertaalde Nederlandse en in het Nederlands vertaalde Indonesische boeken. Het
Erasmus-Huffs stelt voorts ruimte beschikbaar voor cursussen Nederlands.

Van snobisme tot nuttigheid
Waarom deze cursussen? Door het gedeeltelijk gemeenschappelijk verleden
van Indonesia en Nederland zijn veel
publikaties die voor Indonesia van
vitaal belang zijn, in het Nederlands
geschreven. Hierbij valt te denken aan
boeken en artikelen over antropologische, islamologische, historische, taalkundige, biologische en vooral jurldlsche onderwerpen. Veel Nederlandse
wetten gelden anno 1989 nog in Indonesie; de vertalingen zijn niet alle
geautoriseerd en veel van de jurisprudentie is in het Nederlands gesteld.
Hoewel op sommige — vooral
juridische — faculteiten in Indonesia
Nederlands een verplicht bijvak was
en is, bleken de colleges in dat kader
niet aan hun doel te beantwoorden.
Voor te veel studenten waren er te weinig docenten en leermiddelen beschikbaar. Vandaar dat er op het ErasmusHuis cursussen waren voor (rechten)studenten, waarin vooral aandacht
werd besteed aan leesvaardigheid en
vertalen. Daarnaast bleek er behoefte

te bestaan aan spreekvaardigheidscursussen. In het begin kon deze cursussen een zeker snobisme — vooral bij
wat oudere dames uit de eens betere
kringen — niet worden ontzegd, maar
al snel kwamen er jonge cursisten. Zij
volgden de cursussen om de taal te
leren waarin hun (groot)ouders waren
schoolgegaan en die bij sommigen nog
thuis wordt gesproken, omdat ze het
Nederlands voor hun beroep nodig
hadden of omdat ze familie in Nederland hadden. Ook waren er enkelen
die — al dan niet uit f amilietraditie —
in Nederland wilden gaan studeren.
Vanaf 1984, toen de ministers van
Ontwikkelingssamenwerking en van
Onderwijs en Wetenschappen een
flink aantal beurzen voor studie in
Nederland beschikbaar stelden, is het
aantal cursisten dat aan het ErasmusHuis wordt voorbereid op een studie
in Nederland zo toegenomen, dat er
leslokalen (met talenpractica) moesten
worden bijgebouwd. Tevens moesten
er, naast de taallessen, lessen komen
waarin de Indonesische student werd
voorbereid op de confrontatie met
Nederland: van sexshop tot ziekteverzekering.
Indonesische ministeries en de Wereldbank begonnen studenten via het
Erasmus-Huis naar Nederland uit te
zenden. Hoewel er ook studenten naar
de VS, Japan en de Bondsrepubliek
gingen, werd veelvuldig voor Nederland gekozen. Het blijkt dat studeren
hier goedkoper is en minder lang
duurt, dat de opvang (met name in
Delft en Leiden met beide een `Indische' traditie) goed geregeld is en dat
degenen die voor de uitzending verantwoordelijk zijn, vaak zelf in Nederland hebben gestudeerd. Dat veel studenten hier familie hebben en dat in
Nederland Indonesische gewoonten
min of meer bekend zijn, is natuurlijk
ook aantrekkelijk.

Intercultureel onderwijs
Het docentencorps bestaat uit twee
groepen: de vaste kern bestaat uit een
aantal Indonesiers die Nederlandstalig
onderwijs hebben gevolgd, jaren in dat
onderwijs hebben gewerkt en van wie
het Nederlands zo niet de moederdan toch wel de vadertaal is. Daarnaast
wordt er lesgegeven door Nederlanders, vaak door vrouwen van wie de
man voor enkele jaren naar Indonesia
is uitgezonden. De eerstgenoemde
groep is vooral sterk in het onderwijs
in grammatica, leesvaardigheid en vertalen. Bovendien is deze groep het best
in staat problemen te signaleren die samengaan met de culturele verschillen
tussen Indonesia en Nederland. Ook
weten de Indonesische docenten bij
uitstek hoe de Indonesische cursisten
moeten worden benaderd, aangezien
de gemiddelde Indonesische houding
ten aanzien van onderwijs anders is
dan de Nederlandse. In het Indonesische onderwijs, met over het algemeen
zeer grote groepen studenten, wordt
het stellen van (kritische) vragen niet
bepaald aangemoedigd. Ook zijn de
studenten veel sneller dan hun collega's in Nederland in verlegenheid gebracht wanneer ze iets niet weten.
De groep Nederlandse docenten, die
vooral bij de spreekvaardigheidscursussen is ingeschakeld, profiteert van
de specifieke kennis van de Indonesische docenten, die op hun beurt weer
worden geconfronteerd met nieuwe
ontwikkelingen in de taal (wat betekent terug naar of) en de samenleving
(wat is een lat-re atie?).
De docenten worden uit de cursusgelden betaald; O&W betaalt de uitgezonden krachten, de administratieve
ondersteuning, de talenpractica en een
deel van het lesmateriaal.

Centrumfunctie
Tot de taak van de cursusleiding behoort voorts het onderhouden van
contacten met instellingen die buiten
Jakarta, en buiten Java, cursussen Nederlands verzorgen. Deze contacten
brengen met zich mee: het bezoeken
van die instellingen, het geven van adviezen en het ter beschikking stellen
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van lesmateriaal. Ook worden er in
het Erasmus-Huis regelmatig congressen en workshops voor docenten `van
buiten' georganiseerd, die door het
Ministerie van O&W worden gesubsidieerd. Voorts is er contact tussen de
staf van de cursussen van het ErasmusHuis en de drie door het Ministerie
van O&W uitgezonden neerlandici die
deel uitmaken van de sectie Nederlands (seksi Belanda) van de Universitas Indonesia in Jakarta, de enige universiteit in Indonesia waar Nederlands
als hoofdvak wordt gedoceerd. De
hoop bestaat dat de daar — vaak na een
verblijf in Nederland — afgestudeerden op den duur de taak van de over
het algemeen oudere Indonesische docenten aan het Erasmus-Huis kunnen
overnemen.
Aanvankelijk werd voor de spreekvaardigheidscursussen met de methode
Levend Nederlands gewerkt en voor
de leesvaardigheidscursussen met een
speciaal voor Indonesia ontwikkelde
methode, Beladjar Bahasa Belanda. Al
spoedig bleek het rigide volgen van
deze twee methoden (of van welke dan
ook) weinig bevredigend. Tegenwoordig wordt het beste uit allerlei methoden gekozen: de docenten maken zelf
veel materiaal dat aansluit bij het doel
dat de cursisten voor ogen hebben.
Ook wordt dankbaar gebruik gemaakt
van op video vastgelegde Nederlandse
televisieprogramma's. Hoewel het
Erasmus-Huis eigen examens afneemt
en eigen certificaten afgeeft, organiseert het voor heel Indonesia ook de
internationale examens ten behoeve
van het Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal. Met voor elk van de
drie niveaus (elementair, basis en uitgebreid) examens in lees-, luister-,
spreek- en schrijfvaardigheid, is dat
geen sinecure.
Het is verheugend dat er ook nu, in
1989, veel belangstelling voor de cursussen Nederlands aan het ErasmusHuis blijkt te bestaan. Het werk dat
daar wordt verricht, is van groot belang: omdat de Nederlandse bronnen
zo voor de Indonesiers toegankelijk
blijven, omdat Indonesische studenten
er worden voorbereid op een studie in
Nederland en omdat het op een zinvolle wijze vorm geeft aan de bijzondere relatie tussen Indonesia en Nederland.

InZicht
InZicht wil u informeren over nieuwe boeken, over congressen en lezingen in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw huip nodig. Weet u lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil, en redactie Onze Taal

Nederlands in Indonesia
Vorige maand verscheen het congresboek Nederlandse studien in Indonesia,
waarin, zowel in het Nederlands als in
het Indonesisch, 32 lezingen zijn opgenomen van het gelijknamige congres,
dat in november 1987 op de Faculteit
der Letteren in Jakarta werd gehouden.
Het boek bevat lezingen over letterkunde, taalkunde en Nederlandse cultuur. In het letterkundige blok vinden
we onder andere zeven letterkundige
beschouwingen over Multatuli; bekende namen hierbij zijn die van prof.
Hans van den Bergh, dr. Hugo Brandt
Corstius, Rudy Kousbroek en dr. Leo
Vroman. Het taalkundige blok bevat
onder andere lezingen van prof. M. C.
van den Toorn (over de ANS en anderstaligen), van prof. Van Sterkenburg (over de lexicografie van het Nederlands) en van prof. J. W. de Vries
(over de invloed van het Nederlands
op het Indonesisch). De andere taalkundige lezingen gaan over Indonesische terminologie, over een
Nederlands-Indonesisch woordenboek, leenvormen in het Indonesisch,
de sociale rol van Nederlands in Indonesie, en over Nederlands taalonderwijs in India. Het blok `Nederlandse
studien' ten slotte toont in twaalf
lezingen evenzovele aspecten van de
rol van het Nederlands voor de geschiedenis en de huidige cultuur van
Indonesia.
De dikke congresbundel (513 blz.) kan
worden besteld door f 25,— over te
maken op Postbankrekening 1571253
t.n.v. RU Leiden cs Nederlandkunde,
o.v.v. `congresbundel'. Het boek is
voor dezelfde prijs ook in universiteitsboekhandels verkrijgbaar.

Onze zuiderbuur
Bij uitgeverij Lannoo verscheen het
boek Noorderman en Zuiderman, het
taalverdriet van Belgie van Jozef Van
Haver, dat op de achterflap een plezierige en leesbare inleiding in de taal van
de Vlamingen wordt genoemd. Op
puntige wijze komen de geschiedenis
van het Vlaams, uitspraak, woordenschat, Zuidnederlands purisme, de

standaardtaal en houdingen in Noord
en Zuid aan bod. Dit alles met veel
citaten, voorbeelden en illustraties.
Noorderman en Zuiderman telt
111 bladzijden en kost f 17,95.
ISBN: 90.209.1686.6.

Ontdek de woorden
Uitgeverij De Prom bracht een boek
uit met de titel Ontdek je woorden, een
bundeling van de aardigste stukjes
over taal die J. G. A. Thijs schreef in
het dagblad Trouw. Op heldere en
amusante wijze beschrijft Thijs zijn
speurtocht naar de herkomst en betekenis van nieuwe en ongebruikelijke
woorden. Thijs onderscheidt zich van
veel andere taalrubricisten doordat hij
menigmaal een uitstapje maakt naar
de letterkunde, binnen welk gebied hij
ook allerlei eigenaardigheden in
woord- en taalgebruik signaleert. Voor
de liefhebber van taal een vermakelijke pocket voor de prijs van f 25,—.
ISBN: 90.6801.170.7.

Medisch taalgebruik
Bij uitgeverij Sun verscheen de
handelseditie van het proefschrift Ziek
is het woord niet van Annemarie Mol
en Peter van Lieshout, waarin de
enorme gevolgen worden besproken
van de medicalisering in de periode
1945-1985. Deze gevolgen, die door
de auteurs vanuit een f ilosof isch en
een sociologisch gezichtspunt worden
belicht, hebben overduidelijk hun sporen achtergelaten in de taal van de
huisartsgeneeskunde en de geestelijke
gezondheidszorg. De auteurs schetsen
op treffende wijze hoe de veranderingen in de visie op ziek zijn hun
weerslag hebben gevonden in de taal
van de medische sector.
Ziek is het woord niet. Medicalisering
normalisering en de veranderende taal
van huisartsgeneeskunde en geestelijke
gezondheidszorg 1945-1985 van Annemarie Mol en Peter van Lieshout kost
f 34,50.

`Staadstoal'
In Stadsplat onderneemt de journalist
Ad van Gaalen een poging of te rekenen met de vooroordelen over plat
taalgebruik. Hij gaat in op een aantal
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universele kenmerken van platte taal
en bespreekt de sociale status van wat
hij 'stadsdialecten' noemt. In een aantal korte hoofdstukken bespreekt hij
de wederwaardigheden van zes van die
dialecten: het Gronings, het
Maastrichts, het Amsterdams, het Rotterdams, het Utrechts en het Haags.
Veel van wat Van Gaalen meedeelt, is
afkomstig uit interviews die hij met diverse platpraters heeft gevoerd. Als we
de auteur mogen geloven, is het `plaatproaten , zoals ze in Utrecht zouden
zeggen, helemaal niet zo erg: het plat
is meestal kleurrijk, biedt veel vermaak en is een bron van vernieuwing
en taalverrijking.
Stadsplat, de dialecten van de zes grote
steden is verschenen bij uitgeverij
Wolters-Noordhoff en kost f 19,50.

Nieuw handwoordenboek
Bij uitgeverij Het Spectrum is verschenen het Prisma Handwoordenboek
Nederlands. In dit nieuwe, handzame
woordenboek zijn 40.000 trefwoorden
opgenomen. Zoals het een goed woordenboek betaamt, wordt bij elk
lemma informatie gegeven over zaken
als woordsoort, uitgang van het meervoud, verklein-, verbuigings- en vervoegingsvormen en de trappen van
vergelijking. Bovendien wordt van elk
woord aangegeven waar de klemtoon
moet worden gelegd en op welke
plaatsen het woord mag worden afgebroken. Het woordenboek is samengesteld door A. Abeling, alleen in
paperback uitvoering verkrijgbaar en
kost f 19,90.

Mondelinge communicatie
De meeste boeken die in deze rubriek
worden vermeld, hebben betrekking
op schriftelijk taalgebruik. Het aanbod aan cursusboeken ter verbetering
van de schriftelijke communicatie
overtreft dat van boeken over mondelinge communicatie vele malen. Met
het verschijnen van het Drieluik Mondelinge Communicatie, waarin alle
denkbare vormen van verbale
informatie-uitwisseling uitvoerig worden behandeld, is de balans wat meer
in evenwicht gebracht.
Het drieluik kent een duidelijk indelingscriterium: het aantal personen dat
actief aan een vorm van communicatie
deelneemt. Het eerste deel, Gids voor
de techniek van het doeltreffend spreken,
presenteren en instrueren, gaat over de
zogenaamde unilaterale communicatie; een persoon, gericht tot een of

meer andere personen. Vooral het
houden van toespraken wordt in dit
deel uitgebreid behandeld, maar ook
het gebruik van audiovisuele middelen, en de verschillen tussen het houden van een toespraak voor de televisie
of voor een publiek.
Gids voor de techniek van het doeltreffend leiding geven en deelnemen aan
twee- en vraaggesprekken gaat over bilaterale communicatie, waartoe onder
andere het interview en het telefoongesprek worden gerekend. Het derde
deel, Gids voor de techniek van het
doeltreffend leiding geven en deelnemen
aan informatie, discussie- en vergaderbijeenkomsten, biedt uiteenzettingen
over uiteenlopende vormen van multilaterale communicatie. De meeste aandacht wordt daarbij besteed aan discussieren en vergaderen.
Het Drieluik Mondelinge Communicatie staat onder redactie van drs. C. J. J.
Korswagen, van wie ook de meeste bijdragen afkomstig zijn. Hoewel in elk
deel van het drieluik regelmatig aan de
andere delen wordt gerefereerd, zijn de
delen zelfstandig bruikbaar. Het drieluik is verschenen bij uitgeverij Van
Loghum Slaterus. De afzonderlijke delen kosten f 47,50, f 53,— en f 55,—.

Vraag en antwoord
Dat interviewen meer inhoudt dan het
stellen van vragen en het luisteren naar
antwoorden zal iedereen kunnen beamen die gedreven interviewers als
Ischa Meijer en Cherry Duyns aan het
werk heeft gezien. Maar op de vraag
over welke vaardigheden een interviewer moet beschikken om een vraaggesprek tot een succes te maken, zullen slechts weinigen met zekerheid
antwoord kunnen geven. Moet de vragensteller rad van tong zijn? Of juist
een goede luisteraar? Is het beter om te
improviseren of moeten alleen vragen
worden gesteld die vooraf zijn geformuleerd? In Het journalistieke interview, het laatst verschenen deel in
Wolters-Noordhoffs reeks over journalistieke vaardigheden, wordt op dit
soort vragen antwoord gegeven. Het
boek bestaat uit twee delen. In het
eerste deel wordt ingegaan op het vakgebied van de journalistiek en op de
rol die het interview daarin inneemt.
Het tweede deel geeft een beeld van
alle activiteiten die voor, tijdens en na
het vraaggesprek moeten worden verricht. Het journalistieke verhaal is geschreven door Jac Vroemen en kost
f 32,50.

Tcglalcuriosa
Wandelingen (2)
Jules Welling — Best

In het aprilnummer van 1985 had ik
het in deze rubriek over `wandelingen': het verschuiven van letters zoals
in precies naar percies.
Een heel beroemd voorbeeld van een
`wandeling' was te zien in de film 2001
A Space Odyssee, waarin een computer
voorkwam die HAL heette. Als deze
drie letters er eentje doorgeschoven
worden in het alfabet, staat er IBM. Ik
heb iets soortgelijks niet met andere
afkortingen kunnen vinden.
In het Eindhovens Dagblad van 23 februari 1987 vond ik in de taalrubriek
van Wim Daniels een naar mijn
mening schitterend voorbeeld van de
wandeling van een heel woord in een
zin. Het is, voor zover ik weet, een
record en illustreert mooi hoe nauw
taal luistert. Daniels geeft een
achttraps-voorbeeld, waarvan de
onderdelen werkelijk verschillen.

Hier is het voorbeeld, waarin het
woord alleen op zeer regelmatige
manier aan het wandelen slaat, namelijk stap voor stap:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Alleen hij zei dat hij van haar hield.
Hij alleen zei dat hij van haar hield.
Hij zei alleen dat hij van haar hield.
Hij zei dat alleen hij van haar hield.
Hij zei dat hij alleen van haar hield.
Hij zei dat hij van alleen haar hield.
Hij zei dat hij van haar alleen hield.
Hij zei dat hij van haar hield,
alleen..

De zinnen geven treffend aan dat er
van willekeur in de woordvolgorde in
het geheel geen sprake is, daar met de
volgorde de inhoud onmiddellijk verandert. Anderzijds geeft het voorbeeld
een aardige indruk van de flexibiliteit
van de taal.
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Trefwoordenregister Onze Taal jaargang 58 (1989)

56
aaneenschrijven (met er)
136
-abel
117
absolute woorden
174
adjectief (vorming -)
70, 152
adresseren
127
affichetaal
154
afkortingen (punten in -)
20
alcomobilist
126
alfabetzin
54
als/dan-verwisseling
24
analogieen
69
antireclame
71
amber
15
apartheid
50
apostrof als klinker
42, 110
Arabisch in het Ned.
22, 26, 68
beeldspraak
218
beroepsnamen in reclame
163-168
briefadviesboeken
154
B.V./BV
43
calicot
197, 213
cliches in liedjes
98
communicatie (als term)
communicatie (moderne -)
2
congres `Onze Talen'
155, 162-163
51, 114
congruentie
contactadvertenties
36
copywriters (stijl van -)
76, 80
118
correctiewerk
correspondentieboeken 163-168
daarom/doordat
dan-weglating
datief
debatteren
diakritische tekens

107
31
172
179, 190

43, 97, 153, 188
157
dotter
dotteren
156
140, 190
drogredenen
180
dubbelpalindromen
49
103
77
10, 12, 20, 29,
38, 64, 88, 123, 208, 216, 219
Engelse (leen)woorden 204, 216
enjambementen
99
ernaar uitzien
56
18, 63, 198
etymologie
etymologisch woordenboek 198
eufemismen 149
Europese minderheidstalen 134
ex-/oud- 30

ecologie
ei/ij /y
ellipsen
Engelse invloed

familienamen
filmtitels

200
10, 12

floppy/flopje

8, 123

34
gebruiksaanwijzingen
97
gedichten voordragen
109, 152
gemiddeld
100, 103
genusaanduiding
201
geschiedenis van het Ned.
61
gespreksanalyse
176
-gogentaal
grammaticale fouten 94, 131, 168
52, 100, 124
Groene Boekje
136
halteren
18
haplologie
96
hebt/heeft u
105, 152
heliotropist
133
Holland/Nederland
62
homotaal
155, 188
houdbaar/bruikbaar
hun (als onderwerp) 94, 168, 208
219
hybridische woorden
ij/ei /y
Indonesia (Ned. in -)

103
220

Jaarvergadering 1988
Jan Roelands
je of u in reclame

88, 182
202
78

180
kan/kunt
147
kinderbijslag
33
klankwaarde
44, 92, 106
klemtoon
189
klemtoontekens
6, 49
klinkerloze woorden
30
't kofschip
14, 62
koro
31
kruisinghondjes
60, 116
leestekens in liederen
214
lezerspubliek Onze Taal
121, 213
liedteksten
212
links (etymologie)
59
locofaulismen
80
long copy
malapropismen 63, 117, 171, 209
Martin Faber
76
63
matroos
meervoudsvorming
112, 224
megasuperlatieven
85
metaforen
22, 26
modieus taalgebruik
130
mondeling taalgebruik
222
muffs (computer-)
67
-n na vele, beide, enz.
32
160, 172
naamvallen
147
naar verluidt
217
namaak-buitenlands
Nederlands van Nu 62, 109, 178

nieuwe woorden

32, 130, 188, 209
46, 153
normen in taal
107, 152
omdat/doordat
213
omgaan met
14
onvertaalbare woorden
107, 152
oorzaak/reden
op/in Katwijk 55, 97, 116, 169
oude mensen (benamingen
58
voor -)
107, 171, 208
ovale(n)
117
overbodiger

204
supervrouw(elijk)
Surinaams-Nederlands 61, 181
syllepsis 51
synoniemenwoordenboek
39, 128
220
taalattache in Indonesia
122
taalbeheersing (als vak)
46
taalregulering
46, 153
Taalraad
57, 111, 135
taalrubrieken
50, 66
taalschepping
taalvaardigheid
94, 131, 177, 195, 210

148
partijgebonden taal
68
personeelsadvertenties
plaatsnamen (spelling buiten8, 9
landse -)
150
politieke teksten
138-151
politiek taalgebruik
30, 67
positieve actie
purisme
10, 29, 37, 44, 46, 50, 219
Reagan-regering/regering20, 50, 64
Reagan
184
recht evenredig
66-88, 218
reclametaal
86, 116
reclameslagzinnen
74, 83
reclamestrategieen
redigeren van romans
118
13
rijm en Germaanse talen

s in samenstellingen
5, 29, 104, 124
28
schaamte in taal
58, 59
schelden
158
schrijfhulpboek
195, 210
schrijfonderwijs
2, 82
schrijftaal/spreektaal
41
schrijfvaardigheid
49
scoren
224
secretaressen/-ses
Smit-Kroes (taal van -) 142,187
spreektaal geschreven

2, 82, 129, 143,168
spelling en identiteit
170
106
spelling en klemtoon
spellinggidsen
178
spellingherziening

4, 48, 52, 100, 103, 124, 169
102, 154
spelling in wetten
spelling leenwoorden
100, 110
170
spelling na 1992
spelling plaatsnamen
8, 9
spellingwedstrijd
109
sport en taal
192-194
spreekwoorden
40, 41, 98
stijlfiguren (in reclame)
73, 77
superlatieven
85
supersnelle trein
7

174
talige/taalkundige
206
tangconstructies
2
telefoontaal
107, 155
tenminste/ten minste
110
toko
117
Troonrede
5, 29, 104, 124
tussen-s
4
u hebt u/zich vergist
31
uitspraak (beschaafde -)
43, 97, 153
umlautdragers
37
vakterminologie
186
veiligheidsaanbevelingen
144
verkiezingen en taal
verkleinwoorden (Engelse -) 123
16
vertalen
173
versvoet en maat
114, 131
verwijzing
64
vice versa
110
visie/vizier
199
Vlaams
voetbalverslaggevers (taal van -)
volksetymologie
voorzetsel bij plaatsnamen
vrouwenretoriek

192
211

55, 97, 116, 169
145

waarschuwingen
waarom/waardoor
wielerjargon
wij-gevoel in taal

WNT

186
106
193
138, 145
19, 120

woordenschat (groeiende -)
woordgeslacht
woordwandelingen

32, 130, 209
100, 103
222

y (in het alfabet)
y/ei/ij

169

zelfverwijzing
Zondervan (familienaam)

189
200

103
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n Ik had u enige nummers geleden beloofd op het probleem van het onderscheid secretaris/secretaresse terug te
komen. n Goed, daar zijn we dan.
Eigenlijk ging het om_het verschil tussen de meervouden secretaressen/secretaresses, dat in een bepaald bedrijf
nogal eigenzinnig als volgt werd opgelost: secretaressen zouden van het
mannelijk geslacht en secretaresses van
de vrouwelijke sekse zijn.. Wat mij
destijds van het hart moest, maar waar
ik toen geen ruimte meer voor had,
was het volgende: we zien enerzijds
dat differentiatie van sekse naar beroep binnen de, zij het langzaam wegebbende, golf van feminisme uit den
boze wordt geacht. Voorzitters zijn
voorzitters, of ze nu man of vrouw
zijn. n Anderzijds is differentiatie naar
functie zinvol: het is misschien triest
dat voor de secretariele slavenarbeid
meestal een vrouw gekozen wordt,
waar de meer hoogstaande secretariaten zowel door vrouwen bemand als
door mannen bevrouwd kunnen worden — maar duidelijkheid heeft ook
zo haar voordelen. n Dus waar de
man zijn intrede doet in onderhavige
regionen van de administratieve beroepsuitoefening, zal ook hij secretaresse genoemd worden. n Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan:
discriminatie naar sekse blijft een bijkans onvervreemdbare behoefte van
ons taaleigen. Waarom dat zo is, daar
heb ik ook zo mijn gedachten over,
maar die zal ik u niet onthullen. Hoe
dan ook, de feministische golf heeft
ons verboden bij identieke werkzaamheden ,naar sekse te discrimineren,
maar dit verbod geldt alleen het enkelvoud. In het meervoud daarentegen
ziet ons seksistisch taalgevoel toch
weer zijn kans schoon (zijn kans heeft
overigens niets met seksisme te
maken, maar juist met aseksualiteit,
daar mirabile dicta gevoel onzijdig is)
en dus plakken we een -n achter de
mannetjes en een -s achter de wijfjes,
zoals we dat ook met echtgenoten/echtgenotes, studenten/studentes, etcetera
gewend zijn. • Een hele theorie om
een enkel geval te verklaren, en dat
nog wel in een enkel bedrijf; mag
zulks nog wel wetenschap heten? Natuurlijk niet, maar laat ons eerlijk

zijn, daar gaat het ons ook niet om.
n Laat ons liever kijken naar de werkvloer. Martin de Zoete, niet meervoudig genoeg om secretaressen te zijn,
maar mannelijk genoeg om geen echte
secretaresse te zijn, en nederig genoeg
om geen echte secretaris te zijn, stelt
voor, zijn beroep dan maar als secretares (met accent op de laatste lettergreep) te omschrijven. Helaas, dat
klinkt weer als het vrouwelijk van secretaar, en wat is zo iemand dan weer?
Damen en heresses, we komen er
nooit uit. I Misschien is de suggestie
van Frans Leijen uit Bergen NH, om
voortaan maar gewoon over tikgeiten
en tikbokken te spreken, het simpelst,
aangezien men over het. algemeen het
onderscheid man/vrouw binnen het
dierenrijk niet als onhumaan ervaart,
of misschien wel omdat letterlijk genomen het inhumane inherent is aan
het dierenrijk. n Dit brengt mij, de hemel zij dank, op een ander chapiter,
en wel dat van de reclame van de
Stichting Lekker Dier, die op een affiche een vreselijk toegetakeld beest
(soms een bond, soms een kip, sours
iets volstrekt ondefinieerbaars) aan het
publiek toont, vergezeld van de tekst
Weerzinwekkend? Oke, maar dit mag
nog in Nederland. n Persoonlijk kan ik
het bijgevoegde commentaar niet anders lezen dan als een verzuchting dat
men in Nederland weliswaar niet aardig tegen dieren is, maar dat de Stichting Lekker Dier blij is dat er ten
minste nog lets in dit door bureaucratie verziekte land mag. • Natuurlijk is
dit de bedoeling niet, maar, Lekker
Dier, tegen een geringe vergoeding wil
ik best met jullie meedenken over een
slogan die wel uitdrukt wat jullie
eigenlijk bedoelen. n Ik zei zoeven al
dat de golf van feminisering een beetje
lijkt weg te ebben. • Zou het om die
reden zijn dat tegenwoordig alle stijgingen en dalingen van wat dan ook,
alle winsten en verliezen als fors en
flink betiteld worden? • Bij dezen zeg
ik dank aan John Philipsen uit Wessem die me een aantal staaltjes van
Berlijnse humor toestuurt, die ik evenwel nog even voor me houd. n Ik
wens u een gelukkig nieuw decennium.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel 'her 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 20.000)
wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in aIle zaken die
het taalgebruik betreffen.
Niet alleen de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
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