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Twee jaar na het verschijnen van Jan Kuitenbrouwers boek Turbotaal, heeft turbotaal zich ontwikkeld tot een begrip, dat zich een vaste plaats heeft verworven naast
woorden als jargon en kromtaal. Turbotaal blijkt zelfs een verschijnsel te zijn dat
zich leent voor wetenschappelijke bestudering. Wat is `turbotaal' en wie maakt er gebruik van?

De turbotaalspreker:
een gediplomeerde jongeman
Jan Kuitenbrouwer — auteur en journalist

Als iemand mij zou vragen naar de mooiste manier waarop je in je bestaan bevestigd
kunt worden, zou ik waarschijnlijk niet gauw denken aan de mogelijkheid dat
iemand op je afstudeert, maar nu de afstudeerscriptie Turbotaal, een onderzoek naar
het voorkomen van turbotaal in het schriftelijk en mondeling taalgebruik voor me op
tafel ligt, moet ik toegeven dat er een grote ego-strelende kracht van uitgaat. Ik
besta!
Zoals te verwachten, stuitte Angelie
van den Broek, studente aan de
Lerarenopleiding te Tilburg, al direct
op een groot probleem, en wel de
vraag wat turbotaal eigenlijk is. Het
begrip, constateert zij, wordt in het
boek nergens echt gedefinieerd. Dat
klopt. Mijn uitgangspunt bij het
maken van Turbotaal was ook niet het
beschrijven van turbotaal, maar veeleer het inventariseren van wat er op
dat moment zoal aan eigentijds taalgebruik circuleerde.

Turbotaal is meer dan taal
Het boek Turbotaal zet ongelijksoortige verschijnselen naast elkaar. In
sommige hoofdstukken ligt het accent
op de taalkunde, in andere op de import van vreemde-taalinvloeden, in
weer andere op de sociale functie van
een bepaalde spreektrant. Turbotaal is
niet meer dan een verzamelnaam voor
al die verschijnselen. Maar niet al het
taaleigen van elke groep is turbotaal.
Taal is pas turbotaal als zij gebezigd
wordt door mensen die een zeker
prestige genieten. Mensen die dat
zelfde prestige ambieren, proberen dat
te bereiken door zich die taal eigen te
maken. Zo heeft een hockeyclub zijn
eigen turbotaal, een taal die de topspelers onderling spreken en die door junioren wordt overgenomen. Een ziekenhuis heeft zijn turbotaal, de taal
van de gearriveerde specialisten, die
een assistent in opleiding zich zo snel
mogelijk eigen maakt.
Turbotaal is het gezamenlijke taaleigen van al die groepen die voldoende
prestige hebben om door andere groe-

pen nagevolgd te worden. Turbotaal is
het taaleigen van de fast lane, zoals de
Amerikanen het zo mooi zeggen, de
taal van de snelste rijders, naar wie
minder snelle rijders zich richten.
Zo'n taal hoeft niet zichtbaar of te wijken van gewone taal. Soms is het de
context die van gewone taal turbo
maakt, soms een onuitgesproken
tweede betekenis. Bij een bedrijf waar
ik wat mensen ken, wordt ten aanzien
van bepaalde onaangename, betreurenswaardige ontwikkelingen op een
veelbetekenende manier het woord
jammer gebruikt. `Jammer , zegt iemand met enige nadruk, en ineens betekent het woord ook: onjuist, schandelijk, moest niet mogen, bah.
Iets dergelij ks geldt voor 'dacht ik wel'.
Hier is het in hoge mate de melodie
waarop de frase wordt uitgesproken
die bepaalt of we hier met gewone dan
wel turbotaal te maken hebben. De
vraag of iets turbo is of niet, komt in
essentie neer op de vraag of iemand
wil scoren met wat hij zegt, en dat laat
blijken door de vorm die hij kiest.

Getikte stukjes met 'n kiekje
Hoewel turbotaal vaak wel uiterlijk afwijkt van gewone taal, zal het voor
een buitenstaander dus niet meevallen
in geschreven teksten feilloos de turbotaal aan te wijzen. Angelie turft in
haar steekproef woorden uit de index
achter in Turbotaal, alsmede woorden
die erop lijken. Dat werkt niet feilloos.
Uit de Haagse Post bijvoorbeeld citeert Angelie de zin: `Het is een willekeurig voorbeeld en het tekent de afgegraasdheid van het Vinyl-terrein dat de
Volkskrant iedere zaterdag een kiekje

van zo'n Roxy-ganger in vol ornaat afdrukt.' Wat is afgegraasdheid hier?
Turbo? Of algemene kromtaal? Denkt
deze schrijver met dit woord te scoren
of is hij een slordige onverschillige?
De manier waarop in die zelfde zin
het woord kiekje gebruikt wordt, is
daarentegen weer wel typisch turbo.
Dat wil zeggen: in Journalistieke kringen is het bon ton om in zo geringschattend mogelij ke termen over het
werk te praten. Een artikel wordt niet
geschreven maar `getikt' (en heet dan
ook een `stukje'), een foto heet een
'kiekje'.
Ook te truttig identificeert Angelie
als turbo, terwijl die uitdrukking nu
zo langzamerhand wel tot het ABN
behoort, net als het in HP aangetroffen connaisseurs trouwens. In een
NRC-artikel wij st ze wel demo's aan
(voor betoging) maar niet het vier
woorden verderop staande molly's
(molotovcocktalls).

Turbo-top-tien
Maar goed, wat heeft ze ontdekt?
Van de bladen die ze erop onderzocht
heeft (Haagse Post, Vrij Nederland,
Elsevier, Revu, Panorama, Volkskrant,
NRC, Telegraaf, De Tijd, Brabants
Dagblad, Flair, Libelle, Margriet,
Story, Weekend, Prive), blijkt Revu
veruit het meest turbotaal (10,8%) in
haar kolommen te stoppen. Haagse
Post is met 7,7% een goede tweede, Elsevier met 5,23% derde, De Tijd vierde
met 3,3%, en Vrij Nederland bevat
slechts 0,24% turbotaal. Wie de gemiddelde leeftijd der redacteuren van
de vier opinieweekbladen vergelijkt,
zal waarschijnlijk ontdekken dat die
precies omgekeerd evenredig verloopt.
(Ook met de oplage-ontwikkeling
bestaat misschien wel een relatie: in
elk geval is VN van de vier de snelste
oplagezakker en maakt HP als een van
de weinige een (zij het minimale) groei
door.)
Van de dagbladen voert de Volkskrant
met 1,46% de lijst aan, gevolgd door
NRC Handelsblad (1,04 %), de Telegraaf (0,27 %) en het Brabants Dagblad
(0,14%). Story, Weekend, Prive, Flair,
Libelle en Margriet gebruiken nooit
turbo.
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Behalve schrijftaal heeft Van den
Broek ook spreektaal onderzocht. Zij
ondervroeg veertig mannen en vrouwen, in leeftijd varierend van 10 tot 60
jaar en van uiteenlopende sociale achtergronden en woonplaatsen. Het turbotaalgehalte van gesproken taal blijkt
aanzienlijk hoger te zijn dan dat van
geschreven taal, zo constateert zij op
grond van deze enquete. Turbotaalgebruikers hebben ook meer reserves
tegenover het gebruik van schriftelijk
turbo dan tegenover turbo in spreektaal. Gesproken turbo bevat meer
nieuwe idiomatische uitdrukkingen (a
la uit je bol gaan, etc.) dan geschreven
turbo, dat weer meer leenwoorden uit
vreemde talen bevat. Logisch, het gebruik van typische spreektaalconstructies maakt op papier een enigszins ongeletterde indruk, terwijl het veelvuldig gebruik van buitenlands eerder geleerd staat.
Van CDA tot platteland
Van den Broeks gemiddelde turbospreker is tussen de 21 en 30 jaar oud. Dat
zal te maken hebben met het felt dat
jongeren meer tot opzichtig rivaliteitsen groepsgedrag geneigd zijn dan ouderen, maar waarschijnlijk zit er ook
een vertekening in dat resultaat omdat
gezocht is naar taal zoals geinventariseerd in een boekje dat meer aandacht
besteedt aan jongeren dan aan ouderen. Ook bridgeclubs, bej aardenhuizen en het CDA hebben hun turbo.
Dat onder Van den Broeks veertig personen tellende proefgroep driemaal
zoveel mannelijke als vrouwelijke turbogebruikers zitten, strookt met de
vooral (maar niet uitsluitend) door feministen gehuldigde overtuiging dat
mannen competitiever en agressiever
van inborst zijn dan vrouwen.
Sinds de verschijning van het boek is
vaak verondersteld dat turbotaal
vooral een randstadverschijnsel zou
zijn. Ik heb dat altijd ontkend: in tegenstelling tot wat menigeen veronderstelde, bevonden mijn bronnen
zich verspreid over het hele land. Angelie van den Broeks scriptie bevestigt
het: noch het onderscheid stedelingdorpeling, noch dat tussen inwoners
van steden in het westen van het land
en steden elders blijkt van betekenis.
De verschillen die ze vindt, zijn toe te
schrijven aan verschil in opleidingsniveau. De turbogebruiker heeft gemiddeld een aanzienlijk hogere opleiding
dan de niet-gebruiker, eveneens een

weinig verrassende constatering. Turbotaal is een taalspel. Wie het goed wil
spelen, moet inzicht in taal hebben,
en daar is scholing voor nodig.
Een onderzoekje naar de vraag welke
van de onderzochte bladen de meeste
scribenten in zijn staf heeft die voldoen aan Van den Broeks profiel van
de typische turbogebruiker, zou waarschijnlijk de hoogste score opleveren

voor Revu en HP. Bij dat laatste blad,
constateert Angelie van den Broek, zit
een medewerker die aanzienlijk meer
turbo optikt dan de anderen. Tja, je
kunt nu eenmaal geen oorlog verslaan
zonder de gevechtshandelingen te beschrijven.
Maar hoe zou haar scriptie er uitgezien hebben als ik in de maand dat zij
haar turfwerk deed, ziek geweest was?

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.

Methodisch schrijfonderwijs
Martin de Koning —docent Taalbeheersing, Amstelveen

Ik begrijp niet waarom redacteur F.
Jansen zo'n snerende toon moet aanslaan als hij het heeft over methodisch
strak geleid stelonderwij s (Onze Taal,
november 1989, het artikel over de geschiedenis van het schrijfonderwijs).
Alle moeilijke dingen moet je op methodische wijze leren. Ik laat mijn studenten bijvoorbeeld vaak alleen de inleiding op een gegeven tekst schrijven
en dan zeg ik er zelfs nog bij welke
functie die inleiding behoort te hebben. Ze ervaren dat, geloof ik, niet als
`buitengewoon vervelend', ze vinden
het eigenlijk wel spannend, zo'n ambachtelijke benadering. Zowel de dichter als de klerk hebben recht op didactiek, op een stap-voor-stap aanpak.
Van `schrijf maar eens wat' leer je niks
en tegen voorschriften is geen enkel
bezwaar. Zeker niet als die voorschriften ontleend zijn aan de argumentatieen compositieleer. Integendeel, dan
versterken ze de helderheid van je betoog en behoeden ze je voor onsamenhangend geraaskal.
In mijn exemplaar van het besproken
boek Niemand is meester geboren is de
volgende passage krachtig onder-

streept: "Vastgesteld kan worden dat
in de Nederlandse leerboeken op het
gebied van de stijl de elocutio, inclusief de behandeling van stijlfiguren en
tropen, uitgebreid belicht wordt, terwijl de argumentatio vrijwel niet aan
bod komt. Voor de schoolboekjes kan
zelfs gesteld worden dat, als er al aandacht wordt besteed aan aspecten van
de klassieke retorica, uitsluitend de
elocutio wordt behandeld."
In die oude schoolboekjes stond dus
wel hoe je het mooi kon zeggen, maar
niet hoe je het helder kon zeggen. En
nog steeds geldt voor het Nederlandse
schrijfvaardigheidsonderwijs dat vrijwel geen aandacht wordt besteed aan
vragen als: wat is je standpunt, wat
zijn je argumenten, hoe presenteer je
die argumenten zo duidelijk mogelijk?
Wie zich waagt aan dat soort onderwij s zal zijn pupillen dus onder andere
moeten leren wat een inleiding is,
waar een conclusie voor dient en hoe
je een argument ondersteunt. En dat
kan wel degelijk stap voor stap.

Naschrift F. Jansen

Het was niet mijn bedoeling al het
methodisch strak geleide schrijfonderwijs in diskrediet te brengen; integendeel: ik geef het zelf ook.
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De bal hebben =
aan zet zijn

Taalkundige of wiskundige cilinder

J. A. Hoeks — Breda

I. Suasso — lerares Nederlands, Best

In het artikel `Sport, spel en taalgebruik' (novembernummer blz. 194)
stelt Frans Oudejans dat de uitdrukking `De bal is aan de kant van ..
ontleend is aan de voetbalsport. Dat
lijkt me niet juist.
Het voorbeeld dat Oudejans geeft (`de
bal is duidelijk aan de kant van het
ANC') is afkomstig van `de nieuwe
Zuidafrikaanse president , en zal dus
uit het Engels vertaald zijn. De Engelse uitdrukking luidt: `the ball is
clearly/firmly in (somebody's) court'.
Uit het woord court blijkt dat we het
hier niet over voetbal hebben maar
over tennis.
Nu wordt de betekenis van de uitdrukking ook duidelijker. Als PSV de bal
aan zijn kant heeft, kan dat betekenen
dat PSV in moeilijkheden is, of dat
PSV verdedigend speelt. Als Ivan
Lendl daarentegen de bal aan zijn kant
heeft, betekent dat alleen dat hij verplicht is het initiatief te nemen, en zo
moet de uitdrukking dan ook gelezen
worden.

Op blz. 208 van het decembernummer geeft de heer Voorrips kritiek op
de door mij gehanteerde definitie van
een cilinder: een cilinder is volgens
mij per definitie rond. De heer Voorrips voert aan dat volgens de wiskun-

Appel — hij vergat er
Jren
Drs. R S. M. de Leede — Leidschendam

Rene Appel beschrijft in zijn geestige
artikel (in het novembernummer op
blz. 192) een aantal veel voorkomende
kenmerken van het taalgebruik van
voetbalverslaggevers. Op ten minste
een uitzondering na: de constructie
waarbij het onderwerp direct wordt
gevolgd door het bijbehorende voornaamwoord. Deze constructie is volgens mij geIntroduceerd door voetbalmanager/part-time verslaggever Hans
Kraaij, en wordt sindsdien gretig nagebauwd door de huidige taalvirtuozen
van Studio Sport. Enkele recente voorbeelden:
— FC Groningen, het blijft jagen.
— Soren Lerby, hij is de man van de
wedstrij d.
— En Feyenoord, het is moegestreden.
— Van Aerle, hij kan.

Springlevend meewerkend voorwerp
Ir. J. A. Klaassen — Waalre

In het artikel `Dag datief?' in de rubriek 'Vraag en antwoord' (op blz. 172
van het oktobernummer) gaat de redactie mijns inziens te ver in het relativeren. De redactie draait de arme
vraagsteller een rad voor de ogen. Hij
ergert zich er terecht aan dat het taalbesef van de moderne journalist zover
verarmd is dat hij het meewerkend
voorwerp niet meer weet te onderscheiden van het onderwerp of lijdend
voorwerp. (In het Engels is de verwarring van deze functies trouwens onderdeel van de systematiek geworden: He
is given a book.
Redactie, u ontneemt de vraagsteller
elke steun. Ik citeer twee zinnen:

(9) Mij werd een rad voor de ogen gedraaid.
(10)Ik werd een rad voor de ogen gedraaid.
U weigert vervolgens zich erover uit te
spreken welke van beide goed of fout
is. U schrijft: "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)." Blijkbaar is grammatica bij u een kwestie van persoonlijke
voorkeur. Iedereen heeft recht op zijn
eigen grammatica.
Allereerst moet u oppassen met dat
antwoord. Het maakt de gehele rubriek `Vraag en antwoord' overbodig.
Belangrijker is dat men zich wel erg in
bochten moet wringen om zin (10) op
aanvaardbare wijze te ontleden. Ik

dige definitie van `cilinder' een ovale
buffs wel degelijk cilinder mag heten.
Mijn definitie van cilinder is (mede)
gebaseerd op Van Dale (11 de druk,
blz. 504): ( . . . ) lichaam, begrensd
door twee gelijke en evenwijdige cirkels en door een gebogen vlak, verkregen door een rechthoek om een zijner
zijden te doen draaien; (...).
Er bestaat blijkbaar een discrepantie
tussen de taalkundige opvatting van
cilinder en de wiskundige, die mij
secundair lijkt.

werd gedraaid — dat gaat. Maar wat is
een rad voor de ogen voor zinsdeel?
Nog interessanter is de vraag: wat beweegt u om (10) met alle geweld te verdedigen? Waarom heeft u niet genoeg
aan de klassieke grammatica, waarin
het rad werd gedraaid en het rad dus
onderwerp is? Schuilen hier interessante nieuwe theorieen achter of alleen maar schijn-diepzinnigheid?
Ten slotte nog twee opmerkingen. De
vraagsteller vraagt naar naamvallen —
verbogen vormen van het (voor)naamwoord. Die zijn in het Nederlands bij
het zelfstandig naamwoord goeddeels
aan elkaar gelijk geworden. Maar de
grammaticale functies niet: die zijn gebleven — het meewerkend voorwerp is
springlevend.
Uw relativerende standpunt is een
ramp voor het moedertaalonderwijs.
Is het al zo verbreid onder uw collega's dat dit de verklaring zou kunnen zijn voor de desastreuze resultaten
van dat onderwijs?

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
Iidmaatschap) kan telefonisch via
070-356 12 20.
Schriftelijke aanmelding kan portvrij
geschieden in een openenvelop 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.
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Vraag en antwoord
Weerzien met de datief
Redactie Onze Taal

Dag Datief?, de aflevering van deze
rubriek die in het oktobernummer
verscheen, heeft veel reacties losgemaakt. Onze opmerking dat het
onderscheid tussen de vormen
hen/hun en die/wie voor velen niet
meer te hanteren is, bleef relatief buiten schot. De pijlen werden wel gericht op het — helaas onduidelijk uitgevallen — laatste deel van het artikel,
waarin we verdedigden dat naast de
correcte zin (1) ook (2) in onze rijke
taal veelvuldig gehoord kan worden:
(1)Mij werd een rad voor ogen gedraaid.
(2)Ik werd een rad voor ogen gedraaid.
Is het toelaten van (2) een capitulatie
voor taalverloedering? Het antwoord
is `nee. Wie de geschiedenis van het
Nederlands bestudeert, ziet dat onze
taal heel langzaam maar o zo zeker
steeds minder werkwoorden kent die
met een meewerkend voorwerp (de
derde naamval) verbonden worden.
J. H. van der Horst heeft in zijn proefschrift Historische grammatica en taaltekens (1986) onder meer de werkwoorden bestudeerd die `een indruk
maken' betekenen. Bij deze werkwoorden was de 'ondervindende persoon'
vroeger meewerkend voorwerp. Uit
Van der Horsts studie zijn de volgende
voorbeelden uit het Middelnederlands
afkomstig:

(3)doe verwonderde den luden (derde
naamval)
toen verwonderden de lieden (eerste
naamval) zich
(4)hem (derde naamval) bedochte, welken wech hi riden mochte
hij (eerste naamval) dacht na welke
weg hij rijden zou
Verwonderen en bedenken zijn twee
van de vele werkwoorden die al eeuwen geleden zijn bekeerd tot de eerste
naamval. Dat de verandering ook in
deze eeuw is doorgegaan, bewijst
lusten. Charivarius strijdt in Is dat goed
Nederlands? (1940, blz. 47) nog een
verloren strijd tegen het vulgaire
(5)Ik lust nog peultjes.
Dat moest volgens hem zijn:

(6)Mij lusten nog peultjes.

In de tweede helft van onze eeuw
volgt mankeren het voorbeeld van
lusten. De driedelige Van Dale voegt
na het voorbeeld `Wat mankeert
hem?' tussen haakjes toe `ook, eig. onjuist: Wat mankeert hij toch?' Maar
zowel Koenen als de Hedendaagse Van
Dale geeft naast `mij mankeert niets
`ik mankeer niets'. Dezelfde ommezwaai zijn de werkwoorden passen, ten
deel vallen, (een lang leven) beschoren
zijn, etc. aan het maken. En het is niet
moeilijk te voorspellen dat meer werkwoorden zullen volgen, zoals schelen,
heugen en dergelijke.
Wat geldt voor de genoemde werkwoorden, geldt ook voor combinaties
van meewerkende voorwerpen en
werkwoorden in de lijdende vorm.
Iedereen weet dat in (7) Marietje meewerkend voorwerp is:

(7)Henk gaf Marietje rode rozen.
Wordt (7) passief gemaakt, dan wordt
het oude lijdend voorwerp rode rozen
onderwerp, en niet Marietje:

(8)Rode rozen werden (aan) Marietje
door Henk gegeven.

In 1959 werd in Onze Taal (op blz. 16)
geprotesteerd tegen zijn in plaats van is
in

(10)Door die maatregel zijn vele plannen de bodem ingeslagen.
Het duidelijkste voorbeeld is `geluk
wensen'. Eigenlijk is Piet in

(11)Ik wens Piet geluk.
een meewerkend voorwerp, maar niemand voelt het meer zo: gelukwensen
is een (werk)woord geworden.
Gelijksoortige opmerkingen vinden
we in 1980 ten aanzien van het foute
worden in

(12)Overigens lijkt het erop dat deze
werkzaamheden een nieuw Leven
worden ingeblazen.
en in 1982 (blz. 94) tegen zij in

(13)Zij zouden tegemoetgekomen kunnen worden.
Velen klinken deze foute vormen zo
langzamerhand vertrouwd en grammaticaal in de oren. Er zijn veel taalgebruikers die zelfs met de volgende zinnen geen probleem hebben:

Maar zo gauw dat lijdend voorwerp
niet concreet meer is, gaan veel taalgebruikers aarzelen:

(14) Vind je het gek dat zoveel toeristen
in Amsterdam een poot uitgedraaid
worden?
(2) Ik werd een rad voor ogen gedraaid.

(9) Jonge sollicitanten wordt (of worden?) de voorkeur gegeven.

In tegenstelling tot wat de heer Klaassen meent, is de ontleedbaarheid van
(2) geen groot probleem. Net als de
bodem in (10) en geluk in (11) is een
rad in voorbeeldzin (2) deel van een
werkwoordelijke uitdrukking geworden.

De twijfel wordt nog groter als het
oorspronkelijke lijdend voorwerp alleen nog maar in vaste combinatie met
het werkwoord voorkomt en zo een
werkwoordelijke uitdrukking is geworden (een halt toeroepen; de rug toekeren; een lang leven beschoren zijn).
Het is aardig om de aarzeling van de
normbewuste taalgebruiker in oude
jaargangen van Onze Taal te volgen. In
1943 sluit een inzender zich op bladzijde 51 aan bij de grammaticus
Cosijn, die ik word opengedaan/bericht
`wartaal' had genoemd. Hier zou mij
verplicht zijn: mij wordt opengedaan.
De redactie betreurt in 1948 (blz. 39)
de verzwakking van het grammaticaal
gevoel, waardoor hij opduikt in de zinsnede `dat hij niet de deur wordt gewezen

Dat de datief in het moderne Nederlands van velen op de tocht staat, bete-kent overigens niet dat de overige gebruikers van de standaardtaal nu zouden moeten overschakelen op de onderwerpsvormen. Zeker in de verzorgde schrijftaal is het goed om
terughoudendheid te betrachten bij
het overnemen van taalveranderingen
die nog in volle gang zijn. Voor dit
nieuwe jaar in ieder geval vallen u, wat
ons betreft, nog veel zegeningen ten
deel en hopelijk is de lezers een lang
leven beschoren!
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M isplaatste
verschuiving
Donna van Norren — vertaalster,
Amsterdam

Op blz. 189 van het novembernummer geeft de redactie in de rubriek
`Vraag en antwoord' het advies voortaan als klemtoonteken alleen het accent aigu (a') te gebruiken.
Dat het toepassen van een regel ingewikkeld is, komt wel vaker voor. Geen
reden, dunkt mij, om die regel te
schrappen. Dat er een zogenaamde
nieuwe regel zou zij n `die trouwens in
veel bladen al wordt toegepast, nou
en! Als een ander in de sloot
spring...
Soms geeft een klemtoonteken een
verschil tussen woorden aan. Het
meest voor de hand liggende voorbeeld is he. He en he betekenen niet
hetzelfde. Toegegeven, vaak kan dat
worden opgelost door achter een
constructie met he (oorspronkelijk he)
een vraagteken, en achter een met he
(oorspronkelijk idem) een uitroepteken te plaatsen. Maar... wat bijvoorbeeld te doen met `He, wat zit dat
vast!' en `He, vind je dat?' (twee voorbeelden uit Van Dale). Toch maar
overgaan op de nieuwe spelling: he
schrijven als he en he (oude stijl) als
hee? Of zullen we fijn de eerste uitzonderingsregel gaan bedenken?
Ik vind uw nieuwe regel een misplaatste verschuiving van accenten.

Vervlakking van
klemtoontekens
Henk van Gelder — Amsterdam

Bespottelijk! De redactie van het blad
dat zich beijvert voor helder en zorgvuldig taalgebruik, stelt voor het accent grave als klemtoonteken te laten
vervallen (Onze Taal nummer 11, blz.
189). En vervuld van het eigen gelijk
voegt de redactie aan dit advies onmiddellijk de mededeling toe dat kopij in
deze kolommen consequent volgens
die gedachte zal worden bewerkt. Terwijl ik dit schrijf, weet ik dus nog niet
zeker of mijn accent grave op het
eerste woord van deze reactie gehandhaafd zal blijven.

Ik had niet verwacht dat Onze Taal
zich zou voegen bij het leger van zakkige opvoeders die elke moeilijkheid
in het onderwijs te lijf willen gaan met
vereenvoudiging — zeg maar gerust:
vervlakking. Iedere onregelmatigheid
moet worden weggewerkt, want anders vinden de kindertjes van tegenwoordig het zo lastig te onthouden.
Het gevolg is een dor, platgetrapt landschap waarin geen enkel pittig heu-

veltje meer is overgebleven. Afgezien
van de als voorbeeld vermelde ie (die
naar mijn mening meestal lang is) is er
trouwens niets moeilijks aan. Onze
Taal wil mij niettemin dwingen tot
potsierlijke schrijfsels als je` van het,
waarin ik niets anders dan jee van heet
kan lezen.
Als onze taal bij Onze Taal niet meer
veilig is, waar dan nog wel?

Klemtonen

Naast hoog spelde men vroeger hooge
om de lange klank aan te geven, nu is
de spelling hoge, maar de lange klank
is niet veranderd.

Naschrift redactie

Het nut van klemtoontekens is dat de
schrijver er nauwkeurig mee kan aangeven waar zijn lezers de klemtoon
moeten leggen als deze de zin hardop
met hun `innerlijk oor' voorlezen. De
oude regels voor de klemtoontekens,
die afhankelijk van de lengte van de
klinker een accent aigu dan wel een accent grave voorschreven, droegen bij
tot de vergroting van de precisie van
de schrijftaal. Deze regels bleken in de
praktijk, ook in de praktijk van goedwillende, ervaren taalgebruikers, lastig
leerbaar en toepasbaar. Daarom
besloot de redactie, in het voetspoor
van J. Renkema's nieuwe Schrijfwijzer
(eerste druk, oktober 1989) te adviseren alleen het accent aigu te gebruiken. Ook Renkema beschrijft het
onderscheid als `niet handig'. De
nieuwe regel is gemakkelijker toepasbaar en leerbaar, wat wij, in tegenstelling tot de heer Van Gelder, als winst
beschouwen.
De heer Van Gelder stelt de zaak te
eenvoudig voor: de ie is niet het enige
probleem. Het al dan niet lang zijn
van een klinker is afhankelijk van de
erop volgende letter. Niet alleen de ie
wisselt in korte of lange klank
(hiep/hier; blet/bier; stiel/stier), maar
komt het probleem ook bij andere
klanken voor: boek/boer; bunt/buur.
In deze voorbeelden is de r bepalend
voor het ontstaan van een lange klank,
en niet de ie, oe or uu.
Sommigen denken dat de regels heel
gemakkelijk zijn: dat alleen een door
twee letters weergegeven klinker lang
is, of dat het verschil tussen open en
gesloten lettergrepen van invloed is.
Deze eenvoudige regels gaan niet op.

Voor alle duidelijkheid merken wij op
dat woorden als misere, carriere, creche,
scene, voliere buiten het bestek van
klemtoontekens vallen: de tekens hebben hierin de functie van accentteken,
die typisch is voor sommige Franse
leenwoorden. In zulke Franse woorden duiden het accent grave en het accent aigu een bepaald type klank aan.
Een klank met accent aigu hoeft niet
tevens de klemtoon te hebben, zie
metier en procede.
Maar de hamvraag blijft natuurlijk:
wordt de nauwkeurigheid van de
schrijftaal door de nieuwe regel minder? Volgens de heer Van Gelder en
mevrouw Van Norren is dat wel het
geval. Zij hechten vooral aan het accent grave om het verschil tussen he en
hee uit te drukken. Uit de vorige zin
blijkt echter al dat het verschil tussen
beide woorden zonder gebruik van
leestekens ondubbelzinnig gemaakt
kan worden. De genoemde schrijfwijzen zijn onder andere in de Grote
Koenen te vinden. De leestekens zijn
hier onnodig en dus ongewenst. Wie
beide spreektaalwoordjes per se wil
schrijven, schrijve he en hee. Hetzelfde
geldt voor het verschil tussen oh en
ooh. Het probleem je` van het (fee van
heet volgens de heer Van Gelder) is
nog gemakkelijker op te lossen: je van
het is voldoende; klemtoontekens behoren helemaal niet geplaatst te worden in deze uitdrukking. De tegenwerping die dan wellicht blijft, is dat de
beklemtoonde je` en de met de klank
van mee gelezen kunnen worden; hetzelfde bezwaar geldt echter voor je en
de (Van Gelders oplossing), waarbij
sommige taalgebruikers geneigd zijn
ten onrechte de klank van en te lezen.
En het schaapje? Het schaapje doet beh.
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Koerdisch en onze taal
Bernard van Dijk — journalist, Tilburg

In het Nederlands Etymologisch
Woordenboek van Jan de Vries (1971)
staat bij gouw te lezen dat dit woord
alleen in het Westgermaans en het Gotisch voorkomt. Dit verbaast me; ik
meen het ook in het Koerdisch tegen
te komen. Gouw komt in diverse vormen voor: gewoon als gouw, en in Henegouwen, 't Gooi, Oostergo en Wolvega. In het Duits wordt Gau geschreven. In het Koerdisch komt het achtervoegsel -geh voor, dat soms als -gah geschreven wordt. Het betekent: plaats,
gebied, streek. Henegouwen en
Oostergo zouden in het Koerdisch
(gesteld dat Hene en Ooster Koerdische
woorden waren) Henegeh of Henegah
en Oostergeh of Oostergah heten. Misschien heeft -geh of -gah iets te maken
met gawan, dat grens van een perceel
of veld betekent.
De Koerden wonen zesduizend en
meer kilometers ten oosten van de

Westgermanen. Tot in onze eeuw zullen de contacten tussen Europa en de
Koerden wel zeer sporadisch geweest
zijn. Een ontlening van het woord
gouw aan het Westgermaans en vervolgens verbastering tot -geh/gah in de
Koerdische taal lij kt me daarom niet
waarschijnlijk.
Het Koerdisch is net als onze taal een
Indo-Europese taal; het behoort tot de
Indo-Iraanse tak van de Indogermaanse talen. In het Koerdisch komen
veel woorden voor die wij ook hebben: bend en band voor allerlei soorten verbindingen, sterk voor ons ster,
stur (spreek uit: stoer) voor ons sterk,
min (spreek uit: m'n) voor ons bezittelijk voornaamwoord mijn. De vergrotende trap wordt g%vormd door
achter het bijvoeglijk naamwoord -ir
(bij ons -er) te zetten. Het valt ook op
dat in het Koerdisch de onbepaalde
wijs van de meeste werkwoorden en de
meervouden van het werkwoord in de

tegenwoordige tijd op -in (sommige op
-an en -en) eindigen, bij ons op -en.
Voorbeelden: sandin = zenden,
brastin = braden, borin = gebeuren.
Andere werkwoorden doen ook zeer
vertrouwd aan: net Latijn. Voorbeelden: chwandin (cantare) = zingen, mirin (mori) = sterven, man (manere) _
blijven.
Overigens is uit een onderzoek in
Nijmegen gebleken dat Koerdische
kinderen (uit Turkije) gemakkelijker
Nederlands leren dan Turkse kinderen.
Als je met het Koerdisch bezig bent,
herken je in de Koerdische woorden
ook voortdurend woorden uit andere
talen: de Romaanse, Slavische en Keltische talen en het Grieks. Voor iemand
die in diverse Indo-Europese talen gegrasduind heeft, is het dan ook heel
verrassend en aangenaam om zich in
het Koerdisch te verdiepen.
Het laatste moet de lezeres of lezer van
dit stukj e er niet van weerhouden mij
haar/zijn Koerdische woordenboeken
of te staan als zij/hij ze kan missen.
Want er is er, voor zover ik heb kunnen nagaan, nergens in Nederland een
te koop.

De verdwijntruc van -ing
Felix van de Laar — redacteur/tekstschrijver, Amsterdam

Vorig jaar was de verbindings-s het
thema van correspondentie in Onze
Taal. Een lezer opperde als bezwaar tegen deze s, dat er homoniemen door
ontstaan. Het woord beheersovereenkomst zou dan `overeenkomst tot het
beheer' en `overeenkomst ter beheersing' tegelijk kunnen betekenen. Ik
voel dat heel anders aan. Ik zou de
laatste betekenis — die in de praktijk
overigens onzinnig is — aanduiden
met het woord beheersingsovereenkomst.
De thematiek is hardnekkig. In de wereld van de volkshuisvesting blijkt
men er erg benauwd voor te zijn dat
mensen een verband leggen tussen
(woning)beheer en beheersing. Wellicht is het paternalistische karakter
van vroegere woningcorporaties en andere verhuurders daar debet aan. In ieder geval wemelt het nu van de beheer-

overeenkomsten in verschillende beheervormen. Het gebrek aan analogie
met de afleiding bestuursvorm schijnt
niet te overtuigen, maar andersom lees
ik gelukkig nog geen bestuurvorm.
Ik zie een verband met de verdwijning
van de uitgang -ing waarmee het
Nederlands van werkwoordstammen
zelfstandige naamwoorden afleidt. De
werkwoordstam is daar zelf ook geschikt voor. Besturen leidt tot bestuur
en tot besturing, onderzoeken tot onderzoek en tot onderzoeking, verhuren
tot verhuur en tot verhuring, maar beheren alleen maar tot beheer en scheiden alleen maar tot scheiding. Hoe zit
dit? Niet alle varianten klinken vertrouwd. Mijn taalgevoel protesteert tegen het gebruik van het woord verhuur in: `Het gaat goed met de verhuur van de woningen', of in de term
`Hoofd Verhuur en Bewonerszaken'

(zonder weglatingsstreepje). Fietsen- of
botenverhuur gaat wel door mijn beugel, maar in bovenstaande voorbeelden zou ik liever kiezen voor verhuring en verhuringen.
Eveneens uit de volkshuisvesting afkomstig is de term doorstroming (van
huishoudens in de woningvoorraad).
Maar ergens anders lees ik dat er ook
sprake is van een instroom en een uitstroom van dit bestand; kennelijk heeft
de hoofdstroom sterke onderstromingen .. .
Geliefd is tevens de stam verbeter in
verbeterplannen, verbeterkosten, verbeterbehoefte, terwijl verbetering toch zoveel meer voor de hand zou liggen en
opknapkosten ook heel mooi klinkt.
Wie geeft mij de oplos voor het raadsel van deze Bommeliaanse verdwijningen in het hedendaagse Nederlands?
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De spraakmakers
De Schrijfwijzer herschreven
Jaap de Jong & Rinke Berkenbosch

`Het gat in de markt wordt er meestal ingeslagen. Zo luidt een van de stellingen bij
een onlangs verschenen proefschrift. Of dat bij boeken over taal ook het geval is, is
niet helemaal duidelijk. Maar zeker is dat we momenteel overspoeld worden met een
ware hausse van boeken en boekjes over de vele facetten van onze taal. Tussen al dat
nieuws zit ook een nieuwe versie van de bijbel voor de schrijvende ambtenaar, de
Schrijfwijzer. `Volledig herziene editie' prijkt op de felgroene kaft, en daar is geen
woord van gelogen. `Uiteindelijk is er geen letter op zijn plaats gebleven, aldus de
voormalige eindredacteur van Onze Taal, Jan Renkema. Een gesprek met Nederlands bekendste taaladviseur over het herzien van zijn nationale taalvraagbaak, de
leerbaarheid van schrijfvaardigheid en de overdreven aandacht voor spelling.
"In het begin van de jaren zeventig
ben ik afgestudeerd in de Algemene
Taalwetenschap aan de Vrij e Universiteit in Amsterdam. De Chomskygrammatica stond toen volop in de belangstelling. Ook taalfilosofische
kwesties (zoals de relatie tussen taal en
cultuur) hielden de gemoederen bezig
en er werd gediscussieerd over 'vertaalbaarheid'. Vragen als: `Hoe moet het
kerstverhaal vertaald worden in een
cultuur waar de godheid vrouwelijk
is?' konden ons mateloos boeien. Nee,
de echte Onze-Taalkwesties hadden
mijn hart toen nog niet. Maar gaandeweg kwam ik in dit soort discussies tot
de ontdekking dat vertaalproblemen
niet alleen tussen talen bestaan, maar
ook binnen een taal, tussen een vaktaal en het algemene taalgebruik.
Neem bijvoorbeeld het verschil tussen
`tout' in het scheikundelab en 'zout'
in het keukenkastje.
Via een meer taalfilosofische studie
naar vertaalproblemen en begrijpelijkheid van taal kwam ik in het taaladviseringswerk terecht. Ik was na mijn
studie op zoek naar een dissertatieonderwerp, en las toen in de krant over
pogingen van de toenmalige kamervoorzitter Vondeling om de overheidstaal begrijpelijker te maken voor
de burger. Ik vroeg informatie, en
kreeg een dik pakket waarop ik commentaar leverde. Tot mijn verrassing
zei Vondeling toen: kom bier maar
werken, en geef ambtenaren adviezen
voor het schrijven van begrijpelijke
teksten.

Hoe raakte u betrokken bij Onze Taal?
"Een van de leden van de Commissie
Duidelijke Taal was Jan Veering, lector
in Delft en toentertijd eindredacteur

van Onze Taal. Van hem heb ik als
over-enthousiaste j onge doctorandus
veel geleerd. Hij was een heel wijs
man en had een bijzonder fijnzinnig
taalgevoel. Op een gegeven moment
zei hij dat ik het redacteurschap van
Onze Taal maar moest overnemen. Ik
kan me nog herinneren dat ik daar
eerst weinig zin in had: zoveel aandacht voor komma's en germanismen
vond ik overdreven, en vaak ook onjuist. Ik zei dat ik het in elk geval niet
alleen wilde doen, en dat ik ook aan
andere onderwerpen aandacht wilde
besteden. Veel tijd om na te denken
kreeg ik niet, want hij overleed heel
plotseling. Dankzij mevrouw Van der
Laan (nu nog steeds secretaresse bij
Onze Taal) kon ik me vrij snel inwerken. En de eerste Jaren was ook de
heer Van Caldenborgh als redacteur
werkzaam."
Gaandeweg kreeg Renkema steeds
meer plezier in het werk: "Het aantal
abonnees begon te groeien en in Onze
Taal kwam ook meer ruimte voor
populair-wetenschappelijke onderwerpen. Mij stond een blad voor ogen zoals Natuur en Techniek voor de natuurwetenschappen. "

Tweeduizend taalvragen
Een jaar voordat Renkema eindredacteur van Onze Taal werd, kreeg hij van
de Staatsuitgeverij het verzoek een
vraagbaak voor de schrijvende ambtenaar te maken. Renkema stemde toe
en in 1979 verscheen de eerste druk
van de Schrijfwijzer. Sindsdien beleefde
dit boek vele herdrukken. De Schrijf
wijzer werd daarmee een instituut en
Renkema min of meer een bekende
Nederlander voor het schrijvend deel
der natie.
Ruim 120.000 Schrijfwijzers zijn er in-

Jan Renkema (1948) was van 1976
tot 1986 eindredacteur van Onze
Taal. Samen met Anne Vondeling
publiceerde hij De troonrede van
Ridderzaal naar huiskamer. Hij
promoveerde op De Taal van Den
Haag (1976). Momenteel doceert hij
Tekstwetenschap aan de Katholieke
Universiteit Brabant en werkt hij
als buitengewoon hoogleraar bij de
afdeling Cultuurwetenschappen
van de Open Universiteit.
Van zijn bestseller Schrijfwijzer
kwam onlangs een geheel herziene
versie op de markt.

middels verkocht, en niet alleen aan
ambtenaren. Ook j ournalisten, secretaresses, studenten en docenten hebben ervoor gezorgd dat een dergelijke
ongekend hoge oplage bereikt werd.
"Een zo breed en divers publiek had
ik niet verwacht. Dat in de oude editie
alle voorbeelden ontleend zijn aan
kamerstukken, vond ik voor dit brede
publiek toch wel een bezwaar' , aldus
Renkema, die na tien jaar dan ook de
hand aan de ploeg heeft geslagen en de
Schrijfwijzer ingrijpend herschreef.
Aanpassingen in de voorbeelden — er
staan nu ook fragmenten uit bijvoorbeeld folders en gebruiksaanwij zingen
in — zijn niet de enige verschillen tussen de oude en de nieuwe versie. De
indeling werd grondig gewijzigd en er
is een hoofdstuk `Stijl' toegevoegd, om
maar eens enkele opvallende wijzigingen te noemen.
"Na tien jaar was het wel eens nodig.
In zo'n periode komen er natuurlijk
nieuwe taalverschijnselen bij, zoals
`hun hebben, dat toen nog niet zo
vaak voorkwam. Daarnaast liet de toegankelijkheid van de vorige editie te
wensen over voor een breder publiek.
Met een uitgebreider register en duidelij ker kopjes is dit verbeterd. "
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De rubriek twijfelgevallen ('smeulende
kwesties') uit de vorige editie is verdwenen. Waarom hakt u nu meer knopen
door?
"Ik heb gemerkt dat mensen grote behoefte hebben aan duidelijke adviezen.
Twijfel over spelling en grammatica
werkt zeer verlammend op veel schrijvers. Mensen zijn op zoek naar houvast in de taal. In de nieuwe editie geef
ik daarom vaker het advies: doe het
maar zus en niet zo, dan heb je in ieder geval geen gezeur. Voorkom onzekerheid en irritatie over ondergeschikte taal- en spellingkwesties, door
een veilige, onverdachte vorm te
kiezen. "

De nieuwe Schrijfwijzer bevat dus duidelijke adviezen. Maar wat is de status van
die adviezen? Zijn ze gebaseerd op onderzoek of is het schrijven van een taaladviesboek nog steeds een kwestie van
het overschrijven van de overgeleverde
canon schrijfadviezen en het toevoegen
van enkele eigentijds-ogende voorbeelden?
"Bij die overgeleverde canon heb ik
nogal wat bedenkingen. Neem een advies als `schrijf nooit zinnen die langer
zijn dan 25 woorden'. Dat vind ik onzinnig. Hetzelfde geldt voor `vermij d
de lijdende vorm' of `men vermijde
(sic) aangevoegde wijs
In de nieuwe Schrijfwijzer worden ongeveer 2000 taalvragen beantwoord.
Een groot aantal daarvan heeft betrekking op conventies in taalgebruik
(aanhef in een brief, literatuuropgave,
hoofdlettergebruik, enz.). Bij deze
conventies geef ik adviezen gebaseerd
op 'aanvaarde gebruiken' en `lees- en
schrijfgemak'. Neem bijvoorbeeld het
hoofdlettergebruik. Jarenlang heb ik
veel voorbeelden verzameld, en op
basis daarvan (uiteraard met behulp
van bestaande literatuur) een zo uniform mogelijk systeem ontwikkeld.
Wanneer dit onderzoek heet, dan zijn
mijn adviezen gebaseerd op onderzoek. Maar wanneer iemand vraagt:
wordt een tekst nu begrijpelijker of
aansprekender wanneer de adviezen
worden opgevolgd, dan kan lang niet
in alle gevallen verwezen worden naar
onderzoek.
Wel heb ik — voor zover mogelijk —
wat proef j es genomen. Met weer de
hoofdletters als voorbeeld: moet je bij
een naam die uit een aantal woorden
bestaat, alleen het eerste woord met
een hoofdletter schrijven of ook een

aantal van de andere woorden uit die
naam? Ik adviseer het laatste omdat
zo'n lange naam (de Commissie Duidelijke Taal) dan als geheel gemakkelijker herkenbaar blijft. Ook voor het
advies over tangconstructies heb ik
onderzoek gedaan. Maar bij veel andere adviezen spelen inzicht en intuitie een belangrijke rol, en natuurlijk
ook een vijftienjarige ervaring als taaladviseur.

Samen met anderen heb ik overigens
wel een poging ondernomen in een
cursus van de Open Universiteit. Die
cursus heet niet voor niets het Schrijfpracticum. '

Als aansprekend schrijven en een goede
tekststructuur zo belangrijk zijn, hoe
komt het dan dat de vaak hoog oplopende discussies over taalgebruik steeds
weer gaan over de uiterlijke kenmerken
van de taal, zoals de spelling?

Kun je leren schrijven uit een boekje?
"Ik denk dat we moeten oppassen
voor de aloude rederijkersmentaliteit.
Goed schrijven blijft voor een groot
gedeelte kunst; slechts een klein gedeelte is kunde. Natuurlijk zijn er enkele technieken, maar die leer je niet
alleen uit een boek. Een kok of een
tuinarchitect heeft ook niet voldoende
aan boeken.
De Schrijfwijzer gaat niet alleen over
begrijpelijk en correct formuleren. Ik
besteed ook veel aandacht aan schrijven in een aansprekende stijl. Dat is
een stijl waarmee de schrijver zijn lezers duidelijk maakt dat hij ze in de
eerste plaats als gasten beschouwt die
recht hebben op een persoonlijke behandeling. Maar daar zijn geen maniertjes voor, dat is een kwestie van
mentaliteit. Ik probeer schrijvers zover te brengen dat ze achter hun beeldscherm gaan zitten en zich afvragen:
wat wil ik nou met die tekst en voor
wie is die tekst eigenlijk bestemd?
Heel elementaire vragen, maar het kan
ogenopenend werken om ze bij het
schrijven expliciet te beantwoorden. "

U noemt een goede structuur zeer bepalend voor de kwaliteit van de tekst.
Waarom beperkt u zich in de Schrijfwijzer dan tot enkele algemene richtlijnen
en voorbeelden? Waarom presenteert u
niet meer `tekstschema's , zoals Overduin doet in zijn taaladviesboek Rapporteren?
"Wanneer schrijvers willen leren hoe
uit een grote hoeveelheid gegevens een
overzichtelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen kan worden gemaakt, dan kunnen ze mijns inziens
beter een cursus volgen op basis van
praktijkoefeningen, en met zelf geschreven teksten. Teksten waarmee
men structureren kan leren, moeten
toch al gauw een omvang hebben van
zo'n tien pagina's. Bovendien is intensieve begeleiding van een docent nodig
die uitgebreid commentaar kan geven.

"Veel mensen denken dat odeklon je
minder lekker ruikt dan eau de cologne. Spelling wordt ten onrechte gelijkgesteld aan taal. Wie spelfouten
maakt, kent zijn taal niet en is een barbaar, of in ieder geval geen groot licht.
Dat is de gedachtengang. Vergelijk taal
eens met een j as, dan is de spelling niet
meer dan de knopen van die jas. Leken
staren zich blind op die knopen, terwijl er toch veel meer aan die jas te
zien en te beleven is. Verklaarbaar is
dat overigens wel. Een noodzakelijke
voorwaarde voor het leveren van kritiek is dat je je vinger op een zwakke
plek kunt leggen en een alternatief
kunt aandragen. Wanneer mensen een
afwijkende spelling tegenkomen, zien
ze direct hoe die verschilt van wat ze
zelf op school geleerd hebben. Normen die als onaantastbaar werden beschouwd, worden daarmee opeens
toch op de helling gezet. Dat leidt uiteindelijk tot onzekerheid en angst.
Maar wie onzeker of bang wordt,
wordt altijd eerst boos. Bij een afwijkende spelling weten mensen ook altijd meteen hoe het volgens hun normen wel zou moeten. Bij een rommelig opgebouwde tekst of een tekst die
heel onpersoonlijk is geschreven, is
het voor een leek veel moeilijker vast
te stellen waar de schoen wringt,
welke normen er overtreden worden.
Laat staan dat men ogenblikkelijk een
alternatief heeft."

Bestaat er nu meer belangstelling voor
taalverzorging dan een jaar of vijftien
geleden?
"Zeker, je ziet dat er een bepaalde slingerbeweging is. We hebben in de tolerante jaren zestig en zeventig de teugels
wat gevierd, nu worden ze weer wat
aangetrokken, maar de belangstelling
voor verzorgd taalgebruik zal op een
gegeven moment ook wel weer vermin eren. Dat taalverzorging nu zoveel aandacht trekt, past goed in een
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meer algemene maatschappelijke
trend: de aandacht voor etiquette.
Ook de regels voor omgangsvormen
en kleding zijn op dit moment weer
strenger."

Academie Neerlandaise
Peter Smulders, een van de huidige
redacteuren van Onze Taal, heeft onlangs in opdracht van de Nederlandse
Taalunie een onderzoeksrapport ver-

vaardigd over taalzorg in Nederland
en Vlaanderen. Hij doet daarin onder
meer de aanbeveling om zoiets als een
centrale Taaladviesraad op te richten:
een instituut dat de taaladvisering in
Nederland en Vlaanderen zou moeten
gaan coordineren.
Of zo'n instelling ook, net als de Academie Francaise, de bevoegdheid moet
krij gen om bepaalde taalregels voor te
sc riven, staat nog ter discussie. De

Vlaamse hoogleraar Flip G. Droste
heeft vorig jaar in Onze Taal daarvoor
gepleit. Renkema staat niet echt afwijzend tegenover een centrale Taaladviesraad. "Maar taalregels voorschrijyen is niet zo eenvoudig. Ik moet nog
zien of taalgebruikers zich daaraan
willen conformeren. Een voorschrift
van zoiets als een Taaladviesraad zal
zich in de praktijk moeten bewijzen.
Net als een taaladviesboek."

Gaat het Nederlands teloor?
L. Gijsbers & R Smulders

In 1988 is door de boeken- en platenclub ECI een tweejaarlijkse literair-wetenschappelijke prijs in het leven geroepen. Elke twee jaar heeft een jury onder
voorzitterschap van Hans Gruijters onder vijf winnaars ruim een ton aan
prijzengeld te verdelen. De prijsvraag moet literair en wetenschappelijk talent
mobiliseren voor het algemene thema `lezen en maatschappij'; het gekozen
onderwerp voor 1989 (de eerste uitreiking) was `Gast het Nederlands teloor?'
De jury ontving 212 essays, die speciaal voor deze gelegenheid waren geschreven.
Voorzitter Gruijters was tamelijk somber over het gros van de inzendingen. Uit het
juryrapport vermeldde hij: "De kwaliteit van de selectie is de jury in het algemeen
niet meegevallen. Voor de drie hoofdprijzen kwam uiteindelijk slechts een tiental
inzendingen in aanmerking. Voor de toekenning van een prijs voor
oorspronkelijkheid ( ... ) leek de jury geen aanleiding te bestaan. ( ... ) De jury kan
zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat het essay in Nederland een weinig
favoriete vorm is voor het overbrengen van denkbeelden."
Minister Hedy d'Ancona verrichtte haar eerste publieke daad als 'kersvers
bewindspersoon' door op 16 november de drie hoofdprijzen uit te reiken.

Aan mode ten onder
Professor Karel van het Reve verzorgde een voordracht over het thema,
naar eigen zeggen geput uit zijn eigen
niet-bekroonde inzending (gepubliceerd in het Parool van 25 november
1989).

Anders dan bij andere twisten, aldus
Van het Reve, worden twisten over
taal vaak gewonnen door degenen die
het hardst schreeuwen. De spraakmakende gemeente bepaalt wat er de Van
Dale terechtkomt. Twistenden lijken
dat te beseffen. Iedere Nederlandse
spreker of schrijver kan onze taal een
duwtje in de rug geven, en dat is niet
het geval bij de stelling van Pythagoras
of het jaartal van de slag bij Nieuw
poort. Toch rijst er uit het collectief
der taalgebruikers verzet tegen verandering van de taal. Daarbij speelt de
romantische opvatting een rol dat wij
die taal als deel van ons volkseigen
tegen buitenlandse aanslagen moeten
verdedigen. Taal en volkskarakter zijn
nog voor velen onverbrekelijk met
elkaar verbonden. Sterk verzet

tegen veranderingen begint al bij iets
wat eigenlijk buiten de taal staat: de
spelling.
De vraag `Gaat het Nederlands teloor?' moet volgens Van het Reve gelezen worden als `Is het Nederlands bezig verdrongen te worden door andere
talen?/Zal het Nederlands als cultuurtaal in de komende honderd, tweehonderd jaar verdwijnen?' Een voorzichtig `nee' is zijn antwoord. Honderd
jaar onderwijs in het ABN heeft aan
de Nederlandse streektalen niet de
doodsteek gegeven. Het belang van het
Nederlands neemt zelfs weer toe doordat we steeds meer boeken in het Nederlands lezen, omdat onze kennis van
andere talen gestaag afneemt.
Voor velen is de toevloed van vreemde
woorden de grote bedreiging. Van het
Reve vindt een lezing geven nog steeds
een afschuwelijk anglicisme voor het
juiste een lezing houden, maar het
laatste lijkt weer veel op het Duitse
einen Vortrag halten. Hoeveel echt
Nederlandse woorden zijn er eigen-

lijk? Naar schatting zijn het er niet
meer dan zes van de tien; de andere
vier blij ken ontleningen te zijn. Natuurlijk is de verengelsing in de 20ste
eeuw erg groot, maar die doet onder
voor de verfransing in de 18de en 19de
eeuw. Toch heeft het Nederlands die
aanval van het Frans doorstaan. Een
nog ergere aanval kwam van het Latijn
in de 17de eeuw: Hooft schreef zijn
Historian in Latijn met Nederlandse
woorden, en Erasmus heeft er nooit
over gepeinsd in een andere taal dan
het Latijn te schrijven. Maar ook aan
die invloed heeft het Nederlands zich
ontworsteld.
Van het Reve's woede richt zich niet
tegen vreemde invloeden, maar tegen
uitdrukkingen die opeens in de mode
komen. Het voortouw nemen; plaatjes
inkleuren; dingen op een rijtje zetten;
waar zijn we mee bezig: `Ik ben er diep
van overtuigd dat als ik die uitdrukkingen zou gaan gebruiken, het
Nederlands teloorgaat.

Taal in coma
De bedreigingen waartegen wij onze
taal zullen moeten beschermen, zijn
niet gering. Charles Crombach schetst
in Een taal die niet kan sterven een
ondergangsscenario dat er niet om
liegt. Het Nederlands zal niet mee
kunnen doodgaan zoals talen dat doen
waarvan geen letter op schrift staat.
Maar er is meer dan gewoon doodgaan: onze taal zou wel eens in coma
kunnen raken. Crombach laat zien dat
zoiets gegeven de huidige ontwikkelingen zeker geen ondenkbaar ziektebeeld is. Behalve de dreigende infecties, zoals de tendens om op universi-
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teiten het Nederlands als voertaal te
vervangen door Engels, bespreekt hij
enkele taalinterne ziektes, bijvoorbeeld de leenwoordenstroom: `Het
Nederlands is zo open als een kroeg
en zo lek als een mandje.

Collectieve schaamte
Een bedreiging van gans andere aard
vormt ons volkskarakter. Al diegenen
die wel eens twijfelen aan het voortbestaan van het Nederlands na de eenwording van Europa, vertegenwoordigen precies die houding waartegen
Gerrit Krol ons in Onze nationale
schaamte waarschuwt. We hebben een
niet al te hoge dunk van onszelf, we
spiegelen ons te vaak aan grotere,
machtiger landen en voelen ons dan
klein. Op dezelfde wij ze minachten
wij onze taal, door al te zeer op te zien
tegen de ons omringende wereldtalen.
We schamen ons omdat we in negentig
jaar nog steeds de Nobelprijs voor de
literatuur niet hebben weten binnen te
slepen. We glimlachen meewarig als de
BRT het heeft over De toverfluit van
Mozart, want wij kennen slechts Die
Zauberflote.
Krol laat zien hoe vitaal, hoe krachtig,
hoe niet-eronder-to-krij gen onze taal
eigenlijk is. Alleen in die collectieve
schaamte schuilt de bedreiging.

Spannende ANS
Jet Wester, schrijfster van het winnende essay De Tao van taal, voert de
lezer mee in het rijk der wonderen dat
taal heet. Aan de hand van drie eenvoudige spellingkwesties, die op het
eerste gezicht `beetje saai, beetje simpel' lijken, maakt ze zichtbaar hoe intelligent en hoe logisch onze taal vanuit zichzelf in elkaar zit. Een ogenschijnlijk allegaartje aan taalfeiten
blijkt bij diepgaandere bestudering ineens een perfect in elkaar zittende legpuzzel te zijn. De enige bedreiging
voor dit ingenieuze systeem vormt
dan ook het (ongetwijfeld goed bedoelde) gesleutel en geschaaf van spellingcommissies. Die doen meer kwaad
dan goed, zo blijkt, want taal volgt nu
eenmaal liever stilletjes haar eigen wetten. Bemoeizucht getuigt slechts van
een enorme dosis overmoed en van gebrek aan respect voor dit wonderbaarlijk sluitende systeem.

ken `wonderen', het trema, de ch en de
onderliggende vormen, richt zij zich
tot de overheid met adviezen. Hopelijk neemt deze vooral Westers tweede
advies goed ter harte: 'geef opdracht
tot het vervaardigen van een standaardwerk, laten we zeggen een ANS
over spelling en haar relaties tot taal
en taalkunde. Geef de opdracht dat dit
een verkoopbaar, spannend boek moet
worden ... Mocht Jet Wester in zo'n
redactie plaatsnemen, dan hoeven we
ons over dat laatste in elk geval geen
zorgen meer te maken.
Als we het Nederlands met voldoende
respect behandelen en er de inherente
kracht van kunnen erkennen, gaat het
Nederlands niet teloor. Zo luidt in
essentie het antwoord op de vraag in
het gelijknamige boek dat de drie
prijswinnende essays bevat. Voor een
ieder die van taal houdt een bijzonder
lezenswaardig drieluik.

Via Westers heldere betoog krijgt de
leek een goed beeld van moderne taalkundige inzichten, die deze onderliggende systematiek zo overtuigend hebben blootgelegd.
De Tao van taal is behalve een boeiend
spellingbetoog een politiek essay:
samen met de drie door haar bespro-

Gaat het Nederlands teloor? Drie essays,
Jet Wester, Gerrit Krol, Charles
Crombach.
De Haan, 1989. 125 blz.,

noemen, dus nergens om.
Of is die drang toch te verklaren? De
voornamen maken je familiaarder met
Mozart, zodat de afstand tussen het
genie en de kleine sterveling schijnt te
verdwijnen. Te vergelijken is de gewoonte van sommige journalisten om
aan de namen van ministers de voornaam toe te voegen.

in de behoefte aan familiariteit, maar
doodgewoon in onbekendheid met
zijn titel. In geen honderd jaar hebben
we een Prins van Oranje gehad. Nou
hebben we er een. Kwestie van wennen.

ISBN 90 269 4118 8.

Voornaamgekte
Dr. C. A. Zaalberg — Leiden

Twee gelijktijdige pausen, dat komt
wel eens voor. Maar als j e het over `de
Paus' hebt, bedoel je de huidige bisschop van Rome, die aldaar gevestigd
is. Waarom is het dan nodig dat `de
media' die man steevast `paus (of:
Paus) Johannes Paulus de Tweede' noemen? Is het een afspraak? Dan een zinloze.
Het is alsof er een verzotheid op voornamen heerst. Gekte is besmettelijk,
maar kan overgaan. Mode heet zoiets.
Ons leven is gecompliceerd gemaakt
doordat de voornamenmode samenvalt met een bloeiperiode van de roem
van Mozart. Niemand noemt hem
meer zo. Waarom? Om hem te onderscheiden van Leopold, zijn vader, die
ook zijn plaats in de muziekgeschiedenis heeft? Welnee, omdat het mode is
hem Wolfgang Amadeus Mozart te

Die verklaring past niet voor een andere slechte journalistieke gewoonte:
de Prins van Oranje 'prins WillemAlexander' te noemen. (Altijd met dat
onhollandse streepje, dat nou eenmaal
in het geboortenregister staat. We
schrijven in Frederik Hendrik of Maria
Theresia toch ook geen koppelteken?)
De verklaring voor de langademige
aanduiding van onze vermoedelijke
troonopvolger zal niet te vinden zijn

Al te zot is het, in een land dat al een
eeuw lang door een koningin geregeerd wordt, deze functionaris niet
eenvoudig `de Koningin' te noemen,
eventueel met kleine letter: 'afhangend
van het gevoel of het inzicht van de
schrijver, zoals het Groene Boekje
toestaat. We hebben geen twee of drie
koninginnen; wie de Koningin altijd
maar weer `Koningin Beatrix' noemt,
maakt zich belachelijk. Het koninklij k paar heet `de Koningin en de
Prins'; de toevoeging van namen is, in
het binnenlandse verkeer, misplaatst.
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Het laatste Lyrisch Lab
Pieter Nieuwint en Jaap Bakker

beide (brandhaard/door het land
waart). Eigen bedenksels ofwel neologismen (strandvaart of iets dergelijks)
zijn toegestaan mits ze perfect in het
betoog passen.

Gebod 9
Het Lyrisch Lab gaat zijn poorten
sluiten, maar wil dat niet doen voordat de wij ze lessen die twee jaar lang
gegeven zijn nog een keer kort zijn samengevat. Leg deze aflevering nu niet,
in de overtuiging dat u alles al weet,
ontgoocheld terzijde: tussen alle ouwe
koek zit hier en daar een fonkelnieuwe tip verstopt, die alleen nog
niet eerder werd gegeven omdat hij
geen aparte aflevering verdiende. Om
voor de hand liggende redenen zijn de
verschillende adviezen in twee categorieen ondergebracht: Geboden en Verboden.

TIEN GEBODEN
VOOR DE LIEDJESSCHRIJVER
Gebod 1
Gebruik een bestaande melodie. Let
daarbij op twee dingen: a) lange regels
zijn makkelijker te berijmen dan
korte; b) het is aardig een lied te kiezen dat als het ware zichzelf rechtvaardigt, dat wil zeggen waarvan de oorspronkelij ke tekst een zekere relevantie bezit voor de gelegenheid waarvoor
u uw tekst schrijft. Voorbeeld: maak
voor het afscheid van uw despotische
chef een tekst op Het Slavenkoor van
Verdi.

Gebod 2
Tel goed en smokkel niet. Zorg dat
alle regels van alle coupletten exact het
vereiste aantal lettergrepen bevatten,
en bedenk daarbij steeds: quod licet
dichter, non licet liedjesschrijver. De
enige plaats waar u deze gulden regel
mag overtreden, is in de opmaat, dat
wil zeggen aan het begin van een regel.
Daar kunt u desgewenst een onbeklemtoonde lettergreep toevoegen of
weglaten.

Gebod 3
Zorg dat de accenten op natuurlij ke
plaatsen terechtkomen. Bedenk dat
meestal maar een van de vier lettergrepen een hoofdaccent draagt. Op de
melodie van Hup Holland Hup of
Heen en weer (of een van die talloze

andere liederen met zevenvoetige regels in het couplet), loopt en klinkt
`Er IS met ome KArel iets bij ZONders
aan de HAND / We ZITten hier niet
ZOmaar bij de BURgerlijke STAND'
een stuk beter dan `Dat BUURman
Kees zoJUIST getrouwd is MET Fien
BokkinGA / Is HET gevolg van EEN
door hem geHOUden razziA

Gebod 4
Allitereer bij voorkeur op de plekken
met een hoofdaccent. Vergelij k (op dezelfde melodie als daarnet) 'Oom
Theo is verTrokken met de Trein van
hallef Tien' maar eens met 'Hij was
een Beetje Boos en wat Beneveld Bovendien'. Merk op dat de eerste regel
niet echt beter wordt als we in plaats
van `hallef , `tien voor' zetten.

Geef uitspraakaanwij zingen. Gelegenheidsliederen moeten doorgaans in
een mum van tijd worden ingestudeerd, dus het is wel zo efficient als
het koor kan zien hoe de woorden
moeten klinken. Voorzie uw manu- of
liever typoscript royaal van accenten,
leestekens en hoofdletters waar dat de
juiste voordracht ten goede komt.
Deins niet terug voor spellingen als
`aan d'andre kant' of `hallef tien'. En
hebt u `Iran' gerij and op `mohammedaan, spel dan `Iraan'.

Gebod 10
Vergroot uw verstechnische vaardigheid. Lees eens een handleiding, bijvoorbeeld de in het voorjaar te verschij nen R ijmwzjzer van Jaap Bakker,
een boek boordevol nuttige tips voor
de huisdichter.

Gebod 5
Beperk de inhoud van een lied tot een
bepaald aspect, om dat vervolgens van
alle kanten, of van een originele kant,
te bekijken. De meeste gelegenheidsliedjes gaan over alles tegelijk.
Dat is te veel.

Gebod 6
Houd het kort. Lange liedjes kunnen
vrijwel altijd korter, en dus beter. Het
ergst is als de luisteraar er gaandeweg
achter komt dat hem nog menig couplet te wachten staat, bijvoorbeeld
wanneer het lied de levensloop van de
bruid behandelt en na vier coupletten
is aangeland bij Naar eerste gang naar
de kleuterschool. Zo'n feest komt niet
meer goed.

Gebod 7
Hanteer — als u niet op een bestaande
melodie wilt dichten — een origineel
rijmschema, en pas daarbij wat ritmische variaties toe. Het is zonde om na
voltooiing van de tekst te moeten ontdekken dat die ook te zingen was op
de melodie van Waar in 't bronsgroen
eikehout.

Gebod 8
Rijm verrassend. U kunt dat doen met
behulp van dubbelrijm (brandhaard/landkaart), mozaTekrijm (wat
sta je/te draaien?) en combinaties van

TIEN VERBODEN
VOOR DE LIEDJESSCHRIJVER
Verbod 1
Vertrouw nooit op uw geheugen als u
een bekende melodie van een nieuwe
tekst voorziet. Vooral coupletten van
liedjes worden vaak verkeerd onthouden; u kunt u lelijk vergissen in de
exacte regellengte en zelfs het regelaantal. Zorg dus voor een plaat, een
bandje of bladmuziek van het desbetreffende nummer voor u aan het
schrijven slaat.

Verbod 2
Laat geen nare nasmaak na. U mag de
toegezongene in uw lied best bespotten of te kijk zetten, maar doe het met
mate en Beef altijd een positieve wending aan het verhaal. Eindig aardig!

Verbod 3
Duld geen voorspelbare of luie rij men
in uw liedjes, zoals heden/verleden,
iets/niets, zeggen/uit te leggen,
olijk/vrolijk, oren/horen. Dergelijke
woorden vertonen te veel betekenisovereenkomst, waardoor de klankovereenkomst — het rijm — zijn
kracht verliest.
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Verbod 4
Gebruik geen enjambementen, behalve als ook in de melodie de regels
op elkaar aansluiten. Een lied klinkt
houterig en soms belachelijk wanneer
de regelgrens niet samenvalt met een
natuurlijke rust in een zin (al dan niet
gesymboliseerd door een leesteken).
Onlogische afbrekingen. Van zinnen
moet. U aan literaire dich. Ters overlaten.
Verbod 5
Vermijd het gebruik van bastaardwoorden, zowel in rij mpositie als elders in uw dichtregels. Het eerste omdat een rijm als relatie/frustratie, vanwege de rijmende identieke uitgangen,
een vorm van rime riche is. Het
tweede omdat dergelijke woorden weinig poetische zeggingskracht hebben.
`Relatie' en 'frustratie' klinken te wetenschappelijk; ze maken in vergelijking met `verhouding' en `teleurstelling' een gevoelsarme indruk.

Verbod 6
Schrijf onder geen voorwaarde berijmde opsommingen. Als u op het
idee komt om bruid en bruidegom te
vergasten op een abecedarium (een lied
van 26 coupletten, dat in alfabetische
volgorde evenzovele aan het
bruidspaar te overhandigen artikelen
behandelt), sluit uzelf dan op in een
kast tot de bruiloft voorbij is. Twee
families zullen u eeuwig dankbaar
zijn.

Verbod 7
Maak nooit-van-z'n-lang-zal-die-leven
een lied op de melodie van Waar in 't
bronsgroen eikehout. Zelfs als alles
meezit, zal het hooguit worden uitgezeten.

Verbod 8
Ga u nimmer te buiten aan literaire
stijlfiguren of diepzinnigheden voor
de verwerking waarvan het publiek
meer tijd nodig heeft dan het tempo

van het lied toelaat. Dichterlijkheid
hoort thuis in schoolbloemlezingen
en aanbiedingen van De Slegte, niet in
liedteksten. Aan een Ernst van Altena
hebben we meer dan genoeg.

Verbod 9
Laat nooit het begrip van een liedtekst
afhangen van de leestekens. Zelfs een
professionele vertolker kan die onder
het zingen niet hoorbaar maken. Gedachtenstrepen, spanningspuntjes,
aanhalingstekens, haakjes: u mag ze
wel gebruiken, maar als u ze weghaalt
uit uw tekst mag er geen dubbel- of
onzinnigheid ontstaan.

Verbod 10
Trek u niets aan van zogenaamde `professionele' raadgevers, die u er uiteindelijk alleen maar toe willen overhalen om hun boekjes met adviezen te
kopen. Ga gewoon uw eigen gang. U
kunt het best.
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^, ^ p^^ Open brief aan drs. E. van Thijn,
burgemeester van Amsterdam

_K_E_N_N_I_S_G_E_V_I_N G_
BOUWPLAN

De Burgemeester van Amsterdam brengt ter algemene kennis:
10 dat ingevolge de bepalingen van artikel 18a van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening het navolgende bouwplan voor een ieder ter
inzage zal liggen gedurende de periode van 26 oktdper tot en met
8 november 1989 in kamer 3392 van het Stadhuis, Amst11 1, op
werkdagen van 9.00 tot 15.30 uur;

iii tot het oprichten van
van
bouwplan
een garage oip een terrein gelegen naast en behorende bij het
geboyuw
2° dat gedurende de termijn van terinzage ligging eventuele bezwaren
schriftelijk en gemotiveerd kunnen worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Postbus
202, 1000 AE Amsterdam.

Amsterdam, 25 oktober 1989
De Burgemeester voornoemd,
Ed. van Thijn

Hai Ed.,
Wist je dat uit jouw naam zulke documenten verstuurd worden?
Wist je dat veel buren een dergelijk in
vieren gevouwen brief j e zonder envelop dadelijk in de papierbak bij het
reclamemateriaal gooien?
Wist je dat anderen, door de flodderige vormgeving (onleesbaar krabbeltje in de rechterhoek, de tikfouten,
de rare combinatie van jargon en informele ondertekening) dachten dat
het hier om een grap van een kwade
buurman ging?
Wist je dat mijn buurvrouw in het
woordenboek heeft gezocht naar de afkorting o.i.p.?
Taalbeheersers beweren al jaren dat de
overheid nog niet goed genoeg met de
burgers communiceert: de brieven
kunnen begrijpelijker en beleefder.
Deze brief is zowel ambtelijk en onbegrijpelijk, als (te) informeel. Een combinatie van het slechtste van de oude
Stijl met het slechtste van de nieuwe
Stijl.
Zieje,

F. Jansen
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Een nieuwe Imjst van landnamen
Reactie van het A.B.N.
Actiecomite Buitenlandse Namen — (Jaap Bakker, Marlies Philippa, Robert-Henk Zuidinga)

In juni 1987 bracht het A.N.P., het Algemeen Nederlands Persbureau, de
Schrijfwijze van buitenlandse namen uit. Er kwam veel kritiek op dit `blauwe
boekje, zoals het al gauw ging heten. Tal van dag- en weekbladen weigerden die
spelling over te nemen. Drie verontruste medewerkers van Onze Taal richtten het
Actiecomite Buitenlandse Namen, het A.B.N., op. Het A.B.N. werd geadopteerd
door het Genootschap Onze Taal en sprak ook namens de Vlaamse `Vereniging
Algemeen Nederlands
Inmiddels is er een nieuwe `Lijst van landnamen; opgesteld door een werkgroep van
de Nederlandse Taalunie. Uitgangspunt voor deze lijst is het `donorprincipe'
geweest: er wordt uitgegaan van de officiele naam, zoals hij in de taal van het land
zelf geschreven wordt.
Omdat naar het oordeel van het A.B.N. dit voorstel niet alleen enkele verbeteringen
bevat maar op tal van punten ook nog veel te wensen overlaat, hebben de leden van
het Actiecomite een uitgebreid commentaar opgesteld en aan de Werkgroep
toegestuurd. Een belangrijk deel van dit commentaar volgt hieronder.

Bezwaren
Hoewel we in het algemeen het donorprincipe onderschrijven, zijn we van
mening dat de Werkgroep te weinig rekening heeft gehouden met de herkenbaarheid van de geschreven vorm in
het nationale taalverkeer; de identificatiemogelijkheid dus voor de Nederlander die Nederlands leest.

In het licht van het bovenstaande willen wij nu een aantal aspecten van de
`Lij st van landnamen' bespreken. We
kunnen noch willen een tot in het
kleinste detail uitgewerkte `alternatieve lijst' presenteren; we gaan slechts
in op enige punten die ons in het bijzonder zij n opgevallen.

1. Niet-Latijnse namen
Toepassing van het donorprincipe in
zo verregaande mate als door de Werkgroep wordt voorgestaan, heeft diverse
ongunstige gevolgen. Een daarvan is
dat de relatie tussen woordbeeld en
uitspraak ondoorzichtig wordt, wat
enerzijds leidt tot onzekerheid bij en
fouten in de uitspraak, en anderzijds
het leren en hanteren van de spelling
bemoeilijkt. Bovendien kan de introductie van een aantal geheel nieuwe
schrijfwijzen de thans heersende verwarring doen voortduren; de kans is
immers aanwezig dat de tot nu toe gebruikelijke spellingvarianten niet door
de nieuwe worden vervangen, maar
naast de nieuwe schrijfwijze blijven
voortbestaan.
Een ander bezwaar tegen de voorstellen van de Werkgroep is van gevoelsmatige aard, maar we willen het
niet ongenoemd laten, omdat het voor
ons een belangrijke rol speelt: de vervanging van zovele vertrouwde woordbeelden door uitheemse spellingen getuigt van een gebrek aan respect voor
het Nederlands, een taal die ons dierbaar is en waarvan wij de identiteit
— binnen de grenzen van het
mogelijke — willen handhaven.

Het is duidelijk dat voor de Chinese
namen het Pinyin-systeem wordt gehanteerd. Dit systeem is weliswaar
niet eenvoudig in het gebruik, maar
het heeft inmiddels zoveel ingang gevonden dat we ons hiertegen niet willen verzetten. Overigens vinden wij
dat een uitzondering gemaakt moet
worden voor Peking,• deze naam is zo
ingeburgerd dat hij moet worden beschouwd als een exoniem (dat is een
naam die in het Nederlands afwijkt
van die in de taal van herkomst, bijvoorbeeld Parijs versus Paris).
Vraagtekens plaatsen we bij de Arabische namen. De Werkgroep kiest in
principe voor schrijfwijzen die `door
het land zelf aanbevolen' dan wel 'internationaal gebruikelij k' zij n. Maar
door welk(e) land(en) wordt het hier
gehanteerde systeem aanbevolen, en in
welke taalgebieden is dat thans gebruikelij k? We vragen ons of of er werkelijk geen eenvoudiger systeem gekozen
zou kunnen worden. Afgezien daarvan vinden wij dat namen als Bahrein,
Beiroet, Koeweit, Jemen, Katar en
SaoediArabie als exoniemen dienen te
worden beschouwd, naar analogie van
Irak. De Werkgroep geeft voor deze

namen Bahrayn, Bayrut, Kuwayt, Yemen, Qatar, Saudi A rabie en Irak (de
eerdere spelling Iraq, uit het 'blauwe
boekje; is dus niet langer gehandhaafd.
2. Hybriden
In enkele gevallen constateren wij een
tweeslachtige schrijfwijze:
— Filipij nen: de enkele p is Spaans, de
uitgang -ijnen is Nederlands. Mede gezien het feit dat in het Nederlands alle
afleidingen van de Griekse naam Philippus met -pp- gespeld worden (Filippenzen,filippica) en dat bovendien die
-pp- geschreven wordt in het Engels,
Frans, Duits en Italiaans, pleiten wij
sterk voor de spelling Filippijnen.
— Papua-Nieuw-Guinea: Nieuw is
Nederlands, Papua niet; daarom liever
Papoea-Nieuw-Guinea.
— Saudi Arabie: Arabie is Nederlands,
Saudi niet; daarom liever SaoediArabie.
— Bukarest: de lokale naam is Bucuresti. Waarom het Roemeense Bu- en
het Nederlandse -karest? Daarom
liever Boekarest.
3. Accents aigus
In afwijking van alle vorige spellingvoorstellen, en in afwijking van het
`internationale gebruik , plaatst de
Werkgroep accenten in Benin, Mexico,
Panama, Peru en Reykjavik. Dit gaat
ons te ver, mede omdat er nu inconsequenties ontstaan in de afleidingen:
Benin - Benins versus Mexico - Mexicaans. Het lijkt ons zeer wel verdedigbaar deze tekens weg te laten, naar
analogie van Japanse en Slavische
namen.

4. Uitspraakverandering
In een aantal gevallen is de voorgestelde spellingverandering van dien
aard dat een andere uitspraak wordt
opgeroepen. Regeling van de uitspraak
van namen valt buiten de competentie
van een spellingcommissie. Daarom
tekenen wij bezwaar aan tegen de -iaspelling in Malaysia, Micronesia, Namibia en Somalia.
Hetzelfde bezwaar, zij het soms in
mindere mate, hebben wij tegen
schrijfwijzen als Bahrayn, Bayrut,
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Bejing, Kampuchea, Kuwayt, Mocambique, Oekraine (zonder trema) en opnieuw Saudi-Arabi
5. Woordbeeld
Vanwege de verstoring van het
Nederlands-eigen woordbeeld van
veelgebruikte en ingeburgerde namen
hebben wij grote bezwaren tegen
schrijfwijzen als Baghdad (Bagdad),
Budapest (Boedapest), Cameroun (Kameroen), Etiopie (Ethiopie), Kenya
(Kenta), Khartum (Chartoem), Qatar

(Katar), Sudan (Soedan), Tchad (Tsjaad),
Tokyo (Toklo), Uganda (0eganda) en
Yemen (Jemen). Hetzelfde geldt voor
de onder punt 4 reeds genoemde namen.
Tot zover de kanttekeningen van het
A.B.N. bij de `Lijst van landnamen,
opgesteld door de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van
de Nederlandse Taalunie. Van het
vervolg, bijvoorbeeld van een reactie
van de Werkgroep, houden wij u in

Onze Taal op de hoogte.
De volledige `Lijst van landnamen;
namen van landen, de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden, inwoners en hoofdsteden' met een uitgebreide toelichting is te vinden op bladzijde 48-55 van het Publikatieblad van
de Nederlandse Taalunie, jaargang 3
nummer 1, oktober 1989. Inlichtingen: 070 - 469548; adres: NTU,
Stadhoudersplantsoen 2, 2517 JL
Den Haag.

Een onmwoord
Boerenbruiloftghurt
Robert-Henk Zuidinga

In de jaren zeventig was het oma.
Grootmoeders cake, de opoe-fiets,
`grandma's freshly baked cookies': als
het maar op de een of andere manier
aan een grootmoederfiguur was gekoppeld, gaf dat een produkt meteen
een aura van ouderwetse betrouwbaarheid, vooroorlogse degelijkheid en onweerstaanbare nostalgie.
De advertenties en reclamecampagnes
wedijverden om het getrouwste cliche
van de oer-oma: een door het leven gegroefd gelaat maar met liefdevolle
ogen, een brilletje — niet het allergoedkoopste uit de winkel maar toch
onmiskenbaar van het ziekenfonds —
vertederend krullende grij ze lokken,
blauwgrijze spoeling van Schwarzkopf, en een zwarte omslagdoek (zelf
gehaakt!) rond de schouders tegen een
kille nazomerbries.
Maar aan grootmoeders bewind kwam
begin jaren tachtig een cinde toen de
Hema — toch al nooit te beroerd om
op een tendens in te haken — de opoefiets in haar kleurenfolders opnam.
Toen moesten de reclamemakers uitkijken naar een ander clichebeeld.
Nou ja, clichebeeld, in reclametermen
heet dat vermoedelijk `een vergeneraliseerd individu met grote identificeringswaarde . En dat werden Jan en
Marie.
Lang voor het rond het Binnenhof begon door te dringen, hadden de reclamejongens namelijk al heel goed door
dat het milieu een onderwerp met toekomst was: uitgestrekte groene weiden, tevreden grazende koeien, imposante wolkenluchten boven een pol-

derdijk; u dacht Loch niet dat Martine
Bijl voor haar lol tussen de spitskolen
zit?
De mensen hadden weer behoefte aan
bewust eten, aan vers en gezond, aan
goed kauwen voor je het doorslikt.
Uit die filosofie kwam de boerenlandmelk voort. Vanuit die gedachte werd
de met natuurlijke rechtsdraaiende
melkzuren verrijkte drinkyoghurt
ontworpen. Met dat beeld voor ogen
kwam iemand op het idee de eeuwenoude hangop umer te gaan noemen en
op het deksel herinnert aan hangop te
zetten.
En het werkte. Wat het verschil was,
wist geen mens, maar het heette
boerenland-dit of karnevers-dat, en
dus werd het gekocht. En gevreten.
Maar er is een grens, zelfs voor reclamemakers. Die werd bereikt toen P.N.
— voluit: Boerderijmelkveredeling
P(uur) N(atuur), dat zegt eigenlijk al
genoeg — een `overheerlijke zachtzure
standyoghurt' op de markt bracht.
(Standyoghurt is, volgens mijn op
kringlooppapier gedrukte macrobiologische encyclopedie, een lobbige roeryoghurt'; nu weet ik nog niets.)

Op de beker waarin dit kostelijk vocht
verpakt is, prijkt met gepaste trots de
naam: Boerenbruiloftghurt van Jan en
Marie. Daaronder staat een hoogst onduidelijke afbeelding. Een bejaarde,
wat kromgetrokken man giet een emmer leeg in een melkbus — dat zal Jan
zijn — en wat verder zit iemand in
zo'n alle geslachtskenmerken vervagende overall een koe te melken; dat
moet dus Marie wezen.
Wat die twee oudjes, die tweemaal
daags door noodweer en tegenwind
het land op moeten om de uiers te legen, met een boerenbruiloft van doen
hebben, is volmaakt onduidelijk. En
dat is misschien ook wel juist de bedoeling, want wat een boerenbruiloft
— hossen, hijsen, speeksel dat uit de
mondhoeken druipt, een eeltige hand
die onder een rok tast; ja, als het op
cliches aankomt, weet ik ook van wanten — met de lobbigheid van dioxinevrije melkzuren te maken heeft, zou
zelfs de duurst betaalde reclamejongen
nog niet duidelijk kunnen maken. En
daar gaat het de neo-milieubewuste
consument ook niet om. Die wil alleen maar een illusie.
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Spreekstijlen van vrouwen en mannen
De gevaren van gemengd spreken
Ingrid van Alphen — Instituut voor Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam

In een wetenschappelijk artikel over miscommunicatie tussen vrouwen en mannen
wordt als standaardvoorbeeld de uiting `hmm, de zogenaamde minimale respons,
gegeven. Wanneer iemand een verhaal vertelt, geeft de ander vaak te kennen dat zij
luistert, door tijdens het gesprek de ander te ondersteunen met 'hmm' of `mhm. Dat
is te vergelijken met instemmende knikjes. Het hier gebruikte `zij' is geen moderne
vervanging van `hij , maar is bedoeld als seksespecifiek. Vrouwen zouden een andere
betekenis toekennen aan `hmm, namelijk: `Ja, ik luister, vertel verder, ik ben er nog:
Mannen zouden een veel `zwaardere' betekenis aan deze uiting hechten, namelijk `Ja,
ik ben het met je eens. Dit verklaart waarom vrouwen vinden dat mannen nooit
luisteren. Die doen alleen maar `hmm' als ze het met het verhaal eens zijn. Mannen
roepen van hun kant dat vrouwen onvoorspelbare wezens zijn, omdat die na afloop
van het gesprek zeggen het er niet mee eens te zijn, terwijl ze toch zo vaak
`instemmend' gehumd hebben!
Deze verschillen tussen vrouwen en
mannen in betekenistoekenning aan
de minimale respons zullen iedereen
bekend voorkomen. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is echter
nog niet zo ver gevorderd dat deze verschillen ook echt aangetoond zijn.

Spreektalen
De hierboven beschreven miscommunicatie wordt veroorzaakt door een
verschil in normen binnen conversaties bij vrouwen en mannen. Deze verschillende normen leiden tot seksespecifieke spreekstijlen. Het taalgedrag
van vrouwen ziet er, kort samengevat,
meer cooperatief, ondersteunend uit.
Het taalgedrag van mannen lijkt meer
concurrerend, bevechtend te zijn.
Vrouwen zijn actiever betrokken bij
het in stand houden van gesprekken;
zij stellen meer vragen, vullen meer
stiltes, en maken — zoals gezegd —
meer minimale responsen. Zij protesteren niet expliciet als zij worden
geinterrumpeerd, maar vallen letterlijk
stil. Zij wachten vaker op een mogelijkheid tot spreken (ofwel: een beurt)
of vragen daar expliciet om. Zij sluiten
vaker aan bij het betoog van de ander,
met bijvoorbeeld ja, maar' of ja, en
Mannen daarentegen sluiten alleen expliciet aan indien hun betoog in gevaar
is. Zij nemen vaker de beurt, spreken
veel langer, en worden in het geheel
niet van hun stuk gebracht door interrupties. Zelf interrumperen zij vaker
hun gesprekspartners (in het bijzonder
vrouwen). Zij vechten vaker het standpunt van de ander aan, negeren eerdere opmerkingen, structureren hun
betogen op het extreme af: 'hieraan

zijn drie aspecten te onderkennen
waardoor zij op voorhand spreektijd
claimen voor ten minste drie uiteenzettingen. Zij doen vaker stellige uitspraken of kwalificeren de discussie
met opmerkingen als `Het eigenlijke
kernpunt ligt ergens anders en daarover moeten wij het nu hebben.' En
ten slotte zijn zij in staat tot onmogelij k lange zinnen: daar waar normaal
de zin zou eindigen, gaat de intonatie
omhoog en wordt verder gesproken,
zodat de zogenaamde `wormzin' ontstaat.
De vraag dient nu gesteld te worden
hoe, wanneer en waarom dit seksespecifieke taalgedrag wordt aangeleerd.
Daarvoor is het noodzakelijk om terug te gaan naar de verwerving van de
moedertaal in het algemeen en naar
onderzoeken naar de verwerving van
seksespecifiek taalgedrag in het bijzonder.

Verschillende taalverwerving
Een veelgehoorde opvatting bij leken
en deskundigen is dat meisjes eerder,
sneller en beter hun taal verwerven
dan jongens. Meisj es hebben betere talige vermogens, hetgeen blijkt uit psychologische tests. Die linguistische superioriteit van meisjes blijkt uit een
betere articulatie, minder grammaticale fouten, langere zinnen, betere
zinscomplexiteit en minder taalstoornissen. Zulke onderzoeksresultaten
zijn in het verleden vaak weggeredeneerd met verschillende argumenten:
meisjes zijn emotioneel zekerder;
meisjes zijn voorlijk, dus vergelijking
met jongens van dezelfde leeftijd is oneerlijk; of: alle onderzoeken die positieve resultaten voor meisjes vonden,

zijn door vrouwen gedaan.
Het feit dat meisjes eerder en sneller
een ingewikkelder taalgebruik leren,
zal heus wel terug te voeren zijn op
het feit dat de specialisatie voor taal
zich bij meisjes eerder ontwikkelt dan
bij jongens. Maar dat verklaart
hoogstens de verschillen in taalvermogen op jonge leeftijd en niet de verschillen in stijl zoals ik die hierboven
heb beschreven.
Het onderzoek naar de verwerving
van seksespecifiek taalgedrag heeft de
laatste jaren dan ook de vraag naar het
taalvermogen genegeerd en zich gericht op verschillen in stijl.
Bij de verwerving van taal door kinderen moeten niet alleen de woordenschat, betekenissen en de grammatica
van de moedertaal worden aangeleerd,
maar ook de communicatieve regels
van het taalgebruik. Zo kunnen driej arigen nog nauwelijks vragen om verduidelijking, maar vierjarigen wel. Zo
blijken vierjarigen het sociale onderscheidingsvermogen te hebben verworven om beleefde zinnen tegen ouderen te uiten, en onbeleefde tegen
hun twee] arige `ondergeschikten'. Ze
moeten dan nog leren dat `het tocht
bier' eigenlijk betekent `doe het raam
dicht'. Pas tegen het zesde jaar leren
kinderen indirecte zinnen te maken als
`zou ik misschien een snoepje mogen?'
in plaats van 'geef me een snoepje . Zo
ook blij ken kinderen pas op zesj arige
leeftijd minimale responsen te kunnen
geven.
En nu juist bij de verwerving van deze
en andere gespreksregels blijkt zich
een scheiding tussen de seksen te voltrekken. Kinderen leren de regels voor
wat 'hoort' in discussies door het
opstellen en heropstellen van hypothesen op basis van wat de omgeving hun
`vertelt'. Wie is die omgeving?

Ouders en leerkrachten
De oorzaken voor seksespecifiek taalgebruik zijn de afgelopen jaren achtereenvolgens gelegd bij de ouders, de
leerkrachten en de school- en kinderboeken.
Vaders interrumperen kinderen meer
dan moeders doen, beiden interrum-
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peren meisjes vaker dan jongens.
Vaders gebruiken meer directe bevelen
dan moeders, en vaker tot jongens.
Maar ook dit verklaart niet de uiteindelijke verschillen: als de `input' gelijk
zou zijn aan de `output , dan zouden
jongens meer bevelen gebruiken en
zouden meisjes meer interrumperen.
Dat eerste is wel het geval, het laatste
niet. Dus er moet iets anders (ook)
een rol spelen. De klas misschien?
Uit onderzoek komt naar voren dat
meisjes vooral worden gezien als
rustig, sociaal, nauwgezet, sportief,
onzelfstandig en onzeker, terwiji jongens als druk, geinteresseerd en goede
prestaties leverend worden bestempeld. Ook worden meisjes als ijveriger,
kwetsbaarder en dommer gezien. Jongens worden abstracter en taalkundig
complexer toegesproken dan meisjes.
Meisjes worden meer gestimuleerd bij
het lezen, jongens meer bij het rekenen. Jongens krijgen meer denkvragen
en meisjes meer feiten- en keuzevragen. En in het algemeen krijgen jongens meer aandacht (positieve en negatieve) dan meisjes. Dit gelds zowel
voor klasse- en kringgesprekken, als
voor onderwijsleergesprekken.
Hoe sterk de norm is dat jongens de
aandacht krijgen, blijkt uit onderzoeken naar 'roldoorbrekende' leraressen
en leraren die daadwerkelijk hun best
deden veel aandacht te besteden aan de
meisjes in hun klas. Na afloop was
iedereen — leerkracht, meisjes en
jongens — ervan overtuigd dat er nu
wel heel erg veel aandacht naar de
meisjes was gegaan. Na een kwantitatieve analyse van de opnames van lessen, bleek nog steeds 2/3 van de interactie voor de jongens te zijn geweest,
terwijl ieders intuitie het omgekeerde
vertelde!

Vriendinnen en vrienden
Nog niet alle beinvloedende instanties
zijn aan de orde gekomen. Vergeten
zijn de zo belangrijke `peers , de leeftijdgenootjes. En zoals we de `peers'
verantwoordelijk kunnen stellen voor
de rappe verwerving van het plaatselijke regio- of dialect door een kind
van wie ouders, juffen en meesters
keurig ABN spreken, zo kunnen we
ook de `peers' zien als de invloedrijkste personen in de verwerving van
seksespecifiek gedrag in het algemeen
en dus ook van taalgedrag. De verschillende normen en opvattingen

die ten grondslag liggen aan de verschillende spreekstijlen van vrouwen
en mannen lijken wel uit twee heel
verschillende culturen voort te
komen. Op het eerste gezicht schijnen
die er in onze westerse samenleving
niet te zijn: gemengde zandbakken,
klassen en zwembaden maken deel uit
van onze cultuur. Maar de eigen jeugdcultuur is gescheiden: vooral tussen de
5 en 15 jaar, met een piek tussen 12 en
15 jaar, trekken meisjes en jongens
zich in hun vriendinnen- en vriendengroepjes terug en bevinden zij zich in
twee verschillende subculturen, zo
blijkt uit mijn eigen onderzoek. De
verschillen tussen meisjes- en jongensgroepen geven een verklaring voor de
verschillen in gespreksregels. De
groepjes van jongens zijn gedifferentieerder naar leeftijd en groter van aantal, die van meisjes gelijker van leeftijd
en kleiner, meestal met z'n tweeen,
ook wel met z'n drieen: dat verklaart
het grotere gemak waarmee jongens
grotere groepen toespreken, dat verklaart het gemak waarmee meisjes intieme gesprekken kunnen voeren. Dat
verklaart het verschil in `talent' voor
openbare discussies versus privegesprekken.
De groepen van jongens zijn meer
hierarchisch gestructureerd, zodat
steeds een leider bevochten moet worden, ook door middel van taal. Iedere
jongen in de groep moet van zich
doen spreken, ook (of julst) als een andere het woord heeft. Dat verklaart
waarom mannen zo gewend zijn aan
interrupties. Meisjes kennen officieel
geen leidster, maar wel complexe
vriendinschappen met veel betrokkenheid (hmm, hmm) en loyaliteit in het
vaandel, waar conflicten nooit expliciet geuit mogen worden, maar natuurlijk wel plaatsvinden. En dat verklaart verbale tactieken als ja, daar
heb je wel gelijk in, maar ..: en indirecte aanvallen als `Zij zei dat jij zei dat
i zei...

Naar sociale tweetaligheid
De hierboven weergegeven subculturen betreffen mijns inziens overigens
noodzakelijk `rites de passages , waarbij sterk overtrokken opvattingen over
vrouwelijkheid en mannelijkheid een
rol spelen. Bewijs voor deze stelling is
te vinden in attitude-onderzoeken
waaruit blijkt dat rond het negende
jaar nog niet alle traditioneel stereotype opvattingen door kinderen zijn

verworven, en dat er tussen 12 en 15
jaar overdreven opvattingen bestaan
over wat des vrouws en wat des mans
is.
Het is in deze twee subculturen dat we
de belangrijke verschillen in gespreksregels van vrouwen en mannen kunnen vinden. Met deze twee subculturen hebben ook leraressen en leraren
te maken wanneer zij kinderen scholen in verbale vaardigheden. Dat meisjes een spreekstijl aanleren die voornamelijk geschikt is voor de privesfeer
(ondersteunend en harmonieus) en
jongens een spreekstijl die voornamelijk geschikt is voor de openbare sfeer
(concurrerend en bevechtend) levert in
het dagelijks verkeer, waar regelmatig
`gemengd wordt gesproken, miscommunicatie op. En dat is jammer. Erger
is echter dat waar twee spreekstijlen
elkaar ontmoeten, de snelle, dominante het wint van de rustigere en
ondersteunende. Ook erg is dat mannen zo'n moeite hebben met persoonlijke gesprekken, terwijl ze het op het
werk toch zo prachtig doen.
Beter inzicht in beider vaardigheden is
van groot belang voor het onderwijs,
waar bijvoorbeeld in kringgesprekken
of discussielessen gestimuleerd kan
worden dat meisjes wat `feller' gaan
spreken en jongens wat ondersteunender. Kortom: dat beiden sociaal tweetalig worden, zodat uiteindelijk
— onafhankelijk van de sociale categorieen `vrouw' of `man' — een individuele keuze kan worden gemaakt voor
welke spreekstijl in welke situatie dan
ook. Dan kan uw zoon rustig wat stiller zijn en mijn dochter verbaal iedereen van de ronde(!) tafel vegen.
Literatuur
I. van Alphen, `Learning from your Peers:
the acquisition of Gender-specific Speech
Styles'. In: D. Brouwer & D. de Haan
(red.), Women's language, socialisation and
Self-image. Dordrecht, 1987, blz. 58-75.
M. de Waal, Meisjes: een wereld apart. Meppel, 1989.
Drs. I. C. van Alphen is een van de sprekers op het publiekssymposium over
sociolingulstiek dat op zaterdag 3 februari
te Utrecht gehouden zal worden. De organisator is de stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Techniek, Postbus
171, 3500 AD Utrecht, tel: 030 - 34 20 99.
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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 huip nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Redactie Onze Taal, met bijdragen van Nico Groen & Erik Viskil

Woordenboek informatica
In 1985 deed A. J. Vervoorn in Onze
Taal (nummer 1, blz. 10-11) verslag
van een `vergelijkend warenonderzoek' naar drie informaticawoordenboeken. Toen stak het Informaticawoordenboek van Van Uitert en Hummeling met kop en schouders boven
twee andere uit. Onlangs verscheen bij
Samsom Uitgeverij een tweede, geheel
herziene druk van dit boek, dat nu
Verklarend informatica-woordenboek
heet en door Van Uitert en Kaspers is
geschreven.
Het boek is uniek van opzet en omvang. Allereerst zijn ruim 30.000 Nederlandse informaticatermen met uitleg en Engelse tegenhanger opgenomen, waarna een aparte lijst volgt met
alle Engelse trefwoorden, waarbij
wordt doorverwezen naar de Nederlandse. Een lijst van letterwoorden
sluit dit voortreffelijke naslagwerk af.
Zonder overdreven purisme is getracht
goede en gangbare Nederlandse equivalenten aan te reiken voor Engelse
termen, zonder dat die laatste in het
boek ontbreken. Alleen ingeburgerde
of onvertaalbare Engelse woorden zijn
ook als Nederlands trefwoord aanvaard.
Het boek telt 1063 blz., en kost als paperbackf 79,50 en in gebonden vorm
f 94,50. ISBN 90.14.03796.1.

Jongerentaal
Marc Hofkamp en Wim Westerman
schreven het boek Aso's, bigi s, crimi's,
met als ondertitel Jongerentaalwoordenboek. In woordenboekvorm worden ongeveer 1500 door jongeren gebruikte woorden en uitdrukkingen
.van een korte verklaring voorzien,
met een voorbeeld van toepassing in
een zin, gevolgd door een hoofdstuk
`Een korte beschrijving van jongerentaal'. De pocket telt 222 blz., kost
f 14,90 en is verschenen bij uitgeverij
De Fontein. ISBN 90.261.0349.2.

Af kortingenwoordenboek
Tweede-Kamervoorzitter Deetman
kreeg in november het eerste exemplaar aangeboden van de Ajkortingenlijst van de Nederlandse taal, waarin
ongeveer 15.000 `verkortingen' zijn

opgenomen. Naast het Prismahandwoordenboek Ajkortingen van dr. C.
Apeldoorn heeft onze taal nu een
tweede standaardwerkje op het gebied
van verkortingen, afkortingen en letterwoorden. Het in linnen gebonden
boekje stond onder redactie van H. J.
Boef, is uitgegeven bij uitgeverij Auc
tor te Apeldoorn, en kost f 20,90.
ISBN 90.71844.16.1.

Spreekwoorden
Bij Uitgeverij De Arbeiderspers verscheen Wat van eksters komt, huppelt
graag van W. Postma en E. Scheepmaker, een boek met spreekwoorden en
zegswijzen over plant en dier, de `oerbronnen van ons taalscheppend vermogen . Van 120 gezegden worden uitvoerig de betekenis, de herkomst en de
bijbehorende geschiedenis besproken.
Het boek telt 260 bladzijden en kost
f 34,90. ISBN 90.295.3795.7.

Publiekssymposium
Op zaterdag 3 februari houdt de stichting voor Publieksvoorlichting over
Wetenschap en Techniek in de jaarbeurscongreszaal te Utrecht vanaf 10
uur een publiekssymposium over sociale invloed op taalgebruik. Opgave:
door overmaking van f 35,— op girorekening 5782441 t.n.v. stichting PWT
o.v.v. symposium 'Jouw taal'. Inlichtingen: 030 - 342099.

Af scheidsbundel
Ter gelegenheid van het afscheid van
W. Drop als hoogleraar Taalbeheersing
aan de Rijksuniversiteit Utrecht verscheen Taalbeheersing in Nederland,
een bundel artikelen die vakgenoten
speciaal voor deze gelegenheid geschreven hebben. In het eerste deel
van de bundel wordt ingegaan op de
`Utrechtse , praktische visie op het vak
taalbeheersing, in het tweede deel op
theorievorming over argumenteren,
schrijven en lezen. Ook inzichten over
de toepassing van deze praktische vaardigheden komen daarbij aan bod. Taalbeheersing in Nederland, een bundel
opstellen voor W. Drop is onder redactie van Daniel Jansen en Gerard Verhoeven uitgegeven bij WoltersNoordhof f en kost f 45,—.

Dikke vriend
In het satirische TROSradioprogramma 'Binnenlandse
Zaken' levert Driek van Wissen wekelijks kritiek op de eigenaardigheden
van onze taal. Hij vraagt zich of of
men onder een pinkode een lofzang op
de kleinste vinger moet verstaan, of
een reclamestikker hetzelfde is als een
typist op een reclamebureau, en
waarom Moriaantje zonder hoed uit
wand'len ging. De aardigste van Van
Wissens kritieken zijn nu gebundeld
en uitgegeven onder de titel De Dikke
Van Dale is mijn beste vriend. Uitgeverij Boekwerk, f 14,90.

Arabisch in het Nederlands
In het juni-nummer van Onze Taal
1989 werd het boekje Koffie, kaffer en
katoen van Marlies Philippa wel genoemd, maar zonder verdere gegevens
voor de lezers. In het boekje wordt de
oorsprong besproken van woorden die
uit of via het Arabisch in onze taal gekomen zijn (van spinazie tot hasjiesj),
of die ten onrechte met Arabisch geassocieerd worden. Koffie, kaffer en
katoen — Arabische woorden in bet
Nederlands is uitgegeven bij Pantheon
Boekhandel te Amsterdam, telt 128
blz. en kost f 28,50. ISBN
90.726.5302.5.

Economentaal
Niet alleen economen zijn geinteresseerd in economie. Vaak zijn zij wel de
enigen die de taal van economen kunnen begrijpen. Daarom hebben A. F.
van Zweeden, tot voor kort commentator van NRC Handelsblad, en F. G.
van Heerwaarden, medewerker van
het Sociaal en Cultureel Planbureau,
Economentaal geschreven. In dit uitgebreide lexicon zijn termen en uitdrukkingen uit het beurs-, bank- en
belastingwezen, maar ook andere
sociaal-economische en financiele termen, van een verklaring voorzien.
Het is geschreven voor krantelezers,
ondernemers, scholieren en alle anderen die de taal van economen willen
begrijpen. Economentaal is uitgegeven
door Academic Service en kost
f 29,90.
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Van woord tot woord
Witte scherpe wortelen
Marlies Philippa

Xandra van Gelder lees ik altijd graag
in de rubiek 'Keuken' van de Volkskrant. Ze schrijft onderhoudend, geeft
leuke recepten en is altijd goed gemnformeerd. En ook denkt ze na over
taal. Eind oktober schreef ze in een
stukj e over Witte scherpe wortelen:
`Een rammenas en rettich zijn benamingen voor dezelfde wortelsoort,
maar in het dagelijks gebruik zie je
vaak dat een wortel met zwart velletje
rammenas wordt genoemd, en haar
scherpere zusje met een smetteloos
wit vel haar Duitse naam rettich
krijgt: Vervolgens weidt ze uit over de
prachtige namen van verschillende
rammenasrassen: Munchener bier,
ronde zwarte winter, lange zwarte
winter, rex, unus treib en minowase.
Helaas kiest ze daarna bij de beschrijvingen van enkele recepten voor de
naam rettich, zijnde `de meest ingeburgerde aanspreektitel'.
Als dat laatste al waar is, vind ik het
jammer. Bovendien moet je er volgens
mij niet aan meewerken om een goede
Nederlandse benaming te vervangen
door een buitenlandse, waardoor ons
eigen woord kans loopt te verdwijnen.

Van over de brug
De rammenas (Raphanus sativus, var.
niger), die van binnen altijd wit is
maar aan de buitenkant wit, geel, roze
of zwart kan zijn, is een variant van de
radijs (Raphanus sativus, var. radiculus) en smaakt dan ook radijzig. Het
woord radijs komt via het Franse radis
van het Latijnse radice/radix, dat `wortel' betekent. Het Duitse Rettich is
ontstaan uit hetzelfde Latijnse woord.
Het Jiddisch heeft het Duitse woord al
eerder in onze taal ingevoerd in de
vorm rettisch. Zo was er voor de oorlog een Amsterdams-joodse zegswijze:
Tor die brik scheine rettisch! Ibber
die brik mooie rammenas!' (Voor de
brug mooie rettisch! Over de brug
mooie rammenas!) Met `die brik' werd
de Blauwbrug bedoeld, die de verbinding vormde tussen de jodenbuurt en
andere stadswijken.
Rammenas/ramenas heeft als variant
de vorm ramelas gekend, een verbastering van het Italiaanse ramolaccio. Dit

Italiaanse woord is op zijn beurt afkomstig van het Latijnse armoracia
`mierikswortel'. De klanken -r-, -l- en
-n- liggen fonetisch gezien dicht bij
elkaar, waardoor ze nogal eens wisselen in diverse varianten van een
woord: ramenas, ramolaccio en armoracia. Ook de verspringing van r en
klinker, zoals in armoracia en ramolaccio is een niet ongewoon verschijnsel.

De wortel van mierik
De mierikswortel of peperwortel, een
zeer scherpe witte wortel en een probaat middel tegen scheurbuik, wordt
nogal eens met de rammenas verward.
Dat blijkt al uit de naam rammenas,
die immers oorspronkelijk `mierikswortel' betekent. Rammenas en mierikswortel behoren beide tot dezelfde
plantenfamilie, die der Cruciferae, de
kruisbloemigen, maar tot verschillende geslachten. De mierik is een
soort lepelblad met verscheidene officiele namen: Cochlearia armoracia,
Armoracia lapathifolia en Armoracia
rusticana. In het Engels wordt hij
horseradish en in het Duits Meerrettich
genoemd.
Het Duitse woord zet ons op het
spoor van de etymologie van mierik.
Meerrettich betekent de wortel die
meer is; de grotere, de sterkere wortel.
Mierik heeft zich ontwikkeld uit vormen als meerradic en mieredik, met dezelfde betekenis als het Duitse Meerrettich.
Mierikswortel is eigenlijk dubbelop: in
-rile zit immers al de betekenis 'wortel'!

Oproep
De Kiliaanstichting heeft uw hulp
nodig! In het aprilnummer van 1989
heb ik u iets verteld over de Kiliaanstichting. Doel van deze stichting
is een geheel nieuw wetenschappelijk
etymologisch woordenboek samen te
stellen. Een team van Nederlandse en
Belgische specialisten werkt daaraan.
In de oudere Nederlandse etymologische woordenboeken wordt nooit ver-

meld wanneer een woord voor het
eerst is aangetroffen. Dat is echter toch
handig, zelfs al weet je dan nog niet
zeker sinds wanneer het woord werkelijk in onze taal bestaat. De Tollenaere
is in 1983 in zijn bewerking van het
kleine etymologische woordenboek
van De Vries begonnen met dateringen van eerste vindplaatsen. Ten dele
heeft hij deze gebaseerd op gegevens
uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Wij willen ook dateringen en liefst
vroegere dan nu bekend zijn. Wij zouden dus bijzonder blij zijn als u op
grond van documenten kunt aantonen
dat een bepaald woord al eerder in het
Nederlands op schrift is gezet dan tot
nu toe bekend was. Wij zien uit naar
uw reacties, die u naar het secretariaat
van Onze Taal kunt sturen.

Nummer 2/3 van
Onze Taal verschijnt
begin maart

OPBERGEN VAN
ONZE TAAL
Bestuur Genootschap Onze Taaf

Het genootschap heeft cassettes laten
maken met de opdruk Onze Taal,
waarin minstens zes jaargangen van
Onze Taal kunnen warden 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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Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK Den
Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in

PCUdB

bruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren en.'
Het maandblad Onze Taal (o p lage 24.000
24.000 )
wil op prettig leesbare en taalkundig v erantwoorde wijze inzicht even in alle aken 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.
Redactie:
drs. P. H. M. Smulders, redacteur-secretaris
drs. L. Gijsbers
dr. F. jansen, redacteur
drs. E. J. van der Spek, redacteur
Taaladviesdienst:
drs. P. H. M. Smulders
drs. L. Gijsbers
W. Sterenborg
De Taaladviesdienst is de vraagbaak voor een
iedcr die taalvragen heeft.
Bestuur Genootschap Onze Taal:
voorzitter: H. A. M. Hoefnagels, Den Haag
vice-voorzitter: dr. J. F. Remarque, Amsterdam

1931) stelt Lich ten doel `het verantwoorde ge-

n Om te beginnen een serieus onderwerp naar aanleiding van een pagina
uit CDA-actief te Bussum. • Deze pagina is Onze-Taalredacteuren toegestuurd door F. X. J. Baneke ter zelfder plaatse. Eigenlijk had ik willen
schrijven Deze pagina is Onze Taalredacteuren geworden op basis van het
ambtelijke Dit schrijven is mij geworden, maar om de een of andere reden
vind ik dat dit niet kan, en wel zo
sterk niet kan, dat het niet leuk meer
is, doch alleen verwarring zou scheppen. En dat is toch wel het laatste wat
ik zou wensen. • Goed, het serieuze
onderwerp. n Genoemde circulaire bevat een zinsnede die luidt: Er wordt
een gemeentelijk coordinatiepunt ingesteld voor (startende) ondernemers die
wordt bemenst door een contactfunctionaris (m/v). F. X. J. Baneke, u
voelt het al, valt over het woord bemenst; we zien even of van de grammaticale fout in de zin. • Nu zou ik
gaarne met u over het werkwoord bemensen van, gedachten willen wisselen.
Wat zijn zoal de voors en de tegens?
Voor zover ik kan overzien, zijn er
precies twee voors en twee tegens.
n Het eerste `voor' is zo evident de inspiratiebron van de creatie van het gewraakte woord (vrouwvriendelijkheid,
emancipatorisch streven) dat het direct
het eerste `tegen' oproept (actie is reactie, ook in linguisticis). n Tegenstanders van het woord zullen opmerken dat de schepper ervan nogal naief
is. Immers, de maker moet gedacht
hebben dat een sekseneutrale taal de
gebruikers van vooroordelen omtrent
de geslachten bevrijdt, en de weg
opent naar een maatschappij waar discriminatie uit den boze is. Nu is toevallig het Perzisch een taal waar zelfs
in persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden man en vrouw gelijk
zijn, maar dat schijnt geen reden voor
de bewoners van Iran te zijn om die
taalkundige gelijkheid in een sociale
om te zetten. n Dezelfde tegenstanders
zouden ook van de schepper of schepperes (of is het schepster?) kunnen zeggen dat deze persoon (v/m) misschien
helemaal niet zo naief is, maar denkt
via deze ingreep bij allerlei feminiserende elementen (m/v) in een goed
blaadje te komen. n Tot zover het

eerste voor en het eerste tegen. n Het
tweede voor/tegen-paar is van meer
taalkundig karakter. Allereerst zou ik
willen benadrukken dat het woord bemannen een niet te onderschatten taalkundig nadeel heeft: het proces van
het bemannen kan niet met het woord
bemanning worden uitgedrukt, want
dat bestaat al in een andere betekenis.
Als we in het vervolg: bemanning gebruiken voor de groep die iets bemenst (de huidige betekenis dus), en
bemensing voor de activiteit van het
bemannen (de bemensing van de vacature (m/v) kostte ons veel hoofdbreken),
dan hebben we een stap voorwaarts
gezet in een of andere richting. n Ik
weet niet precies welke, maar dat vinden we ook nog wel uit. • Het taalkundige nadeel is weer dat de vorming
van nieuwe woorden volgens het patroon be+substantief+en bij uitstek
geschikt is om de lachlust op te wekken. n Ik zou bijvoorbeeld graag van u
willen weten of u woorden als bekabelen en bewegwijzeren serieus kunt nemen. Ik in elk geval niet. En bemensen
is weer net zoiets. • Dit was weer een
gesprek van mensen onder elkaar. n R.
Broere uit Valkenswaard vraagt de
schrijver deter regelen eens na te denken over de motivering van de Redame Code Commissie om een klacht
ongegrond te verklaren . n Het gaat
hier om de leuze `goed voor het milieu
en goed voor uw portemonnee , waarmee een zeker merk loodvrije benzine
aan het autorijdend publiek werd aan bevolen. Klager achtte de tekst misleidend (benzine, loodvrij of niet, komt
het milieu nooit ten goede), maar de
Commissie in haar wijsheid besloot
`Goed is hier duidelijk bedoeld als beter: n Welnu, ik heb erover nagedacht,
en ben tot de conclusie gekomen dat
het een ware uitspraak is, althans
waarder dan de uitspraak dat goed hier
bedoeld is als slecht. n De vraag is natuurlijk alleen of dit soort duidelijke
bedoelingen ook als zodanig door de
consument worden verstaan. Volgens
mij zullen we in de luttele regelen die
ons resten niet in staat zijn het probleem definitief op te lossen. Dus vaarwel dan maar weer.

secretaris: J. G. Smit, Den Haag
penningmeester: H. P. van Leeuwen r.a.,

Voorschoten
leden: drs. A. P. M. de Bie, Amersfoort;
mevr. mr. T. Faber-de Heer, Den Haag;
mr. J. G. Hoogland, Wassenaar;
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mr. H. W. van Rees, Den Haag;
dr. J. de Rooij, Amsterdam;
mevr. mr. M. A. Riimke, Amsterdam;
prof. dr. J. W de Vries, Lisse.
Secretariaat:

J. G. Smit, secretaris
mevr. H. M. J. van der Laan
mevr. H. Bakker.
Onze Taal verschijnt tienmaal per jaar, met
een dubbelnummer in februari/maart en
juli/augustus. Prijs los nummerf 5,—. Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap) voor
Nederland, Belgie, Suriname en Nederlandse
Antillenf 29,50 per jaar; buiten dezc landen
f 39,50 per jaar. Bij groepsabonnementen
wordt korting verleend. Inlichtingen hierover
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opgave voor CJP'ers uitsluitend aan Federatie
CJP, Postbus 3572, 1001 AJ Amsterdam.
Een abonnement op het tweemaandelijkse
blad Nederlands van no (van de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van
Onze Taal 450 Bfr (normaal 600 Bfr).
Opgave: Ant. Dansaertstraat 76 1000 Brussel.
Het genootschap wordt in zijn werk gesteund

door adviezen van:
het P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam;
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam;
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Universiteit Nijme g en;
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de Faculteit der Letteren van de Katholieke
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Engels in opmars
22 W. F. Hermans over de sluipende verbreiding van Engelse woorden in de
taal van de bovenbazen.
23 De strapatsen van Ritzen: kies voor
Engels en marginaliseer onze taal.
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32 Varieteiten van bet Nederlands: over de
rol en het ontstaan van standaardtaal,
schrijftaal, dialect, randstadsplat, 'be
kakt' en sociolecten.
39 Vrouwen- en mannentaal: feiten en
verzinsels over sekseverschillen.
43 Vaktalen: over de spraakverwarring
tussen vakman en leek.
45 Limburgse dialecten: waardeoordelen
over een bedreigde groepstaal.
48 Surinaams-Nederlands: hoe ontstond
en hoe functioneert deze exotische
varieteit van het Nederlands?
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24 Reacties: wiskunde in Van Dale; tang-

Onze Taal is

verhuisd! Nieuw
adres: Laan van

Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag.
Nieuw telefoonnummer:

070 - 356 12 20

constructies; secretaris m/v; appelig
gevoel; het sinistere links; foetballen;
vertalen; namaak-buitenlands;
reclamejargon verdedigd.
28 Malapropismen (5).
30 InZicht over verschenen boeken.
52 PCUdB over verwestert/erd en over
discriminatie van windrichtingen.
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Toptaal van topman
Willem Frederik Hermans — Parijs

Kwarts, siliciumdioxyde, Si0 2 is een
scheikundige verbinding, waaruit
zand en zandsteen, en de witte kiezelsteentjes op het tuinpad bestaan. Het
voornaamste bestanddeel van de aardkorst is kwarts. Dit eenvoudige, buitengewoon verspreide mineraal nu is,
nadat het bruikbaar was gebleken in
de elektronische techniek en het zelfs
in de duurste polshorloges voor de
aanwij zing van de juiste tijd mag zorgen, danig gestegen op de ladder van
de Nederlandse handelsgeest. Quartz
heet het heden ten dage in het propagandaproza voor allerlei apparaatjes
die nutteloos geluid voortbrengen, en
ook in de horlogewinkel.
De Fransen en Engelsen noemden het
altijd al quartz. In hun spelling heeft
het eenvoudige zandkorreltje de grote
sprong omhoog niet mogen maken.
Wel bij ons.
,

Ik beschouw dit feit als een van de vele
bewijzen dat het yolk helemaal geen
spellingvereenvoudiging wenst. Spelling dient om verschil van rang en
stand aan te geven. De x in sexueel is
verdrongen door ks sinds de pornografie bij de sigarenman naast de
lucifers en de kauwgom ligt, maar
daaruit mag niet worden besloten dat
de Nederlander voordien nooit geweten heeft hoe de x moest worden
uitgesproken. Laten we verder niet
twisten over de spelling, zelfs niet
wanneer deze niet fonetisch en nationaal blijkt te moeten zijn, maar ontleend aan het Engels en dus hoogst
eerbiedwaardig.
Als Nederlandse directeuren, ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders toestaan zich over hun
bezigheden te laten ondervragen door
een journalist, gebeurt het steeds vaker
dat de gewoonste Nederlandse termen
zich niet meer op hun tong wagen en
de `manager' er gauw een woordje
Engels uitflapt, niet om te laten zien
dat hij z'n best gedaan heeft op de
mavo, maar dat hij van de hoed en de
rand weet.
Soms worden deze Engelse kleinodien
in de krant nog cursief afgedrukt, of
tussen aanhalingstekens geplaatst,

maar omdat langzamerhand niemand
meer betwijfelt dat onze taal veel indrukwekkender klinkt als we alle
woorden door Engelse vervangen of
ten minste spellen op z'n Engels, zal
dit niet lang meer duren.
Tot dusver is nog niet alle Engels even
geliefd, maar van `problemen' als er
bedoeld wordt `moeilijkheden' kijkt
geen mens in Nederland meer op. In
Duitsland of Frankrijk trouwens even.
min. Het is een van de woorden die
bewijzen dat de vooruitgang niet
stilstaat en dat de hedendaagse taalgebruiker geleerder en vredelievender is
dan zijn voorouders. Zij immers hadden last van `moeilijkheden' die `overwonnen' moesten worden. Of dit
laatste zou lukken, was nog maar de
vraag en 'overwinnen' klinkt bovendien zo oorlogszuchtig. Sinds de
`moeilij kheden' vervangen zij n door
`problemen' die `opgelost' kunnen
worden, zijn we van vechtersbaasjes
veranderd in geleerden.
Moeilijker is het een verklaring te geven voor het feit dat ondernemingen
en fabrieken er geen afdelingen meer
op na houden, maar `divisies'. Dat
woord `divisie' was al lang gebruikelijk
bij de militairen en alleen bij hen. Het
maakte deel uit van de vrijwel geheel
aan het Frans ontleende terminologie
die sinds jaar en dag wordt gebezigd in
het leger. Juist omdat `divisie' die oude
militaire betekenis heeft en in aanmerking genomen dat het militarisme niet
geliefd meer is, verbaast de opmars van
het woord 'divisie' in handel en nijverheid des te meer. Het kan zijn dat de
militaire betekenis bezig is in vergetelheid te raken, een lot dat andere militaire termen ook bedreigt. Denk maar
aan de van tijd tot tijd in de kranten
opduikende 'doodseskaders' die, in tegenstelling tot de eskaders van de oorlogsvloot, niet op zee in actie zijn,
maar op het vasteland. Zoals eskadrons dus. Aan dit onderscheid heeft
de journalist die een nieuwtje uit een
Engelse of Amerikaanse krant overschrijft, geen boodschap.
Wat `joint ventures' zijn, is ondertus
sen elke vaderlandse zakenman be-

kend, maar dat dit woord niets anders
betekent dan `gezamenlijke onderneming' minder.
Diep `in de problemen' raak ik als ik
een directeur hoor vertellen: `Het concern moest global.' Wat hiervan te denken? Dat het concern overal ter wereld
aan de slag moest gaan? Of is dit een
oliedomme opmerking?
En als de topman op de vraag hoe het
met zekere reorganisaties is gesteld,
antwoordt dat dit niet `in een sweeping statement' valt te zeggen, ben ik
dan een onnozele bloed als ik denk
dat het `niet in een woord' te zeggen
viel? Volslagen ondeugdelijk voor het
internationale zakenleven? Of haal ik
zijn toponderneming door de modder
met zulk platvloers woordgebruik? Is
het alsof ik een zandkorreltje in een
horloge stop in plaats van een quartzkristal? Ik vrees van wel.
Een vertaling van het eveneens door
de president-directeur gebruikte
woord `business unit' als `bedrijfseenheid' lijkt me ronduit beledigend, en
het doen van opgaven of het afgeven
van verklaringen in plaats van 'statements' zal binnenkort wel strafbaar
worden omdat het discriminerend
klinkt.
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Vergis u niet: zo'n bovenbaas is een
`competitive person , zegt hij. Zij n
medewerkers moeten een `winning
feeling' hebben. De aandeelhouder
heeft ook geen begrip voor `good
losers'. Voor `bad losers' zoals de
Nederlandse taal evenmin, geloof dat
maar.

De topman verklaarde bovendien nog
dat hij zich `een ander profiel' had
aangemeten dan zijn voorganger. Helaas fotografeerde de krant hem recht
van voren en zag je dus niets van zijn
profiel. Maar, als men hem van opzij
geportretteerd had, zou je, vrees ik,
hebben kunnen vaststellen dat hij zich

De strapatsen van Ritzen
Arno Schrauwers — Amsterdam

Eind vorig jaar heeft de nieuwbakken minister van Onderwijs en Wetenschappen,
de voormalig hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit Jo Ritzen, voor de tv
verkondigd dat hij het een goed idee zou vinden als de universiteiten zouden
overschakelen op het Engels als voertaal. Het Engels is internationaal gezien toch de
voertaal in de wetenschap geworden, en het leek de bewindsman beter dat de
studenten aan de Nederlandse universiteiten die taal van de wetenschap zo goed
mogelijk onder de knie zouden krijgen. Als bijkomend voordeel zouden de
Nederlandse universiteiten ook aantrekkelijker worden voor buitenlandse
studenten.
Voor ingewijden was die uitspraak van
de minister geen verrassing. Ritzen
had al eerder in een kwartaalblad van
de Rotterdamse Erasmusuniversiteit
laten weten dat hij het voornemen van
de Landbouwuniversiteit om in het
Engels te gaan onderwijzen, van harte
aanbeval bij andere universiteiten. Het
Nederlands schijnt een barriere te zijn
geworden voor het beoefenen van de
wetenschap op hoog niveau.

stelde de onderwijsredacteur van NRC
Handelsblad.
Jan Blokker maakte in de Volkskrant
korte metten met de eigen commentator en het plannetje van Ritzen (`die
kwekgrage technocratische Euro-yup,
die er bij Mitterand allang uitgevlogen
zou zijn'), en ook de al te bezadigde
commentator van NRC Handelsblad
Heldring achtte het ideetje van Ritzen
niet navolgenswaard.

Bijval en protest

Systematische ondermijning

De onbekookte uitlating van Ritzen
heeft een storm(pje) van protest
teweeggebracht. De Tweede Kamer
(minus de VVD) tikte de minister de
dag na de tv-uitzending ferm op zijn
vingers. De Kamer, onder aanvoering
van de GPV'er Schutte en diens D'66collega Nuis, stelde dat met de uitvoering van Ritzens plannetje, de `Nederlandse bevolking een culturele bovenlaag krijgt, die zich niet meer primair
van de landstaal bedient, aldus een bericht in de Volkskrant.

Ritzen is niet de eerste en zeker niet
de enige die het een goed idee vindt
het onderwijs in Nederland te veramerikaansen. Oud-minister Van Kemenade liet zich onlangs in dezelfde zin
uit in een reactie op de plannen van de
Landbouwuniversiteit. Het lijkt allemaal in een stramien te passen: de veramerikaansing van Nederland begint
bij het onderwijs. Daarnaast is ook
het bedrijfs- en openbare leven hard
bezig het Nederlands te marginaliseren. Een aantal jaren geleden vond het
Ministerie van Onderwijs het noodzakelij k het Engels als vak te gaan onderwij zen op de basisschool. Waartoe
diende dat en ten koste van wat? `Opdat de kindjes op vakantie met hun
buitenlandse vriendjes zouden kunnen
praten , zwamde het ministerie de argumenten bij elkaar. En nu dan het
academisch onderwijs. Het hoger beroepsonderwijs heeft ook al interesse
getoond.

Maar er waren ook andere geluiden
over de voorstellen tot intellectuele
onthoofding van het Nederlands. De
universiteiten reageerden wat lacherig,
soms instemmend. In commentaren
gaven Volkskrant en NRC Handelsblad aan wel wat in de ideeen van Ritzen te zien. Nederland is tenslotte
niets anders dan een wat uit de kluiten
gewassen buitenwijk van Europa,

dit andere profiel allesbehalve had aangemeten door een feestneus op te zetten.
Toen hij ook nog gewag maakte van
een `culturele schok' schreef de verslaggever `shock' van schrik.

Met als gevolg dat binnen of zienbare
tijd het Nederlands zal verworden tot
een `keukenmeidentaal, nog slechts
goed om de meest simpele dingen in te
verwoorden. En uiteindelijk zal ook
dat restant verdwijnen, want waartoe
dient dat?
De wereld een markt met een taal,
wereldbedrijven dromen ervan. De
ideeen van de `socialist' Ritzen en de
grote wereldbedrijven drijven hoofdzakelijk op zaken als doelmatigheid. En
binnen die ideeenwereld is geen plaats
voor irrationele dingen als taal en cultuur. Je kunt taal niet eten.

Nationalistisch?
Het is niet erg waarschij nlij k dat het
niveau van de wetenschap in Nederland door de veramerikaansing van
het onderwijs zal stijgen. Het tegendeel valt te vrezen, althans zeker de
eerste tien jaar. Daarbij is het nogal
opmerkelijk dat nu er meer Nederlandstaligen academisch onderwijs
volgen dan ooit te voren, die taal ineens een barriere voor het op niveau
bedrijven van wetenschap zou zijn.
Het lijkt erop dat Ritzen niet langer
dan vijf minuten over zijn plannetje
heeft nagedacht. Als hij dat wel heeft
gedaan, dan is hij of boosaardig of
dom.
Nederlanders staan niet bekend om
hun grote voorliefde voor hun taal.
Dat riekt naar nationalisme, en nationalisme is ons vreemd; zeker nu we
opstomen naar een verenigd Europa.
De onverschilligheid voor de eigen
taal doet me vrezen dat het Nederlands geen lang leven beschoren zal
zijn. Daarvoor zullen mensen als Ritzen en Van Kemenade wel zorgdragen.
Het proef ballonnetj e van de nieuwe
onderwijsminister lijkt nu doorgeprikt, maar ik ben ervan overtuigd dat
de veramerikaansing van het academisch (en ander) onderwijs zal doorzetten, met of zonder toestemming
van de minister. Tenzij ...
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Engels als instructietaal
Redactie Onze Taal
Minister Ritzen heeft een pleidooi gehouden voor (meer) Engelstalig
onderwijs op onze universiteiten. Hij
bleek naderhand vooral het oog te
hebben gehad op cursussen over gespecialiseerde onderwerpen aan het einde
van de studie. In die fase gaat het universitaire onderwijs in de praktijk geleidelijk over in universitair onderzoek, en het is steeds meer gebruikelijk dat over dat onderzoek in het Engels gerapporteerd wordt. Daar kan
Engelstalig onderwijs mooi op voorbereiden. Zo gezien, heeft Ritzen alleen een trend een duwtje in de rug gegeven.
Zou het ook een goed idee zijn om het
hele universitaire onderwijs te verengelsen? Het zal u niet verbazen dat we
die vraag ontkennend beantwoorden.
De doeltreffendheid van het onderwijs
zal er niet op vooruitgaan. Die wordt
immers nu al ondermijnd door een
zekere mate van overschatting van de
kennis en vaardigheden van de studenten. Bovendien betwijfelen we of het
zo verstandig is om studenten wetenschappelijke verslagen en artikelen
meteen in het Engels te leren schrijven. Dergelijke veeleisende vaardigheden kunnen veel beter eerst in de
moedertaal geoefend worden.
Toch is het universitaire onderwijs
onze eerste zorg niet. Die zorg geldt
onze taal. We zien twee verontrustende gevolgen van een verengelste
wetenschap. Ten eerste bestaat in een
volwaardige standaardtaal als het
Nederlands een breed spectrum van
soorten en stijlen, van informeel tot
formeel en uiterst ingewikkeld. De
laatstgenoemde genres lokken een stijl
uit die eisen aan de schrijver stelt, wat
precisie, beknoptheid en duidelijkheid
betreft. Schakelen we voor deze genres
over op een andere taal, dan beroven
we onszelf en latere generaties van een
orientatiepunt voor nauwkeurig, kort
en helder Nederlands. Universiteiten
vervullen een belangrijke functie om
studenten kennis te laten maken met
deze genres, en ze daar enigszins in te
oefenen. Wetenschappelijk proza
hoeft immers niet dor en obscuur te

zijn. Het kan een genot zijn om een
mooie monografie te lezen. De overheid zou zich veeleer tot taak moeten
stellen goed geschreven Nederlandstalige publikaties te stimuleren.
Het tweede gevolg dat we voorzien, is
een nog grotere toevloed van leenwoorden dan we nu al hebben. Hoe
normaal het verschijnsel ontlening
ook is, naarmate een taal meer
doorspekt raakt met leenwoorden,
neemt het respect van de sprekers voor
hun taal af. Waarom zou je moeite
doen om je moedertaal tot in de finesses te leren beheersen als die voor de
helft uit Engelse woorden bestaat en je
de andere helft vanaf je achttiende kan
vergeten?
Nu is het denkbaar dat de Nederlanders en Vlamingen inderdaad willen

overschakelen op het Engels als superieure standaardtaal. Wij menen dat
we daartoe dan eerst na een debat democratisch zouden moeten beslissen.
Voor de redactie is het Engels in ieder
geval nog Their Language. Het Nederlands mag dan niet zo'n belangrijke
standaardtaal zijn als het Engels, het is
met zijn twintig miljoen goed opgeleide sprekers zeker niet de onbelangrij kste. En al zal ooit — maar dan spreken we over eeuwen — onze taal als
standaardtaal wellicht teloorgaan, dan
is het voor ons nog de vraag of een regering dat proces op eigen houtje
moet verhaasten. Ooit zal het rijzen
van de zeespiegel de bewoning van de
randstad onmogelijk maken, maar we
verwachten van minister Mai) Weggen
toch niet dat ze de duinen gaat afgraven?

Reacties
Onze Taal biedt aan eke lezer de mogelijkheid tot reageren. Sti ur 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 dn 2.5ta , o den).
• Geef in de tekst duidelijk aan op welk artikel wordt gereageercc
• 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.

Wiskunde in
Van Dale
L. A. Rang — wiskundige, Driebergen

Onze Taal is geen wiskundetijdschrift:
het gaat om taal. Wiskunde hoort er
niet in. Misschien zijn er grensgevallen. Dan is het uitkijken geblazen:
wiskundig incorrecte uitspraken Leiden tot wiskundige discussies, en daar
is Onze Taal niet voor.
Dit blij kt onder meer uit de discussie
over cilinders (decembernummer
blz. 208). Ook een woordenboek als
Van Dale helpt in zo'n geval weinig.
Misschien ontstaat de verwarring
mede doordat in alledaags gebruik de

betekenis van woorden als 'rond' en
`gebogen' niet ondubbelzinnig is. Zie
Van Dale bijvoorbeeld over het woord
`rond.
Een woord als cilinder en nog vele
andere wiskundige woorden worden
in Van Dale merkwaardig, ja hoogst
merkwaardig, om niet te zeggen fout
behandeld, en dat nota bene onder de
toevoeging '(wisk)'.
Toen ik er een paar opsloeg, kon ik
mijn ogen niet geloven!
Mijn advies:
1. Gebruik voor de betekenis van
woorden in de wiskunde nooit Van
Dale.
2. Schrijf in Onze Taal alleen over
taligheden.
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Tangconstructies en
simplificeren
R. Fritz — Amsterdam

ties vermeden dienen te worden omdat
ze niet vlot weg lezen en de lezer te
lang in spanning houden over de
strekking van de zin. Ook zou de lezer
gauw de draad kwijtraken.

In zijn artikel over tangconstructies
noemt Hans Beelen (op blz. 207 van
het decembernummer) als alternatief
voor de zin `Ze hebben in het huis van
de voorzitter van de grootste vakcentrale van Nederland vergaderd' de volgens hem evenwichtiger en rustiger
zin `Ze hebben in het huis vergaderd
van de voorzitter van de grootste vakcentrale van Nederland'. Een meer
voor de hand liggend en stilistisch beter alternatief zou mijns inziens zijn:
`Ze hebben vergaderd in het huffs van
de voorzitter van de grootste vakcentrale van Nederland'.
Overigens ben ik van mening dat er
geen enkel bezwaar kleeft aan het gebruik van tangconstructies, hoe uitgebreid deze ook mogen zijn. De heer
Beelen argumenteert dat tangconstruc-

Dit is een gedachtengang die aansluit
bij een tendens die op velerlei gebied
is waar te nemen: een steeds verder
voortschrijdende simplificatie van de
informatiebronnen, waardoor men
steeds minder gestimuleerd wordt tot
nadenken. Na de vertrossing van het
televisieaanbod en de veronicaisering
van de radio pleit de heer Beelen voor
een `ausklammerung' van het geschreven Nederlands, een gebied waar de
vervlakking gelukkig nog niet heeft
toegeslagen.
Laten we blij zijn dat het Nederlands
een taal is die de schrijver veel mogelijkheden tot variatie biedt, en niet
toegeven aan de alom heersende neiging tot `verdommunicatie , in dit geval door het gebruik van simplistische
alternatieven voor de vaak zeer fraaie
tangconstructies.

Binnen de taalbeheersing en de taalkunde wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar de nadelige invloed
die tangconstructies hebben op de begrijpelijkheid van zinnen. Het bezwaar van deze constructies is niet zozeer dat ze de lezer `in spanning houden , als wel dat ze diens kortetermijngeheugen onnodig belasten. De
lezer is daardoor gedwongen meer
aandacht aan de vorm van de zin te
besteden, en dat gaat ten koste van zijn
aandacht voor de inhoud. Het advies
om tangconstructies te vermijden,
vloeit dan ook niet voort uit een behoefte tot simplificatie. Integendeel:
een schrijver die de vorm van zijn zinnen onder controle houdt, kan meer
aandacht van de lezer vergen voor een
ingewikkelde inhoud.

`Maar juffrouw, ik heb naar de secretaris gevraagd!' Toen heb ik gezegd: `U
spreekt met de secretaris.

Jan Zomer naar huffs' van Henk Tetteroo in Onze Taal van november 1989.
Aan het slot van het artikel wordt aan
Gerrie Knetemann, als `spraakmaker
de uitdrukking een appelig gevoel toegeschreven. Dit berust op een misverstand. Ik heb deze uitdrukking bedacht ten behoeve van mijn programma `De Fabeltjeskrant'. Ik legde
haar in de mond van Stoffel de Schildpad. `Ik voel me zo appelig' was een
klacht die ik Stoffel menigmaal moest
laten uiten.

Hoe een tikgeit een
tikbok werd
Dr. Jo Daan — Barchem

In het decembernummer van Onze
Taal 1989 wijdde PCUdB zijn Vierkantjes aan het probleem van de mannelijke secretaresse en de vrouwelijke
secretarissen. Dit herinnerde me eraan
hoe en wanneer ikzelf dit proces van
vermannelijking onderging. Het is
misschien leerzaam om te vertellen
hoe onontkoombaar zoiets zich kan
voltrekken.
Aan het einde van de jaren zestig formeerde zich de Werkgroep frequentieonderzoek van het Nederlands. Als
initiatiefnemer nam ik ook het secretariaat op me. Op een goede dag belt
onze telefonist en zegt: `Professor X
voor u. Ik weet nog heel goed welke
naam achter X verscholen is, maar ik
zal hem niet aan de openbaarheid
prijsgeven. Ik antwoordde, toen ik
`onder de witte knop zat, `Met
mevrouw Daan: X antwoordde
daarop: `Ik heb gevraagd naar de
Werkgroep frequentie-onderzoek. ja',
zei ik, `u spreekt met de secretaresse.
Ik kreeg het volgende antwoord:

De grofheid van X maakte me pas
wakker; ik had al eerder enkele waarschuwingen gekregen, die ik toen niet
begreep. Mijn voorganger bij de Dialectencommissie was een man en hij
ondertekende het j aarverslag met `secretaris'. Toen ik het samenstellen van
het jaarverslag overnam, tekende ik
met `secretaresse'. De redactie van het
jaarboek van de Akademie van Wetenschappen veranderde dat wel in `secretaris , maar op de drukproef corrigeerde ik dat weer. Men liet het staan
en ging geen discussie met me aan. Zo
was het twee keen verlopen. Klaarblijkelijk had in die tijd een tikgeit een
harde tik nodig om te aanvaarden dat
zij een tikbok was.

De eerste met een
`appelig gevoel )
Leen Valkenier — Ibiza, Spanje

Graag wil ik een kleine (maar misschien wel amusante) correctie aanbrengen op het artikel `De Coster rij dt

Naschrift redactie

Links is wel sinister
M. E. Schwitters — Hilversum

In de aan het woord `links' gewijde
rubriek `Van woord tot woord' (december 1989) werd, terecht, opgemerkt dat `links' vrijwel steeds een
negatieve betekenis heeft.
Ter aanvulling zou ik enkele voorbeelden uit het dagelijks leven willen aanhalen waaruit blijkt dat er met `links'
inderdaad iets mis is. Voorbeelden
overigens die minder met taal te
maken hebben, maar veelal op bijgeloof stoelen.
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Om te beginnen: links en zout. Het
morsen van zout brengt ongeluk. Eens
namelijk was deze levensvoorwaarde
voor alle dierlijk en menselijk leven zo
schaars dat het als iets kostbaars werd
beschouwd. Het werd zelfs wel als betaalmiddel gebruikt. Ermee morsen
betekende dan ook ongeluk. Maar dat
icon worden afgewend door een snufje
ervan met de rechterhand over de linkerschouder te gooien. Waarom links?
Omdat achter elke mens twee geesten
staan; een kwade (links) en een goede
(rechts). Welnu, die goede geest behoefde na het omgooien van het zoutvaatje niet gunstig gestemd te worden,
maar zijn boze collega wel. Vandaar
dat men hem iets kostbaars gaf: zout.
Links, het Latijnse sinister, dat nog altijd staat voor verkeerd, onheilspellend, vreselijk, rampspoedig e.d., had
in de bij bel al een ongunstige beteke-

nis. In Prediker 10:2 bijvoorbeeld
lezen we: `Het hart van de wij ze is aan
zijn rechter- maar het hart van de
dwaas is aan zijn linkerhand. We geven dan ook nooit iemand de linkerhand, maar de rechter.

Foetballen

Larousse staat: gelijk in waarde, nauw
keurig, overeenstemmend. In Wolters
N.F.: adequat: beantwoordend (aan),
overeenkomstig, gelijkwaardig. In de
Franse Larousse heet het: entier, complet, d'une comprehension egale,
approprie, adapte', qui correspond parfaitement son objet. Mag ik ook een
gooi wagen: passend, toepasselijk?
Deze woorden lijken mij adequaat.
Dat de Vlaamse professor `dweilen
met de kraan open' vertaalt met `een
pleister op een houten been' komt
weer voort uit het feit dat zij dichter
bij Frankrijk woont en de Franse
tegenhanger van de Nederlandse uitdrukking kent. En zo vertaalde zij
eerst 'un emplatre sur une jambe de
bois' in het Nederlands.

Dr. C. A. Zaalberg — Leiden

Tot de Engels-Nederlandse `mengwoorden' of 'hybriden' die de heer
Posthumus in het decembernummer
op blz.219 bespreekt, hoort ook voetballen. Onze voorouders zeiden honderd jaar geleden nog football, en
H.F.C. is ouder dan H.V.V. Van een
scheurkalenderblaadje voor de jeugd
uit omtrent 1917 herinner ik me de
zin: `In het oude Rome voetboolden de
jongens nog niet' — je hoort het zo'n
bedaagde kindervriendin zeggen!
Een ander Engels spoortje is nog
steeds niet uitgewist. Lieden die in
hun spraak onderscheid laten horen
tussen f en v, spreken voetballen veelal
uit met een f aan het begin.

Adequate vertalingen?
Charles Destree — Montpellier, Frankrijk

Drs. Harry Theirlynck schrijft op
b1z. 176 van het oktobernummer dat
in plaats van adequaat, 'voldoende' of
`toereikend' zou kunnen volstaan. Is
dat nu wel juist? In de Nederlandse

Al in het oude Rome werd het als een
slecht voorteken beschouwd als de dag
met het linkerbeen werd begonnen;
maar ook het met de linkervoet betreden van een tempel of de woning van
een hogergeplaatst persoon werd op
z'n minst hoogst onverstandig geacht.
Ook dienden de gasten een eetzaal
waar een grote maaltijd genuttigd zou
worden het eerst met de rechtervoet te
betreden. Om te voorkomen dat
iemand bij vergissing toch het linkerbeen zou voorzetten, riep een slaaf bij
de ingang van de zaal 'Dextro pede'
(rechtervoet eerst).

a

Namaak-bu iten lands
J. Posthumus — ex-medewerker
Anglistisch Instituut Groningen

Het onderwerp dat Arthur Kooyman
in het decembernummer op blz. 217
onder de titel 'Namaak-buitenlands'
aansnijdt, is een interessant fenomeen
dat verdere aandacht en discussie verdient. In deze korte reactie wil ik
voorlopig alleen signaleren dat twee
van de door hem genoemde voorbeelden niet kloppen. Dat wij onze borrelzoutjes chips noemen, en een speldje

Ook thans nog doet dit verschijnsel
zich voor, niet in de laatste plaats bij
sportlieden. Zo mocht bijvoorbeeld
de Braziliaanse atleet Joaquim Cruz,
Olympisch titelhouder op de 800
meter, bij het opstaan 's morgens onder geen voorwaarde zijn linkerbeen
als eerste op de grond zetten. Dit
strikte bevel van de teamleiding gold
evenzeer voor de andere Braziliaanse
Olympiers, die ook bij andere handelingen (naar de eetzaal lopen, de stad
ingaan e.d.) altijd het rechterbeen het
eerst moesten aanzetten. Zouden zij
het met het linker doen, dan bracht
dat gewis ongeluk.
Ten slotte: als we ons willen afwenden
van iemand die niet alleen linkse
manieren heeft, maar nog vol linkse
streken zit ook, dan laten we hem gewoon links liggen. Nooit rechts.

met boodschap een button, is geen specifiek Nederlandse afwijking. Deze
betekenissen, waarvan Arthur Kooyman zegt ze in het Engels niet te kennen, zijn namelijk ontleend aan het
Amerikaanse taalgebruik. Ze staan
onder andere geregistreerd in de door
Kooyman zelf genoemde Webster's
Ninth New Collegiate Dictionary.

Goedkope kritiek op
reclamejargon
Frans Dekkers — copywriter,
Sint-Oedenrode

De heer Martin de Koning veegt in
zijn artikel `Marketing executive'
(decembernummer blz. 218) de vloer
aan met de marketing- en reclamewereld, dit vanwege het in zijn ogen te
veelvuldig en vooral onnodig gebruik
van Engelse termen in deze bedrijfstakken. Afgezien van het feit dat de
heer De Koning voor hetzelfde geld de
computerbranche, het popmuziekwezen of de bankwereld ten tonele had
kunnen voeren, blijkt uit zijn bijdrage
dat hid zich nog geen ogenblik in de
werkelijke betekenis van tal van in ons
vak gangbare Angelsaksische termen
heeft verdiept. Dan wordt dit soort
kritiek wel erg goedkoop, vind ik.
Voordat ik inga op de feitelijke onjuistheden in het desbetreffende artikel
wil ik gezegd hebben dat ik in het
algemeen een fel tegenstander ben van
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het te onpas gebruiken van vreemde
woorden. Maar — nu komt het — een
marketing representative is nu eenmaal
geen marktvertegenwoordiger. Marketing staat voor die vorm van bedrijfsvoering die de afzet van goederen en
diensten wil bevorderen door de belangen van de afnemer centraal te stellen. De heer De Koning kan van mij
gelijk krijgen als hij vindt dat representative best vertaald mag worden met
`vertegenwoordiger , maar voor het
complexe begrip marketing bestaat
eenvoudig geen dekkende Nederlandse term.
Vervolgens somt de heer De Koning
een aantal functie-aanduidingen op
waarin het woord account wordt gebruikt. Hij vertaalt dit met 'opdracht',
hetgeen je reinste nonsens is. Ons Nederlandse klant komt er aanzienlijk
dichter bij. Men zou een account executive (overigens al zo ingeburgerd dat
iedereen in en zelfs buiten ons vak de
afkorting AE gebruikt) nog het best
kunnen betitelen als `klantenbehandelaar'; daar zou ik nog wel vrede mee
kunnen hebben. Maar een account

supervisor aan de kant zetten als een
`opdrachtbewaker', dat slaat echt nergens op. De heer De Koning moet
eens belet vragen bij een echt reclamebureau en beleefd verzoeken of hij
eens een dagje mag meedraaien met
een echte account supervisor. Hem
zouden de schellen van de puristische
ogen vallen. Zo'n man of vrouw
draagt de verantwoordelijkheid voor
het optimaal besteden van vele milj oenen aan reclamegelden, coordineert de
activiteiten van het halve reclamebureau en presenteert zijn of haar goed
onderbouwde voorstellen doorgaans
niet op een lager niveau dan dat van
directies of raden van bestuur. Maar
nee, de heer De Koning noemt dat liever `het bewaken van de opdracht'.
Klantenbewaker dan maar? Daar stel
ik mij dan weer een op de politieschool geflopte kleerkast bij voor die
erop toeziet dat de klant het pand niet
verlaat zonder eerst de rekening te
betalen.
Al dit onbegrip zij de heer De Koning
vergeven. Je kunt niet van elk vak verstand hebben. Wat ik hem echter zeer

kwalijk neem, is de nergens op stoelende veronderstelling dat het gebruik
van Engelse termen in de reclame een
uitvloeisel zou zijn van de `hang naar
status'. En daar komt het rijtje stereotypen weer: dure auto's, creditcards,
het nouvelle-cuisinerestaurant. (Wat is
er trouwens Nederlands aan deze
laatste twee termen?) De heer De Koning is gewoon jaloers dat hij niet behoort tot de bevoorrechten die met
zoiets leuks als reclame bezig mogen
zijn en daar nog zeer behoorlijk voor
betaald krij gen ook. Hij zou zelf zo
graag eens een hele pagina van de landelijke ochtendbladen willen vullen of
zijn teksten willen terugzien op metersgrote billboards (dat zijn borden
voor aanplakbiljetten) langs de snelweg.
Kritiek op andermans taalgebruik is
prima; daar moet de heer De Koning
beslist mee doorgaan. Maar een paar
duizend serieuze beoefenaren van een
respectabel vak uittekenen als een stelletje omhooggevallen protsers, dat getuigt slechts van eigen frustratie. En
daar hebben wij in ons vak een aardige
term voor: bullshit! Eh... stierepoep.

De senior gaat het helemaal maken
E. van der Spek

Welke benamingen zijn voor oudere
mensen in omloop en waaraan geven
zij de voorkeur? Over deze vraag, die
ik in het aprilnummer van vorig jaar
stelde, hebben zich vooral de ouderen
zelf gebogen. Blijkens de reacties is
onze oproep door verschillende instanties overgenomen, in een bej aardencentrum werd er zelfs een
gespreksgroep aan gewijd. De meeste
reacties richtten zich op neutrale benamingen; slechts een inzender waagde
zich aan een inventarisatie van scheldwoorden, waarbij het Vlaarnse ouwe
tettenzot (tet = vrouwenborst) het
meest opmerkelijke lemma was.

Wanneer geplukt?
Uit de reacties spreekt vooral verwarring over het grote aantal termen dat
in omloop is om ouderen aan te duiden. Daarbij is bovendien niet altijd
duidelijk wie tot welke groep behoort.
Zo worden naast de term derdepluk
ook de gallicismen derde leeftijd

(troisie'me age) en vierde leeftijd gebruikt, maar er bestaat onenigheid
over de leeftijdsgroep die met deze termen aangeduid wordt. Een informant
laat de vierde leeftij d bij zeventig jaar
beginnen, een ander stelt tachtig als
minimum. Overigens blijkt er in Belgie een systeem van pensioensparen te
bestaan dat derde-leeftijd-sparen genoemd wordt. Zou je daar nog aan
mogen deelnemen als je de vierde leeftijd hebt bereikt?
De bovengenoemde termen maken
duidelijk dat er behoefte aan bestaat
de groep van ouderen verder onder te
verdelen. Dat is logisch: deze groep is
zeer groot en divers van samenstelling,
en vitale jongbejaarden van 65 weten
zich door een generatiekloof gescheiden van hun hoogbejaarde voorgangers. Deze behoefte uit zich onder
meer in een groot aantal groepen plussers: naast 65-plussers wordt ook
gesproken over 55-, 60-, 70- en zelfs

80-plussers. Al deze leeftijdsgrenzen
geven voor de betrokkenen blijkbaar
een bepaalde cesuur aan. Daarnaast
wordt, volgens een informant, de term
plussers ook in generieke zin gebruikt,
zonder dat duidelijk is wat daarvoor
de minimumleeftijd is.

Alle plagen van Egypte
De voorkeuren van de ouderen lopen
redelijk parallel. Een woord waaraan
iedereen de pest lijkt te hebben, is
vergrijzing: `grauw, triest en neerdrukkend' schrijft een informant; een
ander noemt het 'kleurloos, grauw,
armoedig'. Wat daarbij meespeelt, is
dat men dit woord gevaarlijk acht bij
de vorming van maatschappelijke
vooroordelen, zoals die ook besloten
liggen in grijze golf. In een brief wordt
dit vooroordeel als volgt weergegeven:
`De vergrijsden maken immers de
gezondheidszorg zo duur, ze werken
niet meer maar genieten toch inkomen, alle plagen van Egypte die
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onze maatschappij treffen, worden op
deze groep afgeschoven — met uitzondering van Aids dan altijd. Twee keer
wordt als alternatief voor vergrijzing
de term verzilvering voorgesteld, 'wat
een bekroning inhoudt, een erkenning, zij het dan in jaren'.
Bij het kiezen van de meest passende
benaming twijfelen de inzenders tussen een neutrale term zonder opsmuk
— zoals ouderen en een licht-eufemistische benaming, zoals senioren.
Eufemismen die er te dik opliggen,
zoals de andere jaren of het Amerikaanse modern maturity, worden afgewezen. Senior lijkt in het algemeen
de voorkeur te hebben. Uit Vlaande—

ren komt nog tot ons de afgeleide
term seniorie voor een luxe verzorgingsflat, terwijl in Duitsland het
woord Seniorenteller in gebruik blijkt
te zijn voor een niet al te grote portie
in hotels en restaurants.
Nieuwe doelgroep
De term senior is overigens een
weerspiegeling van een andere tendens,
die haaks staat op de denkwijze die uit
de term vergrijzing spreekt. Ziet degene die over vergrijzing spreekt de
oudere vooral als een sociaal en logistiek probleem, degene die senior
zegt, denkt eerder aan toekomstige
marketing-mogelijkheden. `De Derde
jeugd zal een steeds belangrijker con-

Malapropismen (5)

* Ik heb het met twee-continentenlijm vastgemaakt.
Nee, mijn hond kan nog niet aborteren.
. Politici hebben een steentje voor als
het gaat om belastingheffing.
Kunt u mij de weg wijzen naar het
terminaal-bad van Valkenburg?
MME Mijn vrouw ligt al twee jaar in de
kinologische afdeling van het ziekenhuis.
. Dat vind ik nu een inbreuk op mijn
privaat.
Zijn moeder was de drijvende veer
in zijn leven.
* Die Reagan, dat is een echte
volksmanager.
t Het beroep van automonteur wordt
een beetje onderkend.
t We zullen zijn wandelgangen nagaan.
* De werknemers willen zeggenspraak.
De spreker kreeg een staande ovulatie.
* Dat huffs is bedoeld voor pertinente
bewoning.
* Mijn fiets is professorisch gerepareerd.
Wie last heeft van hooikoorts, is
agrarisch voor stuff meel.
* De scherpe patronen moeten het geheel een extra dementie geven.
Blameer jij de boontjes ook altijd
voor het invriezen?
* Heeft de natuur u partner gespeeld?

* Op indigestie van Piet stel ik het
volgende voor.
. Morgen moet ik voor de afdeling
naar een terechtzitting.
* Doe toch niet altijd meteen zo verongelukt.
* Je wordt door hem continent op je
nummer gezet.
* Mijn schoonzuster loopt in de lappenmand.
* De buurman heeft zo'n gevaarlijke
hond, een pisboel.
* Op deze foto staat Wout tegen ons
te hoereren.
* Wat loopt dat meisje toch bouwvallig!
* De onverzekerde eigenaar is door
deze miljoenenschade totaal geurineerd.
* Hij had zo'n blouse met pouletten
op de schouders.
Zijn collega's zijn daar geboren en
opgetogen.
* De sergeant kon de dienstplichtigen
de heldendaden met staven bewijzen.
* Daar zitten diverse kinderen van
pluimage.
Het bestuur reilt en zeilt de vereniging.
* Na het ongeluk is hij drie weken
onbewust geweest.
* Ik heb Been zin om als laatste der
mohammedanen hier te blijven.
* Als zich karmeliteiten voordoen,
kunt u bij mij terecht.
* Moet dat stand op heden gebeuren?

sumentendoelgroep worden, schrijft
Willem Pijffers in Niet goed, geld
kwijt. 'Welgestelde positieve senioren
(WEPS), verenig u! Kom van die snorfiets A en laat de grijze motor krachtig knallen. Deze tendens zou het denken over ouderen onbewust op een
positieve manier kunnen belnvloeden.
Maar de pensioenadviseur van wie ik
onlangs een mailing kreeg met de
kreet `als u eerder aan de surfplank
denkt dan aan de eendjes in het park'
lijkt toch een lets te rooskleurig beeld
van zijn doelgroep te hebben.
Met dank aan: M. Graafmans, J. Th. M.
Loer-Olivier, G. Aerts, H. Janssen, R.
Muschter, W. d'Haeyer en R. Thys.

De daders maakten zich schrijlings
uit de voeten.
* Dat is een wet van meten en persen.
* Neem de hond niet op schoot, hij
minnestreert!
* Me neus is niet in orde; ik moet van
de dokter naar de poliepkliniek.
* Jozef van Arie met Thea.
* Ik kan die volgorde maar niet chronisch krijgen.
* Martina Navratilova is Tsjechische
van geboortewege.
* Ik moet naar de tandarts om lets
aan mijn prognose te laten veranderen.
t Op het maken van dat soort moeilijke caramboles heeft hij permanent.
Mijn man moet voor catechisatie
naar 't ziekenhuis.
. De afbeeldingen op tegels werden
vroeger getekend met behulp van slabonen.
Gehoord of gelezen en ingezonden door:
R. Albrecht, Epe; J. D. Beltman, Castricum; P. van Cleef, Amsterdam; B. Clement, Rotterdam; drs. E. Dobber, Amstelveen; E. Dokkum, Amsterdam; M. Dommisse, Arnhem; M. A. Ens-Roessel, Den
Haag; drs. A. J. van Golde, Amsterdam; P.
ten Hagen, Bussum; O. van Hest, Brielle;
G. Heij, Driebergen; D. Hoen, Amsterdam; ing. W. F. M. Janssen, Amsterdam;
A. Jonker, Amsterdam; S. Kieboom, Aalst;
M. de Koning, Amstelveen; W. van der
Kraan, Drempt; W. Lubberding; dr. ir. E.
R. Muhring, Middelbeers; A. Niemeyer
van Weyer, Breda; J. W. J. Philipsen, Wessem; L. A. Rang, Driebergen; C. L. van
Santen, Paterswolde; A. E. Staalman-Boer,
Haarlem; E. B. van der Steur, Amsterdam;
D. J. W. Teding van Berkhout, Voorburg;
E. Vogel Wezeman, Haarlem; dr. C. A.
Zaalberg, Leiden; en redactieleden van
Onze Taal.
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Taal bij SDU
Taal van het
Journaal
Een momentopname van hedendaags Nederlands
De invloed van Journaal en
Jeugdjournaal op de Nederlandse
taal.
Verduidelijkt met talrijke sprekende
voorbeelden.
auteur: prof.dr.P.G.J. van
Sterkenburg.
f 39,90 ISBN 90 12 06532 1

Schrljpvljzer
Volledig herziene editie
Het standaardwerk over taalgebruik; aangepast aan de huidige
tijd.
Met meer dan 2000 praktische adviezen voor de stijl en opbouw van
een tekst, voor zinsbouw en woordgebruik, voor spelling en interpunctie.
auteur: Jan Renkema
f 37,50 ISBN 90 12 06313 2

Jargon reeks
De Jargon reeks Iaat u kennismaken met de meest opmerkelijke aspecten en voorbeelden van de taal
van specifieke groepen. In de eerste deeltjes staan centraal:

Bootstraps en
droogtrommels
De taal van de PC gebruiker
auteur: Hans Paijmans
f 14,90 ISBN 90 12 06323 X

Twee Marshalltorens
en alles op 10
De taal van de popmuzikant
auteur: Jaap van Eik
f 14,90 ISBN 90 12 06314 0
SDU uitgaven zijn
verkrijgbaar bij de
boekhandel en
SDU uitgeverij,
Postbus 20014,
2500 EA Den Haag,
U I T G E V E R I J tel. 070- 3789880.

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 huip nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!

Redactie Onze Taal, met bijdragen van Nico Groen & Erik Viskil

Debatteren

Algemeen Nederlands

Debatwedstrijden zijn in Nederland in
korte tijd populair geworden. Debatteren over beleid van A. Braet en R. Berkenbosch is de eerste Nederlandse
handleiding voor het houden van deze
wedstrijden. Er wordt in uiteengezet
hoe een `debater' zich op een
wedstrijd kan voorbereiden, hoe de
strijd gestreden moet worden en welke
strategieen de deelnemers daarbij ten
dienste staan. Debatteren over beleid.
Beknopte handleiding voor academisch
debatteren is uitgegeven door WoltersNoordhoff en kost f 24,50..

In februari werd L. Peeters, hoogleraar
historische taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, 65 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt de verzamelbundel Taalopbouw als Renaissanceideaal uitgegeven. Daarvoor is een
keuze gemaakt uit Peeters' artikelen
die gaan over de opbouwperiode van
het algemeen Nederlands en de relatie
tussen volkstaalgrammatica en literatuur. Het boek verschijnt onder redactie van G. R. W. Dibbets, J. Noordergraaf en M.J. van der Wal bij uitgeverij
Rodopi en kost f 39,50.

Beleidsteksten

Redelijkheid

In Handleiding voor beleidsteksten
geeft T. Lamers aanwijzingen voor het
opstellen van alle soorten teksten die
beleidsmakers regelmatig schrijven.
Hij onderscheidt vier categorieen: beleidsnota's, beleidsbrieven, notulen en
jaarverslagen. Aan elke categorie
wordt uitgebreid aandacht besteed.
Handleiding voor beleidsteksten is verschenen bij uitgeverij Coutinho en
kost f 27,50.

Onder redactie van de Belgische taalfilosoof Herman Parret verscheen onlangs In alle redelijkheid, een bundel
opstellen over redelijk denken, spreken en handelen. Een drietal opstellen
is geheel aan taal gewijd: de logicus
Frank Veltman gaat in op redelijkheid
in het redeneren, de conversatieanalytica Dorothea Franck behandelt de
principes die een rol spelen in redelijke gesprekken, en de taalbeheersers
Frans van Eemeren en Rob Grootendorst zetten uiteen wat een redelijke
discussie is. In alle redelijlkheid. Standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens wordt uitgegeven door Boom en kostf 36,—.

Voorlichting
Bij uitgeverij Coutinho verschijnen
twee boekjes over zakelijke communicatie. In Die folder van u wordt uitgelegd wat een goede folder is en hoe,
stap voor stap, zo'n folder kan worden
gemaakt. Het boekje bevat voorbeelden, illustraties en een handig werkplan dat als leidraad bij het maken van
een folder kan worden gebruikt. Die
folder van u is geschreven door W. E
Geradts en kost f 17,50.

Geen commentaar is een handleiding
voor woordvoerders van organisaties,
waarin duidelijk wordt gemaakt welke
gesprekstechnieken woordvoerders ter
beschikking staan om zich teweer to
stellen tegen kritische vragen van journalisten. De auteur gaat in op de werkwijze van journalisten en geeft systematisch aan op welke wijze voorlichters zich het best op hun taak kunnen
voorbereiden. Geen commentaar is geschreven door Martin Meulenberg en
kost f 24,50.

Betogen schrijven
In Het schrijven van betogen geven de
taalbeheersers Willem Koetsenruijter
en Pauline Slot aanwij zingen voor het
zorgvuldig formuleren van standpunten en argumenten. De voorbeelden,
die voornamelijk ontleend zijn aan betogen over kunst en cultuur, maken
het boek bij uitstek geschikt voor
(aankomende) recensenten, voorlichters van culturele instellingen en
cultureel-beleidsmedewerkers. Het
schrijven van betogen. Handleiding
voor het opstellen van argumentatieve
teksten is het tweede deel uit de serie
Taalvaardigheid in de beroepspraktijk
van uitgeverij Martinus Nijhoff en
kost f 19,90.
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Groepsportret van het Nederlands
Prof. A. M. Hagen — hoogleraar Dialectologie en SociolinguIstiek, Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde,
Katholieke Universiteit Nijmegen

Vermoedelijk zijn er nogal wat mensen die de zin van een congres over de varieteiten
van het Nederlands niet meteen inzien. Voor hen zijn er maar twee soorten
Nederlands: goed Nederlands en slecht Nederlands. Dat vraagt om al dan niet
sanctioneren, niet om congresseren. De werkelijkheid is wat ingewikkelder. Hoe
ingewikkeld en hoe veelvormig, kan nog altijd het snelst worden aangetoond met
een verwijzing naar een nu 75 jaar oud handboek van het Nederlands. Ik bedoel de
tweedelige, meer dan duizend bladzijden tellende verhandeling die mijn verre
Nijmeegse voorganger, prof. Jac van Ginneken, in 1913-1914 publiceerde onder de
titel Handboek der Nederlandsche taal. De sociologische structuur der Nederlandsche
taal. Van Ginneken beschrijft daarin de Nederlandse taalvariatie in drie grote
afdelingen, die hij aanduidt als achtereenvolgens de lokale, de familiale en de sociale
taalkringen. Tot de lokale taalkringen rekent hij de dialecten, het Afrikaans en het
Negerhollands, en ook de Nederlandse exotica in bijvoorbeeld de Verenigde Staten
en Indonesia en op Ceylon. In de familiale taalkringen komen varieteiten aan de
orde als de dreumestaal, kindertaal, jongens- en meisjestaal, vrouwentaal en zelfs
oude-mensentaal. De sociale taalkringen ten slotte bestrijken een groot aantal
varieteiten, van Jiddisch en Bargoens tot de rechtstaal en de socialistische
arbeiderstaal; in de hier voorkomende onderafdeling van de zogenaamde 'lagere
vaktalen' onderscheidt Van Ginneken maar liefst zeventig vakterminologieen, zoals
die van diamantslijpers, landmeters, kappers en dienstboden. Zoals gezegd gebruikte
Van Ginneken voor zijn beschrijving meer dan duizend bladzijden, maar hij vond
dat veel te weinig en noemde zijn studie in een van jezuitische ijver en
bescheidenheid getuigende formulering dan ook `een eerste proeve van sociaalpsychologische taalbehandeling

een groot portret,
zelfs zonder
Vlaams en
Afrikaans
Wij zullen vandaag in ieder geval nog
heel wat bescheidener moeten zijn. De
gezamenlijke lezingen van vandaag
zullen nog geen honderd in plaats van
duizend bladzijden beslaan. Een belangrijke beperking heeft de congresorganisatie aangebracht met de beslissing dat deze dag zich zal richten op
de in Nederland en Suriname voorkomende verscheidenheid van het Nederlands. De geografische beperking
houdt in dat vandaag niet gesproken
wordt over het in Vlaanderen gebruikte Nederlands, noch over de op
het Nederlands gebaseerde creooltalen, laat staan over het Afrikaans. En
de beperking binnen dit gebied tot het
Nederlands betekent dat vandaag maar
een heel klein deel van de totale in
Nederland waarneembare taalvariatie
aan de orde komt. Bij al deze beperkingen heb ik er geen probleem in ge-

zien om de schets die ik u zal presenteren, aan te duiden als een `groepsportret van het Nederlands
'.

de standaardtaal
als het dominante
echtpaar op het
portret
Op dat portret neemt de standaardtaal
een prominente plaats in. Als u daarbij aan de gesproken en geschreven
verschijningsvormen van die varieteit
denkt, kunt u zich, in familietermen
gesproken, dit standaardtaalpaar voorstellen als het echtpaar dat het

groepsportret werkelijk domineert. Ik
sta bij de standaardtaal wat langer stil
omdat dit deel van het portret in de latere lezingen niet uitvoerig bekeken
wordt. Bovendien is het onze belangrijkste varieteit. Dat het hier inderdaad om een varieteit van het Nederlands gaat, blijkt vooral bij de gesproken standaardtaal. Zij is nog steeds een
taal die vooral gebruikt wordt in meer

ontwikkelde kringen. En dat komt
niet in de eerste plaats voort uit het
niet kunnen spreken van de standaardtaal door bepaalde milieus, maar
vooral — en dat is tekenend voor de sociale betekenis van taalvariatie — uit
het niet willen spreken van die taalsoort. Taalvariatie binnen taalgemeenschappen als de onze is niet allereerst
het gevolg van onmacht; zij wordt
vooral bepaald door bewuste sociale
keuzen van taalgebruikers. Ik zeg dat
maar vast duidelijk aan het begin, om
u niet in het ongewisse te laten over de
fundamentele verklaring van de hardnekkige taalverscheidenheid.
Vooral kijkend naar de gesproken
standaardtaal, wil ik drie variatieaspecten daarvan aanduiden. Het
eerste betreft de gespannen historische
verhouding tussen de gesproken en de
geschreven standaardtaal; het tweede
de regionale variatie in de gesproken
standaardtaal; en het derde de sociale
variatie tussen substandaard- en
s uperstandaard-realiseringen van de
eenh.eidstaal.
-

Aller;^ rst dus iets over de historische
spa 1 i. ngen tussen geschreven en
gesproken standaard-Nederlands.
De verbreiding van de mondelinge
standaardtaal is, anders dan die van de
schriftelijke vorm, een zeer moeizaam
proces gebleken. Ik durf de stelling
aan dat daarvan bijna drie eeuwen lang
weinig is terechtgekomen en dat de
gesproken standaardtaal zoals we die
nu kennen, vooral een produkt is van
de 19de eeuw.
-

de geconstrueerde
standaardtaal
vervreemdt van de
spreektaal
Toen in het laatste kwart van de 16de
eeuw de standaardtaal ging ontstaan,
bestond in de Hollandse steden waar
dat gebeurde, een toestand van drie-
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taligheid: de invloedrijke immigranten
uit het zuiden spraken VlaamsBrabants, de autochtone betere kringen een hogere Hollandse variant, en
het `gemeen, het gewone yolk, plat- of
oud-Hollands. De standaardtaal ontstond op basis van het hogere Hollands met toevoeging van flink wat
Vlaams-Brabantse elementen. Bij die
standaardtaal Bing het echter wel in de
eerste plaats om de geschreven standaardtaal, die de plaats opeiste die
door het Latijn en in mindere mate
het Frans ingenomen werd. Die `verheerlijkte' geschreven moedertaal
moest voldoen aan de eisen van de
renaissance-grammatica en later ook
aan die van het classicisme. Door die
bewuste opbouw en aanpassing raakte
de standaardtaal steeds verder los van
de gesproken taal, die de oorspronkelijke voedingsbodem was van de
schrijftaal.
Men voelt die spanning bijvoorbeeld
heel sterk in de geschriften van de
grote 18de-eeuwse taalgeleerde Lambert ten Kate. In 1723 schrijft hij onder meer `dat geene eene stad zig beroemen kan volmaeckt te zijn van
Dialect en dat men daerom de beschaving moet opmaken uit de Schrijftaele'. Men leest bier dat de gesproken
stadstalen zo verschillend zijn dat men
zich most richten naar de schrijftaal.
Dat betekent een grote verandering
ten opzichte van de vroegere geschiedenis, waar de gesproken taal het vertrekpunt vormde van de standaardisatie.

Het is niet zonder betekenis dat Ten
Kate behalve taalkundige en dichter
ook dominee was. Want de enge verbinding met de schrijftaal kwam in
Nederland vooral tot stand in de taal
van de kansel, de tale Kanaans. De
burger kon met deze literair-retorische
traditie in zijn dagelijkse omgangstaal
echter nauwelijks uit de voeten. Tal
van getuxgenissen wijzen er dan ook
op dat ook de betere standen ten
minste tot diep in de 19de eeuw lokaal
gekleurde spreektaalvarianten gebruikten. Vanwege de onherroepelij ke wet
van rang en stand in Nederland onderscheidde die spreektaal zich met gecultiveerde vormen natuurlijk wel van de
plattere dialectvormen van het gewone
yolk. Uiteraard hadden de aristocratic
en de hogere burgerij ook contacten
buiten de eigen plaats of streek, maar
daarvoor bleef het Frans gemakkelijk
de geprefereerde taal.

`I/erlos ons van
den preektoon,
Heer / Geef ons

natuur en
waarheid weer'
Het uiteengroeien van spreektaal en
schrijftaal en het gretige gebruik van
het Frans voor gewichtige contacten
leidden, volgens de vaststelling van
onze grote historicus Huizinga op
basis van diens archiefonderzoek, tot
een `wanhopige verdorring en verstijving van het Nederlandse proza'. En
waar de betrekking niet verbroken
werd, leidde dat niet tot een band tussen schrijftaal en spreektaal, maar eerder tussen schrijftaal en preektaal.
Zelfs Bilderdijk, toch niet wars van
een flinke dosis retoriek, hekelde de
spreektaalpraktijk aldus: `Let op, wanneer hij spreekt, op wat geleerden
trant 1 Hij elke sylbe rekt en ieder
muskel spans.' En de rebelse domineedichter De Genestet slaakte, als een
Job op de mestvaalt van de vaderlandse bombasterij, de kreet: 'Verbs
ons van den preektoon, Heer 1 Geef
ons natuur en waarheid weer.'
Zo ontstond dus wat zonder twijfel gezien kan worden als het grootste culturele debat uit de 19de eeuw, namelijk het debat over het primaat van de
spreektaal versus de schrijftaal. Bijna
alle grote schrijvers uit die eeuw deden
eraan mee, van Jacob van Lennep tot
Multatuli. En dat leidde uiteindelijk
tot de nieuwe lente en het nieuwe geluid, waarbij de natuurlijke gesproken
standaardtaal de toon bepaalde en de
schrijftaal geleidelijk steeds meer toenadering zocht tot de gesproken taal.
Daarmee kreeg de gesproken standaardtaal een aanzien dat zij nooit eerder gehad had. En uiteraard bevorderde dit ten zeerste de totstandkoming van een gesproken eenheidstaal,
waarvoor in de laat-negentiendeeeuwse periode ook voor het eerst de
term ABN gebruikt werd.
Tot de aanvaarding van een bovenregionale spreektaal droeg uiteraard ook
de groei van de nationale eenheid in
de 19de eeuw bij, zoals die overtuigend beschreven wordt in de recente
studie van Knippenberg en De Pater,

De eenwording van Nederland (1988).
In dit bock wordt duidelijk gemaakt
hoe de staat der Nederlanden^eigenlijk
pas na de Franse tied zich tot een Nederlandse samenleving ontwikkelde.
Vanaf die tijd raken de grotendeels autonome eenheden uit de periode van
de Republiek steeds meer op elkaar
betrokken in economisch, politick en
cultured l opzicht. De groei van de eenheidstaal in de 19de eeuw is een van de
symptomen van de nationale eenwording. Maar al met al werd de gesproken standaardtaalvarieteit pas een drietal eeuwen later in brede kringen geaccepteerd dan de geschreven varieteit.
En de verbreiding heeft haar eindpunt
nog niet bereikt.

hooguit 3% van de

bevolking spreekt
zonder regionaal
accent
Een tweede aspect van de variatieproblematiek in de eenheidstaal is zoals
gezegd dat van de regionale kleur van
de standaardtaal.
We hebben zojuist al gezien dat er
nogal wat belemmeringen waren om
de uit het Hollands voortgekomen
schrijftaal ook in het spreken te volgen . Toch blijft de verbinding tussen
Hollandse schrijftaal en spreektaal wel
de leidraad , niet alleen bij Ten Kate,
maar ook in de taalregulering die in
het begin van de 19de eeuw tot stand
komt. In zijn van staatswege geschreven spraakkunst uit 1805 merkt Pieter
Weiland bijvoorbeeld op: `en het is bijzonderlij k de Hollandse tongval welke
in de scholen taalkundig onderwezen
en door het beschaafde en geoefende
gedeelte van Nederlands inwoneren, in
het spreken en schrijven gevolgd
wordt'. In hoeverre de praktijk deze
leer gevolgd heeft, blijft de vraag,
vooral nadat zich in de loop van de
19de eeuw het streven naar de natuurlijke spreektaal ontwikkelde. Dit natuurlijkheidsstreven werd uiteindelijk
bekend onder de slogan `taal is klank'.
De natuurlijke articulatie leek daarbij
als vanzelf ook een zekere regionale
herkenbaarheid van de standaardtaaluitspraak in te houden, ook dus van
andere dan Hollandse accenten.
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Het is niet verwonderlijk dat in deze
situatie de formulering van een uitspraakideaal de aandacht bleef krijgen.
Het verlossende woord in deze kwestie
leek te komen van de Deense taalkundige Jespersen. Die formuleerde in
1890 als criterium voor de ideale standaardtaal dat dat de varieteit was waaraan men niet icon Koren waar de spreker vandaan kwam. Dat regionaalneutrale ideaal kreeg ook in ons land
veel aanhang. Maar er was ook verzet.
Zo rekende nog in de jaren vijftig
prof. Kloeke voor, dat hoogstens 3%
van de bevolking aan het criterium
van de regionale neutraliteit voldeed,
en dat de Jespersen-norm derhalve een
onrealistische norm is. Kloeke bepleitte dat het centrale criterium de
verzorgdheid van de uitspraak dient te
zijn, wat best verenigbaar is met een
gematigd regionaal accent. Kroongetuige voor dit rekkelijk standpunt was
steevast de historicus Huizinga, die
onmiskenbaar met een Gronings accent sprak, maar van wie niemand
durfde te beweren dat hij niet een buitengewoon beschaafd mens was.
Persoonlijk vind ik dat de feitelijke
ontwikkeling leert dat het standpunt
van Kloeke voor onze taalgemeenschap het enig zinnige en houdbare
standpunt is. Ik beveel u daartoe aan
even de stemmen van de ministers en
staatssecretarissen uit het vorige kabinet-Lubbers — want de nieuwe stemmen zijn ons nog minder vertrouwd —
aan uw trommelvlies voorbij te laten
trekken; ik twijfel er niet aan dat Huizinga dan gezelschap krijgt van een
bank vol kroongetuigen.

de Hollander hoort
zljn eigen accent
nlet
Niettemin is de zogenaamde neutrale
Nederlandse standaardtaaluitspraak
feitelijk veelal gewoon een hoorbaar
Hollandse uitspraak. Vooral in de
vaderlandse omroepstudio's waart nog
volop de geest rond van Pieter Weiland, die de superioriteit van de Hollandse tongval verdedigde met de uitspraak `de taal des yolks is het ware aftreksel van deszelfs karakter en beschaafdheid'. Die geest is van lieverlede
intussen volop randstadsplat gaan pra-

ten, maar dat verandert weinig aan de
meewarige tot neerbuigende houding
tegenover geciviliseerdere en minder
gemarkeerde niet-Hollandse accenten.
Mijn Leidse collega Jan de Vries heeft
van de stellige overtuiging van de Hollander dat hij hoe dan ook standaardtaal spreekt, onlangs opgemerkt `dat
deze overtuiging correctie behoeft en
zelfs een bedreiging vormt voor de
bovengewestelij ice cultuurtaal'. En wie
een vlammende filippica wil lezen tegen onze merkwaardige hollandocentrische accentdiscriminatie, verwijs ik
van harte naar het boek dat dr. Jo
Daan daarover op stapel heeft staan
onder de titel Als niet komt tot jet.

het randstadsplat
is de taal van de
omroep
De gesproken standaardtaal herbergt
naast de regionale ook nogal wat sociale variatie. Ook in de eenheidstaal,
die geacht wordt naar binnen toe allereerst te verbinden, is voortdurend een
verdeeldheid voelbaar naar rang en
stand.
Vanaf het moment dat de bourgeoisie
in de 19de eeuw massaal overgaat op
de standaardtaal, bespeurt men daartegen tweeerlei verzet. In de eerste plaats
gaan de arbeiders in de steden een geprofileerde vorm van het stadsdialect
cultiveren als hun klassedialect. En
verder, en daar gaat het hier met name
om, wordt de standaardtaal van onderop aangevreten door een informeel,
maar zeer expressief substandaard, dat
gewoonlijk wordt aangeduid als `argot
`slang, of `Bargoens'. Hoe invloedrijk
deze beweging van onderop voor het
Nederlands is geweest, kan men gemakkelijk vaststellen aan de hand van
het Bargoens Woordenboek van Enno
Endt: men treft daarin op iedere bladzijde woorden aan die niet langer beperkt zijn tot de meer marginale maatschappelijke kringen, maar ten volle
zijn doorgedrongen in de gesproken
eenheidstaal (bijv. woorden als afgepeigerd, of knappen, afnokken, bajes en
banjeren).
Het afstandnemen van de vroegere
bourgeoisie-deftigheid van de standaardtaal is ook in de uitspraak goed

merkbaar. En dan doel ik niet alleen
op het randstadsplat als taal van de
omroep. Er is van onderop ook een
vermindering opgetreden van de formaliteit, de nadruk, en niet zelden de
geaffecteerdheid van het spreken. De
NRC citeerde onlangs uit de eigen
jaargang van 1921 in welke termen
daarin de stem en de voordracht van
de dichter Adriaan Roland Holst beschreven werd. Dat ging zo: `Zijn geluid is diep en schoon. Hij gebruikt
het met soberheid. Het was spreken
als luid geprevel (...) Het was de monotone zang van inderdaad de overgave
aan zieleverbeelding. Maar de hedendaagse journalist die dat geluid opnieuw beluistert, becommentarieert
Hoists 'sobere' stemvoering nu als
`zeer gekunsteld, zwaar orgelend en retorisch, met aanstellerige nadruk,
quasi-gevoelvol'.
De democratisering van het Nederlands stemgeluid lijkt vooral na de
Tweede Wereldoorlog tot stand te zijn
gekomen. De egalitaire tendensen van
de jaren zestig hebben die ontwikkeling uiteraard sterk bevorderd. De
grote verandering van het uit de
hoogte spreken naar het toenaderende
spreken, vanuit de hurkzit als het
ware, is nergens sterker merkbaar dan
in de taal van politici. Er is een wereld
van verschil tussen de voorname, afstandscheppende stemvoering van Colijn en de medemenselijke, `personals;
bijna agogische taal van premier Lubbers. Het politieke taalgebruik lijkt inderdaad steeds meer te gaan luisteren
naar de indertijd door Benjamin
Franklin geformuleerde stelregel
`Write with the learned, pronounce
with the vulgar.

over de taal waarin
Den Haag klinkt

als vies woord voor
S-Gravenhage
De taal zou niet het unieke middel
zijn tot sociale onderscheiding als er
ook niet de tegenbeweging naar boven
was, de beweging dus naar het `superstandaard, dat al naargelang het waardeoordeel wordt aangeduid als `gedistingeerd' dan wel 'geaffecteerd' of
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`bekakt'. In de woorden van Simon
Vestdijk in zijn Surrogaten voor Murk
Tuinstra gaat het om `dat vermetel
gonzende accent van de "chic" waarmee men nu eenmaal alles kan zeggen'.
En met `alles zeggen' bedoelt Vestdijk
ongetwijfeld het verschijnsel dat treffend het zogenaamde `vats plat' genoemd is. `Vats plat' werd door Jozef
Alberdingk Thijm in diens beschrijving van de taal van de I9de-eeuwse
Amsterdamse patricierskringen aangeduid als `een mengeling van affectatie
en slordigheid die de generation der
XIX eeuw bij de hogere klassen kenmerkt'. De verfijnde vorm van snobisme die uit het verschijnsel spreekt,
is ooit treffend beschreven door
Simon Carmiggelt in zijn column Bekakt. Hij vertelt daarin van de ontmoeting met een vroegere klasgenoot
op de Lange Voorhout, 'waar Den
Haag klinkt als een vies woord voor
's-Gravenhage ; hij beschrijft diens taal
aldus: `Hij praatte bijna plat, maar op
de subtiele manier van iemand die zo
onverdacht deftig is dat hij zich dat
rustig kan permitteren. Leden van de
rechterlijke macht gebruikten vroeger,
in de zitting, op dezelfde basis woorden als benne en zullie zonder dat er
een haan naar kraaide. Deze heer was
van vergelijkbare snit.'

superstandaard:
vats plat, een
scheutj"e Hagois,
en een hete

aardappel
Uit het boekje dat Agnies Pauw-Van
Wieldrecht enkele j aren geleden
schreef over het `dialect van de adel',
kan men een aardige indruk kriigen
van kenmerken van het Nederlandse
superstandaard. Daartoe behoren lexicale indicatoren als taartje in plaats
van gebakje, broek in plaats van pantaIon, biertje in plaats van pilsje e.d.; verder een gepaste hoeveelheid 'vals plat'
en een scheutje polderland-Frans of
`Hagois'. Maar daartoe lij kt me vooral
te behoren — en dat niet alleen voor
sprekers met blauw bloed, maar voor
al 'Ons Soort Mensen' die de verbale
distinctie nastreven — een extra

spierspanning en energie bij het spreken. Ik zeg dat vooral in aansluiting
bij onderzoek van Anthony Kroch,
die in Philadelphia vaststelde dat de
hoogste klasse zich verzet tegen de natuurlijke vernieuwingstendensen in de
articulatie van de taal en met een als
het ware tegennatuurlijke inspanning
en energie de gewenste status quo
handhaaft. In afwachting van Nederlands onderzoek op dit punt, moeten
we het verschijnsel voorlopig wel blijven aanduiden met de culinaire metaforen van de hete aardappel in de keel
of de sherry in de stem.
Bekakt spreken wordt in onze maatschappij evenals plat praten met gemengde gevoelens beluisterd. Er is
ooit een kleine politieke rel geweest
toen Den Uyl meende de hete aardappel te moeten lokaliseren in het spreekorgaan van minister Van Aardenne. En
Adriaan van Dis, die met het epitheton `bekakt' door het leven schijnt te
moeten gaan, onthulde laatst in een
interview dat hij bij het vroegere NTSj ournaal als omroeper geweigerd werd
omdat hij te bekakt sprak.

Voor de verschillende verschijningsvormen van een taal gebruikt de taalwetenschap gewoonlijk de termen varieteiten of lecten. Ik heb vandaag een
zekere voorkeur voor de term `lecten'
omdat die, naar analogie van de term
`dialecten, compacte aanduidingen van
velerlei Nederlandse varieteiten of
`Nederlecten' mogelijk maakt. Op de
taalkundige definitie van het begrip
`varieteit' of `lect' zal ik niet diep ingaan. Mijn voorstel zou zijn onder een
`varieteit' of een `lect' te verstaan: een

verzameling van taalelementen met dezelfde maatschappelijke verbreiding.

Daarmee geef ik aan dat het varieteitenspectrum van een taal in de eerste
plaats gezien moet worden als een
weerspiegeling van de sociale en maatschappelijke verscheidenheid.

de kennis van
dialecten neemt
per generatie met
zo'n 25% af

Na deze bespreking van de standaardtaal en de variatie daarbinnen is het de
hoogste tij d andere onderdelen van het
groepsportret van het Nederlands te
belichten, in afwachting van een
nadere uitvergroting daarvan in de
verdere voordrachten van deze dag.

We gaan allereerst in op de dialecten.
Daarvan spreken we als de maatschappelijke verspreiding vooral een regionaal stempel heeft. Als op het portret
van het Nederlands de gesproken en
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geschreven standaardtaal als het ouderpaar gezien kunnen worden, kan men
de dialecten beschouwen als de voorouders. Uit allerlei onderzoek wordt
duidelijk dat deze generatie op het
portret ernstig aan het verbleken is.
Dat proces heeft zich overigens pas
veel later voorgedaan dan verwacht.
De aansprekers van de dood van de
dialecten doken al meer dan een eeuw
geleden ook in ons land op. En dat
leidde ertoe dat, voor het te laat zou
zijn, in Nederland in 1879 een grootscheepse dialect-enquete werd gehouden. De doodsverwachting was inderdaad te somber. Want het bleek mogelijk die zelfde enquete een eeuw later,
in 1979, nog eens in precies dezelfde
vorm en dezelfde plaatsen te herhalen.
Sterker nog, de 19de-eeuwse structuren en vormen bleken in 1979 nog in
hoge mate bekend te zijn. Dat wil zeggen, bij de oudste generatie waaruit de
informanten merendeels afkomstig
waren.
Nader onderzoek van de laatste jaren
heeft echter geleerd dat tussen de generaties op het ogenblik zeer grote verschillen in dialectkennis bestaan. Globaal is het beeld dat die kennis per generatie met zo'n 25% afneemt. Haalt
de oudste generatie veelal nog een beheersingsniveau van 75% of meer, bij
de middengeneratie is dat gedaald tot
50% en bij de jongeren tot ongeveer
25%. Men zou kunnen spreken van
een generatieconflict van het dialect
waarbij de oudste generatie het dialect
nog volop aan de middengeneratie
heeft doorgegeven; maar deze laatste is
zich steeds meer bewust geworden van
de maatschappelijke nadelen van het
dialectspreken en daarmee van het sociale karakter van de regionale dialecten; en de jongste generatie ouders
kiest nu inderdaad massaal voor de
standaardtaal als taal van de opvoeding. De standaardtaal is daarmee feitelijk de ongemarkeerde taal geworden. Nu doet zich dus het merkwaardige verschijnsel voor dat het dialect,
dat de hele geschiedenis door de eerste
taal, de moedertaal, was, nu door de
jeugd als tweede taal verworven wordt.
Dat dat inderdaad op grote schaal gebeurt, wordt onder meer vastgesteld in
een onderzoek dat een van de medewerkers van ons instituut momenteel
op een streekschool in Venray uitvoert. Het is duidelijk waarom dat gebeurt: ook in de nieuwe vormen van

dialectspreken kan men uitdrukken
met welke groep en gemeenschap men
zich verbonden voelt. Ook dialect dat
niet voor honderd procent uit oorspronkelijke dialectvormen bestaat,
kan de sociale functies van deze taalvarieteit uitoefenen.

de moderne uiting
van streek- en
groepsgebondenheid
Het is zonneklaar dat de jongere vormen van dialect er taalstructureel inderdaad heel anders uitzien dan de traditionele streektalen. Ze zijn ondenkbaar zonder een voortdurende interactie met de standaardtaal. Tussen het
jongere dialect en de standaardtaal
werkt een sterke middelpuntzoekende
kracht. Een duidelijke blijk daarvan is
de vloeiendheid en de veelvuldigheid
van de taalwisselingen tussen dialect
en standaardtaal in dezelfde uiting of
conversatie.
Een ander middelpuntzoekend verschijnsel is het ontstaan van mengvormen van dialect- en standaardtaalelementen. Zeer opvallend is bijvoorbeeld, dat het loslaten van de
oorspronkelijke dialectwoorden gecompenseerd wordt door het 'redialectiseren' (deze woorden met dialectklanken uitspreken) van de vervangende standaardtaalwoorden : zo
wordt het Limburgse nisjtele niet vervangen door schoenveters maar door
sjoonveter, en het Groningse scheuvels
niet door schaatsen maar door schaotsen. Het onherroepelijke gevolg van de
beweging naar de standaardtaal toe is
dat de dialecten steeds meer hun specifiek plaatselijke kenmerken verliezen.
Dialecten, zo zegt men in de taalwetenschap, worden regiolecten, dat wil
zeggen taalvarieteiten die bovenlokale, gewestelijke voortzettingen zijn
van de vroegere plaatselijke dialecten.
Deze schaalvergroting van het dialect
correspondeert met meer open dorpsgemeenschappen en met ruimere communicatieve netwerken, maar drukt
toch ook de geworteldheid en het zich
thuis voelen in een bepaalde streek
uit.

Vaak beschouwt men de mengtaal die
het regiolect is als een minne taal. Ten
onrechte, denk ik, en ik verwijs daarvoor naar de kracht van de regiolectische varieteit die Hugo Claus ontwikkeld heeft voor zijn roman Het verdriet van Belgie. In die taal is op een
unieke manier de spanning voelbaar
tussen individu, dorp, familie, streek,
kerk en natie. Deze complexe wereld
laat zich veel beter weergeven in het
mengsel van algemeen Nederlands en
dialect van de Leie-streek dan in wat
Hugo Claus heeft aangeduid als `het
nationale esperanto' van de standaardtaal. Natuurlijk mist de modale regiolectspreker een dergelijke literaire verbeelding, maar de ambivalentie, de
spanning tussen streek en natie, tussen
randstad en landrand, tussen gemeenschap en maatschappij is hem niet
vreemd. Ik hoorde laatst op een congres over de Nederlandse identiteit de
socioloog Van Doorn overtuigend
schetsen hoezeer in ons land het historisch bewustzijn een familiaal, lokaal,
regionaal of groepsgebonden bewustzijn is, en niet een nationaal bewustzijn; van die gesteldheid is ook het
regiolect een symptoom.

stadssociolecten
hebben de
toekomst
We moeten naar een volgend detail
van het groepsportret, namelijk dat
van de sociolecten. Van sociolecten
spreken we als het belangrijkste kenmerk van de taalvarieteit de sociale
groep of categorie is waartoe de sprekers behoren. Sociolecten zijn binnen
de lijst van het groepsportret het best
te beschouwen als de broers en zussen
van de standaardtaal, die immers vooral in de gesproken vorm ook typische
sociolectische eigenschappen bezit.
De laatste jaren zijn heel wat experimenten uitgevoerd waarin de kwaliteiten van de verschillende Nederlandse
taalvarieteiten werden beoordeeld en
gewaardeerd. De uitkomst is steevast
dat onze stadsdialecten, en met name
de stadsdialecten van de randstad, veel
lager gewaardeerd worden dan de plattelandsdialecten, en in dit geval vooral
die aan de landrand. De verklaring
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daarvoor is onmiskenbaar te zoeken in
de verschillende koppelingen van deze
dialecttypen met sociale klassen.
Overigens is het beeld in die zin geconnpliceerd dat stadsdialectsprekers
zelf hun dialect systematisch hoog
waarderen. En daarmee hangt dan
weer samen dat stadssociolecten op dit
moment vitaler zijn dan de plattelandsdialecten: de taal van Limburgse
jongeren schuift steeds meer op in de
richting van de standaardtaal, terwijl
de taal van bijvoorbeeld jongeren uit
de Haagse Schilderswijk steeds sterker
gaat afwijken van de standaardtaal.
Toegelicht aan een gemeenschappelijk
dialectkenmerk als dat van het weglaten van de slot -t in woorden als
knecht, gedacht e.d., betekent dit dat de
Limburgse jeugd de slot -t steeds vaker
realiseert, terwijl Haagse jongeren
Naar steeds minder uitspreken. Ook
deze vitaliteit van onze stadsdialecten
wijst crop dat onder het gelij kheidsethos van de Nederlandse samenleving
nog heel wat rang- en standsgevoel
schuilgaat.

Bij de leeftijdsgebonden taalverschillen is vooral de taal van de jeugd interessant, omdat deze een kras voorbeeld
is van de groepsdifferentiatie in de taal.
Vanuit een taalkundig standpunt is de
jeugdtaal hoogst boeiend, niet alleen
vanwege de grote lexicale vernieuwingsdrang in die varieteit, maar ook
door een sterke morfologische creativiteit. Dat blij kt uit eigen procede's
voor de vorming van samenstellingen,
uit eigen achtervoegsels -- denkt u aan
de produktieve persoonsnamencategorie op -o in vormen als brabo, lornpo
e.d. — eigen verkortingsregels (depri),
enz. Hoe gestapeld de taalvariatie kan
zijn, blijkt uit de aanwezigheid binnen
de jeugdtaal van sekse-verschillen,
regionale en sociale verschillen.

de gemengde
huweliyken in het
groepsportret
op het groepsportret van het Neder-

jeugdtaal is
taalkundig uiterst
boeiend
Stadsdialecten zijn uitgesproken sociolecten. Tot de sociolecten in ruimere
zin behoren alle groepstalen, en in
ieder geval die varieteiten die, behalve
met sociale klasse, corresponderen
met sociale hoofdcategorieen als leeftij d en geslacht.
Zk zal over de geslachts- en leeftijdsgebonden sociolecten niet fang uitweiden. Mevrouw Brouwer zal uitvoerig
stilstaan bij de taal van manner en
vrouwen, en ze zal zich daarbij vermoed ik niet laten gidsen door pater
Van Ginneken, die onder de vrouwentaal kooktermen' opnam alsook de
taal van het 'nuttig handwerken'.
`Why can't a woman talk more like a
man?' zingt een vertwijfelde prof.
Higgens in My Fair Lady. Daarop is
ook bier het antwoord dat verschillen
in sociale posities en in sociale rollen
zich welhaast onherroepelijk uitdrukken in taalverschillen.

lands zin gemengde huwelij ken zichtbaar in de zogenaamde etnolecten.
Hierbij wordt de specifieke varieteit
van het Nederlands bepaald door het
contact met niet-autochtone talen.
Het interessantste voorbeeld is het
Surinaams-Nederlands (zie de lezing
van de heer Van Donselaar). Een
ander voorbeeld is het NederlandsJiddisch, dat door Beem beschreven is
in Resten van een Taal. Woordenboekje
van het Nederlandse Jiddiscb. Verder
kan daartoe gerekend worden de taal
van de Indische Nederlanders, waaraan door Van den Toorn aandacht is
besteed. En uiteraard is er daarnaast
een groep van potentiele etnolecten,
voortkomend uit contacten van het
Nederlands met de talen van de mediterrane arbeidsimmigranten van de jaren vijftig en zestig. Zk zei `potentieel'
omdat tot nu toe geen enkel teken
wijst op de werkelijke totstandkoming
van dergelijke etnolecten. Tweedegeneratie-Marokkanen en -Turken assimileren zich via het onderwijs blijkbaar zo sterk in Nederland, dat zij
zich in dialectische en sociolectische
accenten doorgaans niet merkbaar
onderscheiden van geboren en getogen
Nederlanders.

waar p02 is 45 en
PCO2 is 40'
voldoende zegt
Ik ga dus over naar een volgende groep
van lecten, namelijk de grote groep
van beroepstalen en vaktalen, waarvoor ik kortheidshalve de term technolecten gebruik (zie ook de bijdrage van
de heer Berns). Het groepsportret van
het Nederlands is inderdaad zeer druk
bevolkt met deze neven en nichten.
Sommigen daarvan zijn hoogbejaard,
met name de figuren die staan voor
conservatieve beroepstalen als die van
het recht of het notariaat. Maar de
meesten zijn jong tot zeer jong, want
zij vertegenwoordigen veelal nieuwe
vakgebieden, innoverende technieken,
cumulatieve wetenschappen en veranderende communicatietechnieken.
Men kan een indruk krijgen van de
technolecten door de bibliografie te
raadplegen die het 'Samenwerkingsverband Nederlandse Terminologie
(SANT)' onder auspicien van de Nederlandse Taalunie onlangs heeft samengesteld. Het zakenregister daarvan
bevat zo'n 500 trefwoorden voor technolecten, waarvan de meeste met meer
dan een verwijzing in de bibliografie
vertegenwoordigd zijn.
Technolecten verschillen van de eerder
besproken lecten doordat hun eigenheid zich niet uitstrekt over de volle
breedte van de taalstructuur, maar
hoofdzakelijk beperkt is tot de woordenschat, tot de specifieke terminologie. Technolecten hebben daarnaast in
zoverre een eigen zinsbouw dat de ordening van de taalmiddelen is afgestemd op maximale effectiviteit en
op het voorkomen van iedere overbodigheid. Dus zegt een arts bijvoorbeeld: `Zij n p02 is 45, PCO2 40 en
pH 7,4.' En in volledige woorden sprekend, zal hij zeggen: 'Hij had een
pneumectomie' en niet `Er is eenlong
bij hem weggenomen'. Een onopgesmukte zinsbouw, een half woord
dat genoeg is, het voile gewicht op
vaktechnische inhoudswoorden, en
veel acroniemen en afkortingen, dat
lijken de opvallendste formele kenmerken van het technolect.
Deze eigenschappen dienen ter bevordering van de interne communicatie
binnen de beroepsgroep, maar belem-
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meren tegelijkertijd de externe begrijpelijkheid van het beroepsjargon. En
dat kan tot misverstanden leiden. Als
taalkundige ben ik vertrouwd met een
gezelschap dat zich siert met het acroniem G.L.O.W., dat staat voor `Generative Linguists of the Old World'. Dezelfde letterafkorting kwam ik laatst
tegen in mijn tv-gids in de kolommen
van RTL Veronique. Ik had het kunnen vermoeden: dat programma ging
helemaal niet over taalkunde, maar
over worstelende dames, G.L.O.W:
dames wel te verstaan, oftewel 'Gorgeous Ladies of Wrestling'. Ook een taalkundige wil natuurlij k zijn zinnen wel
eens verzetten, dus dramatisch was dat
niet. Maar dat dreigt het wel te worden als ik u meld wat in de medische
vaktaal de letterafkorting CAD zoal
kan betekenen. Houd u vast: centrale
arteriole druk, cervico-axiale diameter,
chronische ascites-drain, computer aided design, continu ambulante dialyse,
en nog een heleboel meer. Welke betekenis geldt, hangt ervan af of men bijvoorbeeld internist, neuroloog, hematoloog, oncoloog of fysioloog is. Ook
in deze sector van ver doorgevoerde
specialisatie is de roep om generalisten
niet geheel onbegrijpelijk.

`kemps, auf tutti'
verbreidt zich als
een olievlek in
trendy
uitgaanskringen

beter denken in de
moedertaal

Over nieuwe ontwikkelingen gesproken. De nieuwste taalontwikkelingen
komen naar voren in het laatste type
lecten waarop ik kort inga, en waarvoor ik geen betere term kan bedenken dan trendolecten. Dat is werkelijk
de allerjongste generatie op het familieportret van het Nederlands.
Wat een trendolect is, is zelden zo fraai
gedemonstreerd als in de Californische
jaren zeventig-roman The serial van
Cyra McFadden. Het verhaal gaat over
Kate Holroyd, die in de `woman's liberation' is, en in Zen en in macrame; en
over haar echtgenoot Harvey, die op
een bank in San Francisco werkt,
waarheen hij dagelijks pedaleert op
een 10-versnellingen-Motobecane, niet
zonder een open oog en een warm
hart voor de andere geemancipeerde
dames in de buurt. De hoofdfiguren
beoefenen de `psychobabble , dat wil
zeggen, zij praten in een bevroren lexicon en in voortdurend herhaalde verbale formules over de eigen zieleroerselen en die van het ganse mensdom.

Een andere maatregel waarmee het begrijpelijkheidsprobleem van het technolect ten dele kan worden ondervangen, bestaat uit de ontwikkeling van
Nederlandse vaktermen waar dat maar
enigszins mogelijk is. De internationalisering van wetenschap en techniek
stelt hier natuurlijk paal en perk, maar
niettemin laat het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) regelmatig zien
dat het mogelijk is een voortreffelijke
Nederlandse vakterminologie te ontwikkelen. Ik herinner in dit verband
graag aan de volgende uitspraak van
een van onze grotere natuurkundigen,
prof. Casimir: `Het gevaar bestaat dat
men in een vreemde taal 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.

De wereld wordt herleid tot de cliches
en de gestandaardiseerde taal van de
eigen groep en `incrowd'.
De 'psychobabble' en ook de `sociobabble' van het `weet-jewel , het
groepsgesprek, en de inclusieve Koos
Koets-taal van Kees van Kooten zijn
intussen alweer ruimschoots achterhaald. 'Uit' dus. Wat nu `in' is, is zoals
u weet het trendolect van de yuppie-speak, de turbotaal van Jan Kuitenbrouwer en de andere pomo-varieteiten van de snelle zakenman, de beroepsvergaderaar, de computer-freak,
de postmoderne socialist. Zoals Kuitenbrouwer heeft laten zien, gaat het
bij de jongste trendolecten om hoogst
interessante varieteiten waarin de taal
op een grandioze manier gemanipuleerd, gedereguleerd en geIroniseerd
wordt. En ook hier gebeurt dat vanuit
het steeds weer terugkerende motief:
de eigen varieteit verbindt naar binnen
en scheidt naar buiten, zij perkt af wat

tot de groep hoort en wat daarbuiten
valt, zij separeert de turbo van de retardo, maakt onderscheid tussen de
trend en de anti-trend. Daarbij is het
de grootste anti-trend de politieke cliches van de dag te volgen en te zeggen
dat je geen u-bocht gebruikt maar
door de voordeur binnenkomt, of de
mond vol te hebben van zorgverlening, zorgverstrekking, zorgverbetering en zorgverbreding, ziekenverzorgenden en zorgsectoren.
Trendolecten behoren snel te komen
en te gaan. De Volkskrant meldde dan
ook dat in Haarlem door een groep
economiestudenten een trendolect is
ontwikkeld dat de `turbo' ver achter
zich laat. 'Dit is kemps, auf tutti
stond er trendolectisch boven het
stuk. Als u dat begrijpt, bent u behoorlijk bij de tijd. Net als in Haarlem, want daar verbreidt de nieuwe
groepstaal zich als een olievlek in
trendy uitgaanskringen.

de hoge hoeden
en petten
verdwljnen, maar
taal bli ft mensen
o assificeren
f

Dames en heren, ik hoop dat ik na
deze beschouwing met enig recht van
spreken mag zeggen dat de taal als
geen ander uiterlijk waarneembaar
kenmerk uitdrukt tot welke groep
mensen behoren. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven.
De foto's waarop het werkvolk met
petten stond afgebeeld en de heren van
het kantoor met hoeden, zitten al lang
in de archieven. Zeker, nu wil een achteloos golfstickje op de achterbank
nog wel eens helpen. Maar niets markeert sociale posities en ambities zo
sterk als de taal. Het moet u ook vaak
overkomen zijn dat u in de trein
tegenover iemand komt te zitten die u
op grond van kleding en meegetorst
diplomatenkoffertje maar moeilijk
kunt plaatsen. Maar wissel enige
woorden met de medepassagier en u
verricht moeiteloos uw classificatie. Ik
zeg niet dat u het daarbij moet laten.
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Een goed gesprek is nooit weg. En bovendien kan dan ook duidelijk worden
dat mensen vaak niet tevreden zijn
met hun territorium en daarom op
weg zijn naar andere territoria. De
sociale verscheidenheid van onze
maatschappij en dergelijke
territoriumbewegingen verklaren de
variatie en de veranderlijkheid van de
taal en het voortdurende verdwijnen
en opkomen van taalvarieteiten.

De Engelse dichter T. S. Eliot drukte
dit 'panta rhei' van de taal zo uit:
"For last year's words belong to last
year's language
And next year's words await another
voice"
En omdat je op een congres over het
Nederlands een lezing niet afsluit in
een vreemde taal, geef ik een al door
Horatius geformuleerde gedachte over

de voortgaande taalverscheidenheid
ten slotte ook graag weer in de vertaling van de Nederlandse grammaticus
Samuel Ampzing uit 1638:
"De spraeck die valt en rijst, de spraeck
die komt en gaet,
En hangt heel aen 't gebruyk, in wiens
gewelt sy staet"

Feiten en verzinsels over vrouwenen mannentaal
Dede Brouwer — Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, Katholieke Universiteit Nijmegen

Bestaat er zoiets als `vrouwentaal' of `mannentaal'? Niet als twee elkaar uitsluitende
verschijnselen, want dan zouden vrouwen en mannen simpelweg niet met elkaar
kunnen praten; en dat kunnen ze, hoewel de communicatie zeker niet altijd
vlekkeloos verloopt. Anders gezegd: er bestaan in onze westerse maatschappij geen
taalvormen die exclusief door vrouwen of exclusief door mannen worden gebruikt.
De termen vrouwentaal en mannentaal moeten dus niet worden opgevat als absolute
begrippen, maar als graduele, dat wil zeggen, de ene sekse gebruikt een bepaalde
taalvorm vaker of minder vaak dan de andere.
Binnen de taalwetenschap is bar weinig aandacht besteed aan de andere helft van de
wereldbevolking, zodat er niet bijzonder veel kennis is vergaard over de taal van
vrouwen, oftewel over taalverschillen tussen vrouwen en mannen. De twee tijden
waarin naast mannentaal — de norm — ook vrouwentaal aan bad kwam, vielen,
waarschijnlijk niet toevallig, samen met een opleving in de vrouwenbeweging: aan
het begin van deze eeuw tijdens de strijd voor het vrouwenkiesrecht, en in de jaren
zestig en zeventig met de opkomst van het feminisme.

intuit/eve
waarnemingen
li ken op
vooroordelen
De taalkundigen aan het begin van
deze eeuw en ook enkele uit de meer
recente periode baseren hun uitspraken over vrouwen- en mannentaal op
hun intuIties. In de Jaren zestig wordt
door de opkomst van de sociolingulstiek (de bestudering van taalgebruik in de context van maatschappij
en cultuur) eindelijk ook werkelij k
onderzoek gedaan naar sekseverschillen in taalgebruik.
De uitspraken over vrouwen- en mannentaal die taalkundigen hebben gedaan op basis van hun intuItie, zal ik
hieronder bespreken als verzinsels. Bij
de beschrijving van taalverschillen tussen verschillende groepen mensen bin-

nen een taalgemeenschap weerspiegelen intuItieve uitspraken doorgaans
slechts stereotiepe ideeen en opvattingen, waarbij oordelen vaak verdacht
dicht in de buurt van vooroordelen
komen. Vervolgens zal ik de
— verhoudingsgewijs schaarse — feiten,
gebaseerd op onderzoek, behandelen
en ingaan op mogelijke verklaringen
voor de aangetroffen verschillen in
taalgebruik tussen vrouwen en mannen.

de idee van
vrouwen als
praatzieke
parelsnoerrygers
Rond 1915 behandelen de Nederlandse taalkundige Jacques van Ginneken en de Deense taalkundige Otto

Jespersen de taal van vrouwen als een
hoofdstuk apart in hun handboeken.
Bij Van Ginneken vinden we `De
vrouwentaal' te midden van hoofdstukken over visserstaal en studententaal, bij Jespersen heet het hoofdstuk
eenvoudigweg `De vrouw'. Belden
doen vooral uitspraken over de woordkeus en de zinsbouw.
Vrouwen worden verondersteld zich
gevoelig en ietwat overdreven uit te
drukken, getuige typisch vrouwelijke
woorden als schattig, snoezig doddig of
dodderig en uitdrukkingen als wat een
hondje/dotje van een hoed is dat. `Verder hangt met haar fijner vrouwelijk
gevoel nog de schroom voor lagere
woorden en toespelingen samen. Tal
van woorden en uitdrukkingen die
heeren onder elkaar gebruiken, zijn
een gruwel voor haar kiesche ooren',
aldus Van Ginneken. Zo zouden vrouwen in plaats van de woorden broek en
zweten de voorkeur geven aan pantaIon en transpireren, en Jespersen geeft
nog als voorbeeld dat waar mannen
het woord het gebruiken, vrouwen
zouden spreken van die erg bete plek en
dat ze niet zouden zeggen `ze renden
naakt de kamer uit' maar `ze renden
in hun onschuld en niets anders de
kamer uit'. En ook wat vloeken betreft, valt er nauwelijks een onvertogen woord; vrouwen zouden hooguit
zwakke krachttermen gebruiken zoals
jee of jeminee en gut of gornmies.
Niet alleen de gevoeligheid van vrouwen heeft gevolgen voor hun taalgebruik; hun `beperktheid van geest'
zou terug te vinden zijn in hun zinsbouw. We lezen bij Van Ginneken:
`Met haar eng bewustzijn, hangt het
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samen, dat de vrouw niet houdt van
ingewikkelde syntactische constructies. Zelfs de relatiefzin is haar soms al
te veel ... Voor het gemak zouden
vrouwen in een relatieve zin het betrekkelijk voornaamwoord dus maar
weglaten en de betrekkelijke bijzin als
een soort bijstelling achter de hoofdzin plakken, zoals in Van Ginnekens
voorbeeldzin gebeurt, waarin wordt
getobd over, hoe kan het anders, nuttig handwerken: `Het borduurwerkj e,
ik je gisteren heb laten zien, zal mij
nog heel wat moeite kosten.
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Jespersen sluit zich broederlijk bij Van
Ginneken aan: de vrouw uit zich in
overeenstemming met haar psychische
capaciteiten, en die zijn nu eenmaal
beperkt. Het taalgebruik van mannen
vergelijkt hij met de Chinese doosjes,
een doos met daarin weer een doos en
daarin weer een doosje, enzovoort,
want mannen gebruiken ondergeschikte zinnen, waarin ze met een
voegwoord het logische verband aangeven. Het taalgebruik van vrouwen
noemt hij een snoer parels, omdat ze
slechts nevenschikkende zinnen zouden gebruiken, verbonden met een
eindeloze serie en's en dan's. Eindeloos, want ook worden vrouwen
geacht praatziek te zijn. Bovendien is
Jespersen de mening toegedaan dat
vrouwen veel vaker dan mannen hun
zin niet afmaken en maar van de hak
op de tak springen. `Vrouwen denken
in gedachtenstrepen , concludeert hij.

de vrouw dient
zich als dame;
ingetogen en
fatsoenlijk, to
gedragen
Kort gezegd: de aan het begin van deze
eeuw naar voren gebrachte taalverschillen tussen vrouwen en mannen
worden verklaard vanuit de `van nature' grotere gevoeligheid en kuisheid
en simpeler geest van vrouwen. Zo'n
interpretatie binnen het kader van een
biologische theorie werkt slechts bevestigend voor de — nog steeds —
bestaande rolverdeling en rechtvaardigt deze telkens opnieuw. De enige

bestemming van de vrouw is dan immers huisvrouw en moeder: wie kan
de kinderen aardiger opvangen en tot
keurig voorbeeld dienen? Voor een
boodschappenlijstje zijn niet bijster
ingewikkelde bijzinnen nodig.
Pas rond 1970 verschijnen er weerpublikaties over verschillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen.
Ditmaal van twee Amerikaanse, vrouwelijke taalkundigen, Mary Ritchie
Key en Robin Lakoff. Zij baseren hun
uitspraken eveneens op hun intulties
over het onderwerp en op incidentele
observaties van het taalgebruik van
kennissen. Hun opmerkingen over
woordkeus wijken weinig af van die
van Van Ginneken en Jespersen. Wat
de zinsbouw betreft, merken ze op dat
vrouwen zich onzekerder en beleefder
opstellen dan mannen. Ze zouden eerder een vraag stellen dan een stellige
bewering doen, en zelden op directe
wijze een bevel geven.
Maar nu worden de taalverschillen
tussen vrouwen en mannen niet meer
verklaard vanuit aangeboren eigenschappen, maar vanuit de verschillende opvoeding en socialisatie en vanuit de ongelijke maatschappelijke posi' Van jongs af aan wordt vrouwen
ties.
ingeprent zich als `dame , ingetogen en
fatsoenlijk, te gedragen. Omdat mannen vanwege hun sociale positie de
maatschappelijk belangrijke beslissingen nemen, hebben vrouwen zich aangewend om zich onzeker en beleefd op
te stellen, om een conflict te vermijden. Daarbij komt nog dat van vrouwen over het algemeen een krachtige
zelfbewuste houding minder wordt
geaccepteerd; haar vrouwelijkheid
wordt dan al gauw door de sociale omgeving in twijfel getrokken. Gebruiken vrouwen 'mannentaal', dan worden ze gebrandmerkt als kenau, manwijf, etc.; gebruiken ze slechts de lievedames woordjes en -zinnetjes, dan worden ze toch eigenlijk niet serieus genomen, dat wil zeggen, niet zo serieus als
hun tegenhangers. De weinig optimistische kijk van Robin Lakoff op
deze precaire positie van vrouwen
luidt: `A woman is damned if she does
not talk "like a lady' , but she is damned if she does.
Het uitgangspunt van de vrouwelijke
taalkundigen in de jaren zeventig is
dus dat de taalverschillen tussen
vrouwen en mannen niet zozeer hun

karakter of natuurlijke aanleg weerspiegelen als wel hun verschillende opvoeding en ongelijke sociale posities.
Door de taalverschillen te verklaren
binnen een sociologisch kader, openen ze het perspectief dat kennis van
de verschillen kan bijdragen tot bewustwording, en dat bewustwording
ervan kan bijdragen tot verandering.

vrouwen draaien
op voor het
interactionele
`s hit work'
Dan zal ik nu overgaan op wat we uit
onderzoek weten over het taalgebruik
van vrouwen en mannen.
Allereerst is er een aantal pogingen gedaan om de hiervoor genoemde introspectieve uitspraken over woordkeus en zinsbouw te toetsen door middel van meestal kleinschalige onderzoeken. De resultaten laten een veel
diffuser en complexer beeld zien dan
de stereotiepe uitspraken ons wilden
laten geloven. In het ene onderzoek
worden inderdaad bepaalde sekseverschillen in taalgebruik vastgesteld, terwijl ze in andere onderzoeken niet opduiken. Bovendien blijken de taalverschillen niet uitsluitend samen te hangen met de sekse van de spreker: de situatie, status en leeftijd van de spreker
of de sekse van de aangesprokene zijn
soms mede, soms zelfs alleen bepalend
voor het gebruik van een taalvariant.
Het enige onderzoek dat in dit kader
in Nederland is gedaan, vond plaats
op het Centraal Station in Amsterdam, en werd uitgevoerd door Marinel
Gerritsen, Dorian de Haan en mijzelf
in samenwerking met een groep studenten. De belangrijkste vraag was of
vrouwen beleefder een treinkaartje
zouden kopen dan mannen. De uiting
bij het kopen van een treinkaartje is
beperkt variabel: van retour Utrecht
tot zoiets als zou ik van u misschien
een retour Utrecht kunnen krijgen, alstublieft? In deze stationssituatie werden geen verschillen gevonden tussen
het taalgebruik van de vrouwelijke en
mannelijke reizigers. Maar wel was de
sekse van de aangesprokene van invloed op de manier waarop de reizi-
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Vrouwen zouden `nester' spreken dan
mannen omdat ze, met het oog op de
hun voor de toekomst toebedeelde
taak van kinderen opvoeden, al opgroeien met het idee dat ze het goede
voorbeeld moeten geven. Door hun
onzekere sociale positie zouden vrouwen, die vaak geen betaald werk hebben, hun status willen kenbaar maken
door hun taalgebruik. Daarnaast werd
geopperd dat juist vrouwen die wel
een beroep uitoefenen, zich meer zouden aanpassen aan de standaardtaal,
vanwege hun onzekere positie op de
arbeidsmarkt en de scherpomlijnde
sekse-specifieke verwachtingen op het
werk, dus kortom om een baan te krijgen en te houden.

gers hun kaartje bestelden. De reizigers uitten meer beleefdheden tegenover de mannelijke lokettisten dan
tegenover de vrouwelij ke.
Hoewel er maar weinig onderzoek is
gedaan naar de taalhoeveelheid, is het
vermeldenswaard dat geen enkel onderzoek het stereotiepe idee over de
praatlust van vrouwen bevestigde.
Daarentegen wezen de resultaten in de
tegenovergestelde richting: mannen
spraken veel vaker en veel langer achtereen dan vrouwen. De resultaten uit
onderzoek naar de verbale interactie
tussen vrouwen en mannen sluiten
volkomen bij dit laatste aan. Hier
wordt een scherp beeld gegeven van
taalverschillen tussen vrouwen en
mannen tijdens gesprekken, en hoe de
verschillende taalstrategieen hun structureel ongelijkwaardige posities
weerspiegelen. In gesprek domineren
mannen vrouwen door vaker het
woord te nemen, ze interrumperen
vrouwen veel vaker dan ze bijvoorbeeld andere mannen doen of, laat
staan, dat vrouwen mannen interrumperen. Ook bepalen mannen in de
meeste gevallen het gespreksonderwerp, terwijl vrouwen in zulke
gesprekken vooral hun best doen om
de conversatie gesmeerd te laten verbopen, Welke inspanning door de Amenikaanse onderzoekster Pamela Fishman
werd betiteld als het `interactional
shitwork'. Vrouwen treden vooral op
als goede luisteraars en richten zich
volledig naar wat de man interesseert,

hem daarbij ook nog voortdurend
aanmoedigend te praten door aandacht te tonen met woord of gebaar
(Jaia, meen je dat?, nee toch?, etc., of
door hem steeds aandachtig aan te kijken, te glimlachen, etc.), wat ten koste
gaat van hun eigen inbreng.

vrouwen kiezen de
standaardtaal om
een baan to kniffl"gen
en to houden
op dit moment weten we eigenlijk albeen veel over het taalgebruik van
vrouwen en mannen op het foneti.sche
niveau, oftewel over hun uitspraak. SociolinguIstisch onderzoek heeft veelvuldig en consistent aangetoond dat
vrouwen vaker de vormen uit de standaardtaal gebruiken, en mannen vaker
de vormen uit het sociale oftewel
stadsdialect. De meeste resultaten hebben betrekking op Amerikaans-Engels
in steden als New York en Detroit,
maar hetzelfde taalpatroon werd achtereenvolgens ook aangetroffen in Canada, Engeland, Australia en ten slotte
ook in Nederland, in Amsterdam.
Hiervoor werden de volgende verklaringen aangedragen, die elkaar deels tegenspreken, wat niet zo verwonderlijk
is, omdat ze puur speculatief waren.

In het onderzoek in Amsterdam dat
werd uitgevoerd door Rosalien
Schenk-van Witsen en mij, is geprobeerd de sociolingustische benadering
te combineren met een meer feministisch perspectief. Naast een nauwkeurige beschrijving van taalvariatie, is
gestreefd naar inzicht in factoren die
aan de taalvariatie ten grondslag hggen. Hiervoor hebben we rekening gehouden met de ongelijke sociale leefsituaties van vrouwen en mannen:
vrouwen die het grootste deel binnenshuis in de prive'sfeer van het gezin
doorbrengen en mannen die dat voor
het grootste deel buitenshuis in de
openbare sf(-cr doen. We hebben vier
groepen echtparen geYnterviewd: een
groep met kinderen en vrouw zonder
werk buitenshuis; een met kinderen
waarvan de vrouw wel buitenshuis
werkte; en twee groepen zonder kinderen waarvan de vrouw in de ene niet
en in de andere wel buitenshuis
werkte. We hebben zes klanken bestudeerd: (aa), (ee), (oo), (au), (ei) en (z),
in woorden als balen, eten, kopen, kauwen, ijs en zat.
De resultaten onthulden de volgende
verbanden:
— vrouwen gebruiken vaker vanianten
uit het standaard-Nederlands, mannen vaker varianten uit het Amsterdams;
— vrouwen met een hoger opleidingsniveau gebruiken meer standaardtaal dan vrouwen met een lager
opleidingsniveau;
— vrouwen (en mannen) met kinderen gebruiken meer standaardtaal
dan vrouwen (en mannen) zonder
kinderen;
— vrouwen (en mannen) uit een echt-

42 Onze Taal 59ste jaargang nummer 2/3 — februari/maart 1990

4
w

Z
0
U

paar waarin de vrouw buitenshuis
werkt, gebruiken meer standaardtaal
dan vrouwen en mannen voor wie dit
niet het geval is.
Echter, boven het hebben van kinderen of betaald werk blijkt de sekse van
de spreker de grootste invloed te hebben op het taalgebruik.

oordelen over
sociolect en
standaardtaal van
mannen of
vrouwen
Behalve een taalgebruikscomponent
was ook een taalattitudecomponent in
het onderzoek opgenomen. Door
middel van taalattitudetesten kan men
te weten komen hoe sprekers over hun
eigen taalgebruik denken en hoe ze in
het algemeen over taalvarieteiten oordelen en over de sprekers ervan.
De eerste vraag was: evalueren vrouwen en mannen hun eigen taalgebruik
verschillend?
jazeker. Vrouwen zeiden veel vaker
dan mannen de standaardvariant te gebruiken. Op vragen naar het gebruik
van krachttermen, vloeken en obscene
woorden, rapporteerden mannen veel
vaker dan vrouwen deze te gebruiken.
De tweede vraag was of vrouwen en
mannen een standaard- en sociolectspreker verschillend evalueren en
daarbij of ze een vrouwelijke en mannelijke spreker van het ene of het andere 'lect' verschillend evalueren. De
gegevens om deze vraag te beantwoorden, werden op indirectere wij ze verzameld. Er werd geluisterd naar een
aantal op de band opgenomen identieke tekstfragmenten. Deze waren afkomstig van sprekers die dit tekstfragment tweemaal hadden ingesproken,
in standaard-Nederlands en in Amsterdams.
Na elk fragment werden twee vragen
gesteld over de sociale status van standaardtaal en sociolect en over de feminiene en masculiene connotaties van
beide.
De eerste vraag was: wat is het hoogste
beroep dat deze persoon zou kunnen

uitoefenen (arts - fabrieksarbeid/st/er)?
De standaardsprekers werd als gebruikelijk een hogere sociale status toegekend dan de sociolectsprekers. Maar er
waren ook steeds verschillen in de beoordeling van de vrouwelijke en de
mannelijke sprekers: een Amsterdams
sprekende man werd hoger ingeschaald dan een Amsterdams sprekende vrouw, evenals een standaardsprekende man hoger werd ingeschaald dan een standaardsprekende
vrouw.
De tweede vraag was: met welke filmrol zou hij of zij de minste moeite hebben (revolverheld/in — modeontwerp/st/er)? Wat de `ruigheid' van
standaard en sociolect betreft, werden
de standaardsprekers geassocieerd met
een feminiene filmrol en de sprekers
van Amsterdams met een masculiene
filmrol. Hierbij werden mannen sterker gestereotypeerd dan vrouwen:
spreekt hij standaard-Nederlands, dan
wordt hij alras voor halfzacht versleten, spreekt hij Amsterdams, dan is hij
een macho.
Behalve hun ongelijke sociale posities
zijn dus ook opvattingen over de sociale rollen van vrouwen en mannen van
invloed op hun taalgebruik. Cheris
Kramarae heeft op grond van een onderzoek de stereotiepe opvattingen
over het taalgedrag van vrouwen gevat
onder de woorden `kind, correct —
but unimportant'. Vloeken en schelden zouden de vriendelijkheid verstoren en bij correct taalgedrag past een
positieve opstelling tegenover de standaardvarieteit. Hun onbelangrijkheid
komt onder meer tot uiting in de ongelijke sociale evaluatie: vrouwen hebben niet in gelij ke mate als mannen
baat bij het gebruik van de standaardtaal.
Het feitelijk taalgebruik van vrouwen
en mannen wijkt dan weliswaar op belangrijke punten of van de seksestereotyperingen, maar de ideeen en
gevoelens over vrouwen- en mannentaal die uit de taalattitudetesten naar
voren komen, lijken nog verdacht veel
op de verzinsels die in de loop van
deze eeuw naar voren zijn gebracht.
Toch zal ik met iets opbeurenders eindigen. Stereotypen zijn hardnekkig,
maar niet onuitroeibaar. In de laatste
druk van de grote Van Dale bijvoorbeeld zijn veranderingen in de opvattingen over vrouwen en mannen en

hun taal te bespeuren, wat waarschijnlijk ook te danken is aan het feit dat er
aan de woordenboekredactie een
sociolinguIst is toegevoegd. Een woordenboek weerspiegelt natuurlijk de
stand van zaken binnen een taalgemeenschap, maar het heeft ook een

`vrouwentaal' en
afwas': de
emancipalorische
ontwikkeling in een
woordenboek
gezaghebbende invloed; door bijvoorbeeld een bepaalde bevolkingsgroep alleen maar in negatieve zin te omschrijven en aan te halen, worden stereotiepe opvattingen en vooroordelen telkens bevestigd en bestendigd. De betekenisomschrijving van mannentaal
heet nog steeds 'krachtige, flinke taal,
terwij l achter de samenstelling vrouwentaal vooralsnog een betekenisomschrijving ontbreekt, maar daar staat
tegenover dat de betekenisomschrijving van vrouwenpraat aanzienlijk
milder is geworden. Stond in de vorige
druk nog achter vrouwenpraat `gesnap
van vrouwen , in de laatste druk is dit
vervangen door 'gepraat van vrouwen
(soms met een negatieve gevoelswaarde) . De samenstelling `mannenpraat' is nooit opgenomen. Maar wel
is ook een aantal voorbeeldzinnen
waarin vrouwen zo ongeveer voor alle
negatieve eigenschappen van de mensheid opdraaiden, vervangen door zinnen waarin zo nu en dan een `hij' het
onderwerp van een lage daad of
slechte eigenschap is.
Moge deze ontwikkeling zich rap
voortzetten, en niet alleen ten bate van
een evenwichtiger verhouding tussen
vrouwen en mannen. Want er vindt
gelukkig ook andere sociale emancipatie plaats, getuige de voorbeeldzinnen
bij het lemma afwas. In de vorige druk
was de voorbeeldzin `de meid is aan de
afwas' vervangen door `zij is aan de afwas en in de laatste druk heet het `hij
heeft de afwas weer laten staan'. Wellicht op naar het tijdperk waarin hij
verzucht wanneer zij nu eens de afwasmachine zal uitruimen.
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Een bloemstuk bij de stager

(Vak)talen in onze taal
Dr. J. B. Berns — hoofd afdeling Dialectologie, P. J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam

De ontwikkeling van de samenleving van agrarisch naar technisch-industrieel heeft
invloed gehad op de ontwikkeling van de vaktalen. In de agrarische maatschappij
was de werkverdeling zodanig dat alle beroepen 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 tegelijkertijd algemeen
bekend. De technisch-industriele ontwikkeling bracht aan de ene kant een groat
aantal nieuwe vaktalen met zich mee en maakte de traditionele gecompliceerder; aan
de andere kant bevorderde ze de verstedelijking en 'verstadsing' van de maatschappij
krachtig. Dat had weer tot gevolg dat de traditionele vaktalen terrein verloren en
minder algemeen bekend werden.
`Ik maak het bloemstuk toch maar
vandaag klaar, dan eten we het morgen
koud met een ravigotesaus , is een welgevormde zin, evenals `Stager, kan ik
ook de helft van dat ezeltje krijgen?'
De eerste zin zal eerder verbazing
wekken dan de tweede, want de aanspreking slager geeft al een aanwijzing
dat het om een stuk vlees zal gaan.
Ook een bloemstuk is de aanduiding
van een stuk vlees en wel een stuk van
het dikste gedeelte van de schouder,
terwijl het ezeltje een stuk vlees van de
achtervoet is. Deze betekenis van
ezeltje en bloemstuk staan niet in Van
Dale NN.

hoe hoger de
vereiste opleiding,
hoe hoger het
ontzag voor de
vaktaal

belemmeren. Als het dan gaat om beroepen met een lange traditie, echte
ambachten, zoals dat van de timmerman, de smid en de bontwerker, kan
het dialect nog een extra storende factor zijn.
Er is in de verschillende vak- en beroepstalen een bepaalde gradatie aan te
brengen: hoe hoger de vereiste opleiding is, des te hoger is de maatschappelij ke waardering, en hoe verder de
graad van specialisatie gaat, des te
abstracter wordt de vaktaal. Van Ginneken (1.91.4, blz. 286) maakt de volgende onderscheidingen

Bezigheidstalen
Liefhebberij- en Ontspanningstalen
Stroomingstalen
Beddingstalen

CT. van Ginneken, Handboek der NederTot de talen die in onze taal zitten, er
soms zelfs in schuilgaan, behoren de
beroeps- of vaktalen, de talen die verbonden zijn met de uitoefening van
een vak of een beroep. Men zou die
beroepstalen in aansluiting bij andere
termen met het element -lect wel profilecten kunnen noemen, pro/i- hoort
dan bij professie. In de situatie waarin
de vakman moet communiceren met
de leek treedt die vaktaal prominent
aan de dag; er kunnen dan tal van misverstanden ontstaan. Maar ook in het
omgekeerde geval, in het contact van
de leek met de vakman kunnen onduidelijkheden de goede communicatie

wat verstoort de
communIcatle
tussen leek en
vakman?
stuk We hebben nu al drie verschil-

Vaktalen
Lagere vaktalen
Hoogere vaktalen

Tendenztalen

vaktaal en algemene taal. Tussen vakgenoten heerst de vaktaal. Deze situatie wordt in het dagelijkse leven heel
treffend geIllustreerd in gesprekken
aan weerszijden van de toonbank. Om
maar weer die slager als voorbeeld te
nemen. U vraagt naar een stukje roodvlees; u bedoelt daarmee vlees van het
rund dat niet helemaal gaar gebakken
moet warden, rosbief zegt u ook wel
eens. De bediende die u helpt, wendt
zich tot de `baas , de stager zelf, en die
zou in zo'n geval kunnen zeggen:
`voor mevrouw of meneer het staart-

landsche taal. Deel II: de sociologische
structuur II. 's-Hertogenbosch 1914.)

De lagere vaktalen zijn die van ambacht en nij verheid, de hogere die
welke een bepaalde intellectuele vorming vereisen. De bezigheidstalen liggen in de sfeer van ontspanning en
vermaak, maar zijn ook verbonden
met religie en politieke overtuiging.
Ze komen hier verder niet meer ter
sprake.
Zowel de dokter als de timmerman zal
in het verkeer met niet-vakgenoten
proberen een soort omgangstaal te
hanteren, die het midden houdt tussen

lende aanduidingen voor een bepaald
soort rundvlees gehad en we mogen
hopen dat u als klant ook met het gewenste thuiskomt. Als u bij een volgend bezoek aan de stager zou vragen
om een staartstuleje, kunt u ervan verzekerd zijn dat uw bestelling toch iets
meer aandacht krijgt dan bij de vraag
naar roodvlees, omdat u er blijk van
geeft met kennis van zaken te spreken.
Er zijn zestig tot tachtig verschillende
namen voor de stukken waarin een
rund of varken wordt verdeeld, en
deze namen wisselen van streek tot
streek. Dezelfde stukken vlees treft
men onder heel andere namen aan in
de koks- en kelnertaal. Het biefstukje
van de Baas wordt in het restaurant een
tournedootje, om maar een voorbeeld
te geven, en de Tealfszwezerik een riz de

veau.

Alleen al voor de houtverbindingen
en constructieve houten elementen bij
oude boerderijen bestaan meer dan
tachtig termen, ook weer van streek
tot streek verschillend. In dezelfde
plaats zal de ene aannemer u aanraden
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een vochtige buitenmuur te laten
rabatten, een ander zegt in dat geval
potdekselen. Uiteindelij k gaat het om
twee verschillende technieken. Maar
hier schiet de kennis van de vakman
vaak al te kort. En mocht het
bloemstuk bij de slager u verbaasd hebben, die aannemer kan u het advies geven het kalf grondig to laten vernieuwen. Bedoeld is de dwarsregel tussen
deur en bovenlicht. Hij kan u ook nog
00 aanraden een gek op de schoorsteen te
°' laten plaatsen; degenen onder u die
graag kruiswoordraadsels maken,
w weten meteen wat dat is.
z Maar ook dialect of regionals verschil
°Ulen kunnen een optimale communicatie belemmeren. Zijn koteletten hetzelfde als karbonades? Hoe zit het met
de spruitjes en de kooltjes? En wat is
hips en krep en huidvlees? Krabbetjes
naast ribjes en vervolgens spareribs. Is
hoofdkaas nu altijd zuur of juist niet?
Is een nijptang hetzelfde instrument
als een knijptang? Wat is een peperkoek
en wat een ontbijtkoek? Zijn pepernoten en kruidnoten dezelfde lekkernij?
Waarom voelt u zich vaak bekocht aan
een broodje salami? Juist, die snijworst
lijkt er alleen maar op.
Op vakantie in eigen land zult u vaak
gemerkt hebben dat er nogal wat
regionale verschillen zijn in de naamgeving van deze zaken. Als u bij een
Amsterdamse slager soepvlees vraagt,
krij gt u gegarandeerd kleine stukjes
vlees, gewoonlijk, met een knipoog
naar de poelier, poulet genoemd. Bij
die poelier moet u om misverstanden
te voorkomen een samenstelling gebruiken: kippepoulet.

onder de indruk
van geleerdheid en
geheimzinnigheid

Patientese is het `slang' van de patient,
die onder de indruk van de geleerdheid en de geheimzinnigheid van het
medisch jargon er als het ware een
echo van maakt. lie ben diabetes voor
ik heb suikerziekte is overbekend. Dit
`patientese' wordt ook gekenmerkt
door tal van verhullende uitdrukkingen en woorden voor zaken waarover
men niet zo makkelijk spreekt: diarree, menstruatie. Dat verhullend taalgebruik trad op een heel bijzondere
manier aan de dag in de biechtstoel, bij
de oorbiecht. Twee woorden uit een
bijna verdwenen vaktaal, want met
Van Ginneken mogen we de taal van
kerk en godsdienst onder bepaalde
voorwaarden ook een vaktaal noemen.
Het zal niemand verbazen dat er zich
rond de overtreding van het zesde gebod een rijke woordenschat heeft ontwikkeld. Van een biechtvader hoorde
ik jaren geleden het volgende:
"Toen ik tij dens het biechthoren in de
plaats x de zesde mannelijke biechteling kreeg die vertelde dat hij op het orgel had gespeeld werd ik toch wat achterdochtig. Tot dan toe had ik het afgedaan met, och kwajongenswerk, iedereen wil wel eens een geintje uithalen.... Maar op het orgel spelen bleek bij
navraag hetzelfde te zijn als wat in het
gesprek tussen arts en patient verhul-

lend samenleving hebben wordt genoemd. Het kleine meisje van net
zeven, dat biechtte overspel te hebben
gepleegd, bleek ongehoorzaam te zijn
geweest. Ze was te lang buiten blijven
spelen.

het streven Haar
nauwkeurigheid
speelt de vakman
parten
De verhouding arts-patient onthult
heel veel over de macht en onmacht
van de medische vaktaal. Ivan Wolffers
heeft over de problemen van de communicatie tussen arts en patient al
eens in Onze Taal geschreven. Als titel
van zijn verhaal koos hij een stukje patiententaal: 'Dokter, mijn hurken zijn
ontstoken.' Volgens het woordenboek
kunnen we alleen op onze hurlken zitten: `met gebogen knieen zo zitten, dat
het achterste op de hielen rust zonder
de grond te raken'. Zou de dokter
meteen doorhebben dat de betrokken
patient pijn in zijn knieholten heeft?

if Inl^' N K^"'
fRfi N

GHiflt
/ L--:

8opo iris ^K

[4ofqw

Hu

i+

z :'z
Ook in de 'hogere' vaktalen bloeit die
al genoemde 'tussentaal'. In een Engels
boek trof ik de mooie termen medicalese, nursese en patientese aan. Medicalese is het informele, onconventionele
en onorthodoxe taalgebruik, vooral
het gesproken idioom, van de geneeskunde tegenover de formele taal van
medische woordenboeken, hand- en
' tekstboeken, van medisch drukwerk
in het algemeen.
,
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Hij zou met een wedervraag kunnen
komen: `In uw rechter- of in uw linkerhurk?'
De zin Als ik met mij n intercity door
de wisselstraten van de Rietlanden
draai op weg naar Centraal....' (Paulus
en Worp 1985, blz. 79), zou in een gewoon schoolopstel afgekeurd worden;
in de memoires van een machinist is
hij een bewijs van authenticiteit. Het
is echte spoorwegvaktaal.
In het verkeer met de klant is die taal
wel wat doorzichtiger, maar het streven naar uiterste nauwkeurigheid
speelt de Nederlandse Spoorwegen
parten. De laatste tij d vraagt de conducteur naar het vervoersbewijs en niet
meer naar het plaatsbewijs of kaartje.
Dat komt, heb ik mij laten uitleggen
door de conducteur, omdat er zoveel
klachten waren van reizigers die, voorzien van een plaatsbewijs, toch
moesten staan. Ook de wat overdadig
aandoende aanbevelingen bij het eindpunt van deze trein uit- of over te stappen hebben hiermee te maken.

m

oude vaktermen
overleven alleen in
de algemene taal
Door de zorg voor het milieu krij gen
oude ambachten weer een leans. Men
gaat kunststoffen vervangen door
natuurprodukten: voorbeelden zijn
vlas en hennep. Maar de verdwenen
vaktaal wordt niet opnieuw ingevoerd.
1k heb dat kunnen vaststellen met
betrekking tot de herleving van de
schapenteelt. In de algemene taal
blijven soms uitdrukkingen bewaard,
bijvoorbeeld urt de vaktaal van de vlasserij: vlassen op lets (met verlangen
naar lets uitzien); over de hekel halen
of heleelen (kritiseren). Toen dat algemeen was ingeburgerd, kon de uitdrukking een hekel aan iemand hebben
ontstaan.
Van oormerken dacht ik dat het zo'n
woord is dat vanuit de veehouderij in
de vergadertaal is doorgedrongen. Het

betekent `een dier (een schaap bijvoorbeeld) van een merk voorzien'. Toen
ik echter zeer onlangs in een vergadering earmarked hoorde, began ik aan
Engelse herkomst te geloven. Het
grote Engelse woordenboek kent deze
`vergader' -betekenis al sedert 1868. In
Nederlandse woordenboeken heb ik
haar niet aangetroffen. We hebben het
woord ontleend, en met een gerust
hart vertaald, omdat we ons niet meer
bewust waren van die veehoudersterm.
Kennis van een vaktaal vereist kennis
van het vak. Die kennis is alleen weggelegd voor de vakman. Maar het zou
goed zijn als de burger lets meer kennis van zaken' zou hebben op die terreinen die van dagelijks belang zijn.
Hiertoe behoort de consumptieve
hoek, maar ook het medisch bedrijf.
Hiervoor is natuurlijk een goede verstandhouding tussen vakman en leek
een eerste vereiste. Er ligt ook een taak
voor het onderwijs. Daarin worden de
huffs-tuin-en-keuken-dingen maar al te
vaak vergeten.

dialecten en Limburgssprekenden

Pierre Bakkes — docent Taalbeheersing, Hogeschool Sittard

Volgens de boekjes wijken Limburgse dialecten sterk of van de Nederlandse
standaardtaal. Men zegt dat het Limburgs maar zeer ten dele verstaanbaar is voor
mensen die Nederlands als moedertaal hebben, die opgegroeid zijn buiten Limburg,
en voor mensen die daar maar kort — bijvoorbeeld een dag of een week — verblijven
en die verder geen speciale belangstelling hebben voor dat dialect. Volgens die zelfde
boekjes komt dat door een aantal typische kenmerken van dat Limburgs. Een aantal
van die kenmerken volgt dadelijk.
Maar vooraf moet ik beklemtonen dat het Limburgs niet bestaat: er bestaan alleen
maar plaatselijke varianten zonder overkoepelende standaard. Wel kunnen de
sprekers van de varianten elkaar in het algemeen goed verstaan. `Limburgs' is dus
een verzamelnaam voor onderling niet sterk afwijkende dialecten.

de sleeptoon van
het Limburgs is lets
by"Zonders
Het belangrijkste kenmerk van die
dialecten is, dat er in veel woorden een
toonhoogteverloop is dat in het
Nederlands niet bekend is. Limburgers die Nederlands spreken, slagen er

vaak niet in om dat weg te laten.
De wetenschappelijke term hiervoor is
sleeptoon. Daarnaast zijn er woorden
die hetzelfde toonhoogteverloop hebben als die in het Nederlands. Dat
wordt stoottoon genoemd. Heel vaak
zljn de woorden buiten die toon hetzelfde. Alleen door de toon krijgt dat
woord dan een onmiskenbare betekenis. Sleeptoon en stoottoon mogen
niet met elkaar verward worden, want
dan kiezen luisteraars de verkeerde betekenis. Een voorbeeld.

Het woord wie s met sleeptoon betekent wijs, `slim'.
Het toonhoogteverloop in de ie
is — in mijn Montforts —:

w ie__--------s

Het woord wie:s met stoottoon betekent wijze of wijs, 'manier'.
Het toonhoogteverloop in de ie: is:

tli(;r-
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De sleeptoon is lets bijzonders: die
komt alleen maar voor in het
Belgisch- en Nederlands-Limburgs,
het Rijnlands, het Litouws en in
Poolse dialecten in de buurt van
Gdansk.

Het grootste probleem voor hen is om
beide tonen te leren waarnemen.
Meer succes hebben ze met de klankveranderingen die op de bijgaande
kaartjes te zien zijn.

Als Limburgse mensen Nederlands
spreken, klinkt die sleeptoon vaak nog
door in hun standaardtaal. Als u dan
weet dat zo'n sleeptoon als van
`wie -= zer' in een op de drie a vier
woorden voorkomt, dan begrijpt u dat
dat Nederlands een heel eigen klankkarakter heeft. In imitatie-Limburgs in
conferences of in reclameboodschappen irriteert ons altijd dat die intonatie mankeert.
Bovendien heeft de Limburger een
aparte intonatie voor het aangeven van
een korte spreekpauze (bijv. om adem
te halen, om de zin in gedachten of te
maken, om spanning op te wekken).
Het resultaat is een soort Nederlands
die niet zeer westelijk klinkt. Men
noemt dat zangerig. Status heeft dat
Nederlands niet.
Mensen die op latere leeftijd Limburgs
leren (dat worden er steeds minder!)
leren deze twee zaken zelden perfect.

onderlinge

verschillen om
elkaar to typeren
en to lokaliseren
In het begin zei ik al dat elk Limburgs
dialect aparte klankeigenaardigheden
kent. In de omgeving van Roermond
maken we daar gebruik van om sprekers uit Thorn, Wessem, Swalmen,
Posterholt en dergelijke te lokaliseren.
Hebben al die verschillen niet een ingewikkelde samenleving tot gevolg?
Absoluut niet; men vindt de verschillen klein. Ze dienen soms als middel
om iemand te plaatsen, en verder praat
iedereen met elkaar in zijn eigen variant. De verstaanbaarheid is daarbij

niet in het geding. In het taalgebruik
gaat het in Limburg, net als overal, om
de inhoud. De vorm wordt pas ter discussie gebracht als die de inhoud niet
(of op een opmerkelijke manier) dekt.
Wel wordt er naar mij n idee vaak
gesproken over woorden die in de verschillende dialecten weleens afwijken:
sommige vormen vindt men dus opmerkelijk. In Roermond noemt men
bijvoorbeeld sjprao n wat in Montfort sprier w en in het Nederlands
spreeuw heet. In Montfort noemt men
ka:lebas wat men in Posterholt f lies
noemt; in het Nederlands heet dat
ding boodschappentas of - wat
ouderwetser - valies. Over dergelijke
woorden spreekt men soms wel.
Ook over heel typische klankafwijkingen wordt vaker gesproken. In
Herkenbosch zegt men vei:r, bei: r,
blou:d, gourd voor resp. vier, bier, goed
en bloed (dat noemen de taalkundigen
`Sittardse diftongering') waar mensen
uit andere plaatsen vee:r, bee: r, blood,
go o: d zeggen.
Of men gebruikt stereotypen voor
Posterholt als kie: ndsje 't votsje wesje ('t
kontje van 't kindje wassen), erop wijzend dat de verkleiningsuitgang -sje als

Dialectgrenzen in Ned. Limburg
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anders wordt ervaren.
Ike Limburgssprekende heeft naar
mijn idee verder geen speciale aandacht voor de vorm van zijn Limburgs.

hoe waardeert de
Limburger zijn
elgen dialect?
Wat hem we! vaak tot discussies aanzet, is de plants die zijn moedertaal
gaandeweg krijgt in onze samenleving.
Hij merkt dat zijn Limburgs steeds
meer naar de positie wordt gedrongen
die de stadsdialecten in de grote steden
innemen. Dat doet menigeen pijn.
Men verzet zich hiertegen of doet mee
met degenen die prediken dat de maatschappelijke vooruitgang maar in een
taal kan verlopen: in het Nederlands.
Deze (meestal) eentaligen, die hun opvattingen over taal en dialect in verstedelijkte gebieden hebben verworven,
worden ferm ondersteund door tweetaligen die voor hun gevoel een verwerpelijke fase achter zich hebben.
Steeds vaker merken Limburgssprekenden dat hun taal voor veel taken
niet goed genoeg meer is. Personen uit
andere provincies leerden tot voor dertig a aar meestal Limburgs als ze voor
langere tijd in die provincie Bingen
wonen; dat gebeurt nu nog alleen in het spijt me dat ik het zeggen moet de lagere klassen. Een Limburgs accent mag niet: mensen merken dat en
behandelen de oorzaak van dat accent
navenant. Het beste voorbeeld van
deze houding ontleen ik aan de massamedia. Andere dan westelijke accenten
worden daar niet geduld. Heb je een
ander accent, dan moet je eerst 'accentloos' gemaakt worden. Alleen
mensen uit West-Nederland schij nen
zich in accenten te mogen herkennen
op radio en televisie. Andere accenten
irriteren: je mag dat soms zelfs lezen,
ook in Onze Taal...
Voor mij zit daar niets anders achter
dan dat je niet geleerd hebt om wat anders te tolereren dan wat je van huis
uit gewend bent. Hoe moet je zo'n opvatting noemen? Provincialistisch? Als
je pleit voor wat tolerantie in accenten, word je al gauw chauvinist genoemd.

men praat
Limburgs met
elkaar... tot de
opening van de
raadsvergadering
In openbare vergaderingen wordt geen
Limburgs meer gesproken. ledereen
begint dat gewoon te vinden, maar is
het niet verknipt? De Roermondse gemeenteraadsleden praten (net als die
uit andere Limburgse plaatsen) over
het algemeen Limburgs met elkaar...
tot de opening van de gemeenteraadsvergadering. Na de vergadering wordt
er ook weer geen woord Nederlands
gesproken. Maar de vergadering zelf
gaat in het Nederlands. Daar is dat
Limburgs niet goed genoeg voor. Veel
mensen merken dat, maar zien tegelijkertijd dat de kwaliteit van besturen
niet beter wordt door gebruik van de
standaardtaal.
Het Nederlands wordt verdedigd met
een beroep op de verstaanbaarheid.
Roermonds wordt niet meer verstaan
door nogal wat inwoners van buitenaf,
zegt men. Vaak wil men het niet

verstaan. Het is immers maar een
dialect. Dat betekent: het is een van
die dialecten zoals die in de grote
steden voorkomen. In winkels in de
steden word je niet meer in het Limburgs aangesproken: dat is onbeleefd
volgens de chef. Dat je vervolgens 8090% van je klanten niet in hun
moedertaal aanspreekt, is kennelijk
geen probleem. Je begint als verkoper
in het Nederlands, en volgt dan de
taalkeuze van je klant.
Taalkeuze is een stork genormeerde
zaak geworden: als dialectspreker ben
ji• het die onbeleefd kan zijn: een standaardtaalspreker kan dat niet. Waarom
niet? Ik kan daar alleen maar een zuur
antwoord op geven: die heeft de wet
en de macht mee.
Literatuur in dialect wordt eveneens
veronachtzaamd. Men blijft maar denken dat er helemaal geen prestaties te
leveren zijn in die boerentaaltj es, en
laat na om te kijken of dat beeld nog
wel klopt. Ik kan u verzekeren dat er
aardige prestaties in het Limburgs
bestaan, evenals in het Twents, in het
Drents, in het Gronings, in het Westfries, om van het Fries maar niet te
spreken. Maar die talen hebben weinig
of geen status, dus de werken in die
talen ook niet.
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wat het betekent
om uw taal boers
en achterlijk to
Koren noemen

Het is toch eigenlijk te gek dat de
scholen de dialecten buiten houden,
terwijl de leerlingen buiten school
allerlei zaken in dialect afhandelen.
Heeft de school geen verantwoordelijkheid voor dat andere taalgebruik
van haar leerlingen?

Ik pleit voor veel liberalere opvattingen over taal en taalkeuze. Het kan
toch niet goed zijn dat je een cultuurbezit van zo veel mensen (hoeveel dialectsprekers zijn er in Nederland?) zomaar karakteriseert als onbelangrijk
en onder de maat. Je kunt toch niet de
normen voor taal en taalkeuze van de
standaardtaalsprekers onbediscussieerd
aan iedereen opleggen. Denkt u zich
in, als u eentalig bent, wat het betekent om uw taal boers en achterlijk te
Koren noemen.

Ik vind dat er veel liberaler gedacht
moet worden over accenten: bij de
media moet men dat enge streven naar
westelijk Nederlands opgeven, al gaat
dat ten koste van wat ergernis. Verder
moeten de scholen de juiste houding
aanleren ten opzichte van regionale
accenten en ten opzichte van dialectgebruik in de regio. Dat geldt absoluut
niet alleen voor scholen uit de `er
kende' dialectgebieden. Ten derde
moet de regionale overheid het streven
naar geschreven dialect veel sterker
dan nu ondersteunen: juist door

schrift krijgt een taal status. En ten
slotte moet de literatuur in dialect aandacht krij gen, in literatuurbeschouwing en literatuuronderwijs.
Je zou het als volgt kunnen samenvatten: binnen het hele taalleven in
Nederland moet er serieus van uitgegaan worden dat er naast het Nederlands en het Fries andere systemen gebruikt worden die hun gebruikers net
zo dierbaar zijn als dat Nederlands en
dat Fries. Als er wat veranderen zou in
de opvattingen in ons land ten opzichte van dialecten, dan zouden we
daar niet eens dankbaar voor moeten
zijn.

Het SurinaamsmNederlands
J. van Donselaar — auteur van het `Woordenboek van het Surinaams-Nederlands'

In 1667 verscheen voor de kust van wat wij nu Suriname noemen een Zeeuws
vlooteskader onder admiraal Abraham Crijnssen. Er was daar toen een kleine
Engelse plantagekolonie gevestigd, bevolkt door Engelse en Schotse planters, ook
Engelse plantage-arbeiders, en negerslaven die uit Afrika waren aangevoerd. Deze
vrijwillige en gedwongen kolonisten leefden op gespannen voet met de
oorspronkelijke bewoners van het gebied, de Indianen. Na enig geharrewar
veroverden de Zeeuwen dit Suriname een jaar later definitief en vanaf dat moment
was het `Nederlands' van die dagen er de officiele taal.

fraaie voorbeelden
van nieuwe namen
voor onbekende
zaken
De nieuwe Nederlandse kolonisten
waren van meet of aan genoodzaakt
een naam te geven aan allerlei zaken
die ze nog niet kenden. Je moet nu
eenmaal kunnen praten. Er liep daar
bijvoorbeeld in de wildernis overal
een groot, gevlekt, katachtig roofdier
rond dat veel last veroorzaakte. Omdat het wel leek op de van Azie al bekende tijger, noemde men het ook
maar tijger, en zo heet het in Suriname
nog steeds. Pas veel later is het in

Nederland bekend geworden onder de
Spaanse naam jaguar. Ander voorbeeld: bij een suikerplantage hoorde
ook een suikerf abriek, met als onderdeel een suikermolen. Aan die suikermolen stonden twee slaven die het suikerriet tussen de drie verticale walsen
moesten uitpersen. De eerste noemde
men de rietsteker en de tweede, die het
dan half uitgeperste net aan de andere
kant moest aanpakken, omdraaien en
weer terugsteken, de trasdraaier. Twee
geheel nieuwe woorden dus.
Met die trasdraaier kom ik dan bij een
andere mogelijkheid, namelijk om
voor iets nieuws een woord te lenen
uit een andere taal. Het woord tras is
namelijk een vernederlandste versie
van trash, het Engelse woord voor half
of geheel uitgeperst suikerriet. Tras
heeft het in Suriname heel lang uitge-

houden, maar is ten slotte verdrongen
door het Maleise ampas.
Het Engels was niet de enige taal waaruit geleend kon worden. Tal van namen van onbekende dieren en planten,
ook van voedingsgewassen, werden
overgenomen van de Indianen. Zo
ook, met naam en al, de koeriara, een
handige Indiaanse boot van een
boomstam, zij het vernederlandst tot
korjaal. Bij de vernederlandsingen
zaten ook fraaie staaltjes van volksetymologie: de Indiaanse amaka veranderde via hamaka en hangmak in hangmat.

waar groepen
elkaar niet kunnen
verstaan, ontstaat
een mengelmoes
De derde en belangrijkste taal waaruit
het Nederlands ging lenen, was het
Neger-Engels, de taal van de slaven.
De eerste plantageslaven in Suriname
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waren afkomstig uit zeer verschillende
delen van West-Afrika. Ze konden elkaar dus niet verstaan. Uiteraard ontstand onder hen toen al gauw een zeer
eenvoudige, gemeenschappelijke taal,
bestaande uit elementen van hun Afrikaanse moedertalen, van het Portugees
uit de slavendepots, van het Engels van
hun mede-arbeiders en meesters, en
van de Surinaamse Indianen. Zo'n
mengelmoes die niemands moedertaal
is, noemt men een pidgin. Zodra de
kinderen van pidgin-sprekende ouders
niets anders leren, wordt dat pidgin
voor hen een echte taal, die in de taalkunde met de curieuze term creolentaal wordt aangeduid. Het NegerEngels is qua oorsprong zo'n creolentaal.
Vrijwel zolang als de slavernij geduurd
heeft, dus tot 1863, was het de slaven
verboden Nederlands te leren of te gebruiken. Dat betekende dat meesters
en slaven met elkaar in het NegerEngels moesten spreken. Dit verklaart
ook dat in die tijd al het Nederlands
van Suriname duidelijk onder invloed
van het Neger-Engels stand. Die invloed heeft zich vooral in de stad Paramaribo doen gelden, doordat daar
naar verhouding veel Nederlanders,
oak gezinnen, woonden met hele stoeten huisslaven. Bedenk daarbij dat veel
blanke baby's en kleuters door hun
ouders aan de zorg van een slain werden toevertrouwd.

radicale
veranderingen na
invoering van de
leerplicht, met
Nederlands als
schooltaal
Vele Negerengelse woorden, vooral
ook weer namen van dieren en planten, maar ook van gerechten, gebruiksvoorwerpen, kledingstukken, enzovoort, zijn toen al in het Nederlands
van Suriname terechtgekomen. Ik
noem een paar voorbeelden, eerst onveranderde: gongote voor pap van bananenmeel, krapata voor wonderolie,
sapakara voor een grate, algemene

soort hagedis, en watrakan voor een
grate, poreuze kruik waarin water
koel bewaard kon warden. Dan een
paar vernederlandste: todde van NegerEngels todo voor pad (het dier) — het
is later weer verdwenen — blaf van Mafoe voor een dikke soep, en bastiaan
van basja voor plantage-opzichter (vroeger) en assistent-dorpshoofd (nu).
Sarns is de etymologie verbluffend. Ik
neem liet a', genoernde bastiaan bij de
kop. In de Engelse tijd heette de
plan tage-opzichter gewoon overseer.
Daarvan maakten onze vaarouders na
hun komst officier. Maar de slaven vervormden dat overseer eerst tat obisja,
vervolgens tot busja en ten slotte tot
basja, het nog steeds gebruikelij ke
woord in het Neger-Engels. Oak van
dat basja maakten de Nederlanders
zich meester: via bassiaan werd het
vernederlandst tot bastiaan. Officier en
bastiaan, beide dus afleidbaar van overseer.
Niet lang na de afschaffing van de slavernij, in Suriname nog altij d met
haar oorspronkelijke naam `de emancipatie' aangeduid, werd in 1876 de
leerplicht ingevoerd. Dat betekende
een radicale verandering voor de verhouding tussen de Surinaamse talen.

Het onderwijs werd uitsluitend gegeven in de officiele landstaal, het Nederlands dus, en wel in een vorm die
zo dic' 3 t magelijk lag bij wat men de
standaanJ c itte. Het Neger-Engels
werd verder van hogerhand bejegend
als een achterlijke slaventaal, wat niet
wegnam dat het de moedertaal bleef
van de nu zo genoemde Creolen: de
negers en de vele gemengdbloedigen
die hun bestaan te danken hadden aan
de verhoudingen van slavinnen met
blanke meesters. Deze situatie van
tweetaligheid heeft uiteraard de invloed van het Neger-Engels op het Nederlands van de Surinaamse volksklasse sterk gestimuleerd. Het lij kt
waarschijnlijk dat het nu zo karakteristieke Surinaams-Nederlands zich
pas sedertdien, dus vanaf het eind van
de vorige eeuw, heeft ontwikkeld, een
varieteit van onze taal die zich van de
standaardtaal in Nederland niet alleen
onderscheidt door haar woordenschat,
maar ook door haar grammatica, uitspraak en intonatie.
-

De inmiddels immigrerende Hindoestanen, uit het voormalige BritsIndie, die nu als bevolkingsgroep qua
aantal ongeveer de gelijken zijn van de
Creolen, brachten hun eigen taal mee,
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het Hindi. Ook zij leverden hun, zij
y
pp vanaf bet achicr.erf. Even later: 'KokOkOkOkO .. !'
het kleine aandeel aan het Surinaams'Js ? w'i d? . , , J oig
e a fo me4kei'
Nederlands, met bijvoorbeeld done
Koba stuurde die jongste zoon van d'r naar die underi'.
voor dubbeltje en baksis voor foot. De
g
i
En eventjes daarna: ' Tan! Ik win nie dat It Tant' Liza was.
bi'dra e van de nog weer later ko... Kom ddoor dan!' Hoor Tante Lien: 'I'a
mendegg
Javanen beperkt zich tot een
1 baj a! Is ik kom je
stotCfl
.
Me
nek
doer
me
pijn
dear
dagen.
Ma' loch zing ik eeti
klein aantal woorden uit de eigen culbectje
me
verdriet
uit.'
tuursfeer van deze groep. HindoestaPlotseling zo zei die kleine jongm: 'Is gam nek! Is keel moet
nen en Javanen leerden bovendien,
naast hun eigen taal, het schoolOuma-Tart'-Lien zeggeni'
Nederlands van de koloniale macht'Mars gwe te bigisuna e tali torit
p jonge ... !,
hebber en — maar dan op straat, op de
voor ik je bales .... I Zo! En Kobe van me, hoe ghat 't met je,
markt en van de buren — het Negerg?^
Engels. Dit laatste werd daardoor de
Voordat Koba kon antwoorden, zei Tarn' J.ien "rondki'kend:
w onofficiele contacttaal (de 'lingua
' Hoe lilijkt
kt It of 'e huffs is veranderd?'
franca') van Suriname, won daarmee
i
Koba:
'Ija! Me man is gelukkig meer gun verdiene .. .,
in de publieke o inie aan prestige en
g
p
p
p
^na
zw
°
kreeg mede daardoor zelfs een andere,
^ trok een stoel naar z di toe en ^ zitten. Onderblik^cen.
ze de hele '
op met zeer
en
toePasseli'ker
l naam, nameli'k
J `Sranan
' ja Koba . Matrieel gnat It good met je! En hoe is It met je
Tongo', dat in het Sranan Tongo `Surfkinderen dan?'
naamse taal' betekent. Dit Sranan
Tongo moet het tegenwoordig echter,
ook in de informele sfeer, meer en
Ik sla nu een stukje over waarin Koba
dat volgens haar, evenals haar hele
meer opnemen tegen het oprukkende
antwoord geeft. Tante Lien zit intusfamilie, ook in de versukkeling is
Surinaams-Nederlands, dat anderzijds
sen naar buiten te kijken en vestigt de
geraakt.
ook terrein lijkt te winnen op het nog aandacht op een langskomend meisje,
altijd of f icie-le standaard-Nederlands.
De grote afstand tussen Suriname en
Nederland, die zowel letterlijk als figuurlijk groot is en vooral was, en het
gebrek daardoor aan mondeling contact, is er ongetwijfeld verantwoordelijk voor dat men in Suriname een
handkoffer nog altijd een valies noemt
en een wasteiltje een bekken, daarentegen bij de introductie van de pyjama
een eigen woord maakte, slaapzak. Zo
ook werd de vorkheftruck een hijster
genoemd, naar het eerst bekende
Amerikaanse merk Hyster.
Om de eigenschappen van het
Surinaams-Nederlands lets meer in detail te kunnen beoordelen, wil ik u

een tweetal passages voorleggen uit
Kollektieve schuld, de eerste roman van
Edgar Cairo, van 1976. Deze fragmenten bevatten Surinaams-Nederlands
zoals je dat eenvoudige mensen in Paramaribo zou kunnen horen spreken.
Even kort de inhoud: Tante Lien heeft
het zwaar naar lichaam en geest en
projecteert dat op de gehele familie. Ze
schrijft dat toe aan duistere, van buiten
komende krachten die deel uitmaken
van haar nog Afrikaans-gewortelde geloof, `winti'. Ze wil geld verzamelen
onder de familieleden om daar een
`bonoeman, een medicijnman, mee te
kunnen betalen voor de organisatie
van een reinigingsritueel. In dit fragment bezoekt ze nicht Koba.

'Ija! Die familie lijdt aan fallende siekte! Kwaje Dinges!'
Koba: 'Ach tante, afgoderij!' Tant' Lina riep zeer verontw ardigd: 'Afkodré no? Ai de na ede, oen sa si rani! We sulle
zien! Je hebt nog neks meegemaakt meisje!'
Koba: 'Ma' Tante. Ik ben al dertig jaar, geen dertig dagen!
En 1k heb al bijna grote kinderen.'
Lina: 'Dan wat! Meisje vergeet nie dat ik ben je tante! Vijfenvijftig jaar heb ik! Ik ben nie na' school geweest ma' ik weet
precies hoeveel jaar ik meet heb dan jlj !'
'Tante mask the zo vervelend vandaag! Ik west the waarom
u bent gekomen, ma' ...'
Wat me bier gebracht heeft ... precies vat jij afgoderij had
genoemd! Ik ben gekome om je een bijdrage te verzoeken. Wij
allemaal in die familie moeten onze benodigdheden gaan doen.'
'Wat! Tante, alweer?'
'Voor de zoveelste keer, tbt het gaat lukken! ik heb een
betere bonoeman* gevonden en hij vraagt ook nie veel. Maar
apripo sopropo, saka joe skafoe.* Meisje ik wil the dat je me

schreeuwt!'
'Tante ik bemoei nie meer met dat snort dinges.'
'Meisje, kijk hoe ik mager ben geworden met je eigen ogen!
Ik lijk droge kat'fisi! Schandalig! Die zware familielasten drukken me. Het lijkt alsof 1k ga voorover vallen op me mond!'
(Ze zuchtte zwaar.) Koba: 'Hoot hierzo Tante, je wil dat ik ruzie
krijg met Nelis van me? Sins hij werkt op kantoor, letten al die
mensen op 'em. Hij kan z'n poot ni e ergens trapper of ze hebhebben 'em al geroken. Wat gaan ze zeggen als ze merken dat
hij werkt met objabasi's?'*
'Koba, la me je EEn ding zeggen: is zo zijn mensen! Poespoes'
no fen' merki, a sa soekoe mois'moisi! : de mense hebbe altijd
wat te zeggen.'
'Luister Tante, last ors niet bederven ...'
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'Meisje! Laat domheid je nie bedriegen. Wanneer ze alle
schuld van hunzelf hebben afgewassen blijft het fo jou! Ga je
kunnen? 't Gaat fo je kome!'
'Tante, ik heb nooit een familie weggejaagd! Ma' last me d'r
buiten, no?'
'0 soema dati! Jij en ik: duivel en z'n gangan!'
Koba: 'Ka wZk jo! Mars!'
'Blaka Bakra! * Is mij jaag je weg?'
'Mars!'
'Duisternis kan zien dat ik je ben kome waarschuwen.'
'D'r uit!'
Lina haastte zich om op te staan. Ze schoof haar hoofddoek
recht, narn ten paar stevige stappen naar de deur, trok die open
en even later viel die dicht met een klap en een tjoeri*.
Ze Icon niet weg zonder nog eons iets te roepen:
'Koba, ik waarskouw je! Je maak percies als die families van
je vaderskant! Hardhorige mensen! Ze willen nZks weten van
Brij! '
Koba zweeg. Lina's stem klonk buiten vol met bitterheid:
'floor it me, Koba? Onze doden zuchten in hun graf. Duisternis overheerst onze familie. Dan nog buitendien jaag je me weg!
Weet je dat je fjofjo* maakt? Je jaagt me weg als een bond!
Ma' ik verged je om familiezorg te redden! Adjosi.'

`bonder op jonge,
voor ik je baks'
Nu wat bijzonderheden van deze taal
hier nader bekeken. Een aantal woorden en zinswendingen, hoe afwijkend
ook, vragen nauwelijks om uitleg. Het
zal duidelijk zijn dat nicht Koba's achtererf het plaatsje achter haar hills is;
als Koba zegt kom door, bedoelt ze
`kom verder, kom binnen'; afgoderij
zouden wij bijgeloof noemen; dan wat!
roept Tante Lien, oftewel `wat dan
nog', ze lapt Koba's levenservaring immers aan haar laars; maak in plaats
van `doe niet zo vervelend', onder invloed van Sranan meki; een bijdrage
verzoeken in plaats van vragen; schreeuwen voor `een grote mond geven'
— dat is een mooi voorbeeld van een
woord met een iets andere betekenis —
enzovoort. Moeilijker is hardhorig, dat
hier `ongehoorzaam' betekent. Koba's
familie telt mensen die niet willen gehoorzamen aan inwendige stemmen
en tekens uit de negerij, dat wil zeggen
nog stammend uit het verre Afrikaanse verleden.
Interessant is baksen — Donder op
jonge, voor ik je baks — voor `een
draai om de oren geven', want dat
komt van een in Nederland verdwe-

pen woord baks voor klap. Ergens een
poot trappen voor `een voet zetten' is
neen pure,
Suri
amse n zijuwvorming
Eigen woorden in de eigen situatie.
Het is in Suriname erg onbeleefd (onbeschoft zeggen ze daar) om onverwacht voor iemands neus te verschijnen. Aangezien het leven zich grotendeels buiten afspeelt en ramen en deuren wijd openstaan — denk aan het
heerlijke klimaat — (bij Koba dus ook)
kondigt Tante Lien haar komst duidelijk aan door van verre al kokokoko te
roepen. Je hoort dat ook in Nederland: klopklopklopklop. En dan al die
begrippen die samenhangen met het
`winti-geloof'. Negerij heb ik al genoemd. Tante Lien heeft het verder
over fjofjo, dat is ziekte als gevolg van
ruzie in de familie, en over andere
kwaje dinges, dat is onheil van magische oorsprong. Dat alles moet bestreden worden door middel van benodigdheden, dat zijn bepaalde rituelen.
Met die `kwaje dinges' kom ik bovendien op een geheel andere categorie
van verschijnselen. Wij zouden immers als meervoud `dingen' verwachten. Koba zegt het ook: 'Ik bemoei nie
met dat soort dinges.' In deze zin
wordt dan ook nog een wederkerig
werkwoord onovergankelijk toegepast:

`ik bemoei...' in plaats van `ik bemoei
me..: Iets soortgelijks gebeurt in de
zin `Luister, Tante, laat ons nie bederven' voor `laten we de zaak, laten we
onze verstandhouding niet bederven'.
Heel algemeen in het SurinaamsNederlands is gaan als hulpwerkwoord van de toekomende tijd: 'het is
alsof ik ga voorover vallen' in plaats
van `alsof ik voorover zal vallen', waarbij ik dan meteen maar de woordvolgorde volgens onze norm omkeer. Met
dat laatste zou men in Suriname ook
instemmen, maar dat neemt niet weg
dat deze fout — zo beschouwt men het
dus — onder invloed van het Sranan
Tongo veel gemaakt wordt. `Meisje,
vergeet nie dat ik ben je tante', zegt
Lien ook nog tegen Koba.
Koba gebruikt een gematigde versie
van het Surinaams-Nederlands. Ze
zegt bijvoorbeeld `ik ben dertig jaar',
in tegenstelling tot Lien, die, meer in
overeenstemming met het volkse gebruik, `vijfenvijftig jaar heb ik' zegt.
Koba gooit er alleen bier en daar een
woordje Sranan Tongo tussendoor,
voornamelijk als ze opgewonden
wordt, en dan breekt ook bij haar de
`diep' Surinaams-Nederlandse uitspraak door: `Ka wk jo!'

een verdwijnende
taalcultuur
De taal van Tante Lien is geheel `diep',
met hele zinnen Sranan ertussendoor.
Opm.erkelijk is ook het aantal personificaties. Ze voert onpersoonlijke
grootheden als handelend ten tonele,
als waren het personen. `Laat domheid
je nie bedriegen', `Duisternis kan zien
dat ik je ben komen waarschuwen' en
`Duisternis overheerst onze familie'.
Ze spreekt ook over `schuld' die kan
worden `afgewassen'. Hier blijkt dat
Tante Lien ook in haar taal de
draagster is van een verdwijnende cultuur, een cultuur die zich onder andere kenmerkt door de mens te beschouwen als onderworpen aan een
systeem van krachten die hij niet beheersen kan, maar waarmee hij wel op
goede voet kan blijven. Tante Lien
weet dit wezenlijke kenmerk van haar
cultuur onder woorden te brengen in
ons aller Nederlands, in dit geval het
hare: het Surinaams-Nederlands.
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n We starten ditmaal met een bijdrage
uit een ver zuiden. • J. G. Loogman
uit Be'reldange in het Groothertogdom
Luxemburg schrijft: `De afgelopen tijd
heb ik meermalen het woord verwesterd in de krant aangetroffen. Vroeger schreven wij verwesterst, zoals we
nu nog vernederlandst, verfranst, veramerikaanst e.d. schrijven. Vanwaar
deze verandering? Naar analogie van
verslechterd, alsof er een adjectief west
met vergrotende trap wester zou
bestaan?' J. G. Loogman vraagt naar
mijn mening in dezen. n Welnu, allereerst kan ik mij niet herinneren ooit
het woord verwesterd of verwesterst gezegd, laat staan geschreven te hebben.
Maar wie ben ik, en wat weet ik per
slot van rekening van spraakgewoonten onder Nederlandstalige Luxemburgers, om van schrijfgewoonten
maar te zwijgen? • Ergo, wat doet
men in zo'n geval? Men raadpleegt een
aantal woordenboeken. En wat blijkt?
• De Hedendaagse Van Dale geeft als
enige vorm verwesterd (deelwoord van
verwesteren). De grote Van Dale geeft
het Groothertogdom gelijk: alleen verwesterst als deelwoord van verwestersen
bestaat, verzekert dit gezaghebbend
boekwerk ons. • En wat zegt nu het
Woordenboek der Nederlandsche Taal
in deel XX? • U raadt het al: niets.
Verwesteren, verwestersen, verwestelijken, voor het WNT is dit alles gelijkelijk non-existent. Hetgeen natuurlijk
betekent dat de speurneuzen uit Leiden geen van deze woorden in een
tekst daterend van voor 1921 hebben
aangetroffen. • Hetgeen weer betekent dat als de analyse van Loogman
juist is, het werkwoord verwestersen
een uiterst korte levensduur heeft gehad: het komt pas kijken of het wordt
alweer vervangen om mysterieuze redenen. • Los daarvan, intrigeert het
mij dat alle door mij geraadpleegde
woordenboeken unaniem zijn in de
opvatting dat veroosteren of veroostersen niet bestaat. En ook verzuideren en
vernoorderen niet. Dat verzuidersen en
vernoordersen niet kan, is klaar als een
klontje: de adjectieven noorders en
zuiders zijn afwezig in onze taal. Dit is
een aanwijzing dat het Nederlands op
een eigenaardige manier discrimineert
tussen windrichtingen. • Toch zou ik

Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK Den
Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
193 1) stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren ren:
Het maandblad Onze Taal (o lage 24.000)
wil op prettig leesbare en taalkundi 7 verantwoorde wijze inzicht even in alle taken die
het taalrebruik betrefn.
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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het gedragspatroon van een geassimileerde Nederlandstalige in het Groothertogdom vanuit Benelux-standpunt
niet anders dan verzuidoosterd kunnen
noemen. • Met excuses aan J. G. Loogman, die mij deze uitweidingen niet al
te zeer euvel moet duiden. • Je leeft
niet, je wordt geleefd. Dat commentaar op een levenswandel pleegt te
worden gegeven aan personen die, om
in eigentijdse termen te spreken, te
weinig aan zichzelf toekomen.
• Ongetwijfeld moet navolgend citaat
uit een kranteknipsel in deze zin begrepen worden. Maaike Dommisse uit
Arnhem stuurde naar de burelen van
Onze Taal dit fragment uit het lokale
zondagsblad: 'Deze in 1969 overleden
componiste wordt beschouwd als de
grootste ooit geleefde vrouwelijke muziekschrijfster. Voor wie het interesseert, het betreft hier de Poolse componiste Grazyna Bacewicz, maar wat
ons bezighoudt, is de vraag die Maaike
Dommisse ons stelt: sinds wanneer
kan iemand geleefd. worden? Antwoord zie boven. Zonder te stellen dat
ik buitengewoon veel kijk op dit soort
dingen heb, kan ik me best voorstellen
dat een muziekschrijfster, en a fortiori
een vrouwelijke muziekschrijfster,
weinig tijd aan zichzelf gunt. Wie zich
wel enige tijd gunnen, en dat toch in
moeilijke omstandigheden, zijn de daders die, beschreven in een niet nader
aangeduid, door dezelfde Maaike
Dommisse gelezen geschrift, 'toen zij
zich ontdekt wisten, zich schrijlings
uit de voeten maakten'. • U kunt van
deze onverlaten zeggen wat u wilt,
maar ze maken er tenminste wat van.
Moge ook u, wanneer u op heterdaad
wordt betrapt op gruwelijke taalwandaden, zich op even lichtvoetige wijze
een veilig heenkomen kunnen zoeken.
• Ik groet u van harte, taalminnaars
en minnaressen.
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54 Discussies over taalverval en taalfouten: wat is de houding van taalkundigen? Veroorzaken misleidende maar
welgevormde zinnen niet meer problemen dan zinnen met taalfouten?

-ctS

Grammatica
58 De ANS blijft op de plank door een
gebrek aan grammaticale traditie. We
missen de basiskennis om jets op to
kunnen zoeken. De misvattingen over
de ANS als teken aan de wand.
60 Een probleemzin: Zeus grijpt de
muze als strohalm naar de kin.'
60 Een grammatische analyse van alsconstructies n.a.v. de Zeus-zin.
61 Vertalen op het scherp van de snede:
wat een lidwoord teweegbrengt.
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62 Ondertitels van tv-programma's: tegelijk met kijken en luisteren ook nog
lezen. Een cultuurgebonden keuze.
63 Een uitzonderlijk verkleinwoord.
64 De taal van pc-gebruikers en popmusici: over droogtrommels, kiezentrekkers of neuzige kammetjesgeluiden.
66 Krachttermen en mijdspreuken. Het
ideale scheldwoord en hoe de taal
werkt als camouflagemiddel.
68 Metonymie is die andere vorm van
beeldspraak: een band met de werkelijkheid in zeer gevarieerde vorm.
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Vaste rubrieken
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zelf een leuk boek.
Lees het inlegvel!

55 Reaeties: klemtoontekens; houvast in
de taal; argumentatie; bewindspersonen; een regel voor -ing; de taaie datief; America; fraudebestendig.
65 fan woord tot woord: het verband tussen cranberries en onze waterkraan.
70 Taalcuriosa: het meestvoud, en een
gouden rubrieksjubileum.
71 InZicht over boeken en bundels.
72 PCUdB over secretaresses, een vrouwelijk(e) directeur en decennium.

54 Onze Taal 59ste jaargang nummer 4 — april 1990

Taal op afstand
H. J. Verkuyl — hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht/Onderzoeksinstituut voor taal en spraak
In september 1988 schreef ik in NRC Handelsblad een artikel over taalverval.
Daarbij liet ik zien dat voor taalkundige leken taal kan bloeien en vervallen terwijl
voor taalkundigen die studie maken van het taalsysteem, het gebruik van de termen
bloei en verval op zijn best misleidende beeldspraak is. Overigens is de beeldspraak
afkomstig uit de (19de-eeuwse) taalkunde zelf, maar de bestudering van de
taalsystematiek heeft taalkundigen allengs in de positie gebracht van een anatoom
die het menselijk lichaam bekijkt ongeacht vragen van leven en dood, schoonheid of
verval, maar gericht op de vraag hoe het lichaam als systeem in elkaar zit.
Hoewel mijn bijdrage in keurig Nederlands was gesteld, reageerden sommigen alsof
ik een pleidooi had gehouden voor de ondergang van het Nederlands. Ik ben daar
niet verder op ingegaan, want het is mij bekend dat het geen zin heeft te
argumenteren met personen die menen dat de ondergang van onze beschaving nabij
is. Wat mij blijft boeien, is de vraag: waarom klagen mensen over taalverval en over
slordig, slecht (meestal schriftelijk) taalgebruik, terwijl het aantal fouten dat
gemaakt wordt, zo gering is?

Op dit moment zal — als het goed is —
een aantal lezers denken dat bier iets
niet klopt. Het aantal taalfouten is immers aanzienlijk: dagelijks zijn ze in
groten getale waarneembaar.
De zin Het aantal fouten waarover geklaagd wordt, is gering is inderdaad
voor meer dan een uitleg vatbaar: hij
kan ook gaan over soorten fouten. In
dat geval is de zin waar. De waarheid
van deze stelling kan men maandelijks
bevestigd zien: J. L. Heldring geeft in
NRC Handelsblad een gevarieerde
herhaling van telkens nagenoeg dezelfde fouten. Ingezonden stukken in
de dagbladen en ook in Onze Taal
vormen het aanvullende bewijs: de gevarieerdheid ligt aan de telkens wisselende voorbeelden. Het weer is verbetert en Hij heeft nog gewaarschuwt tellen als twee fouten, maar het gaat natuurlijk om een regel. De fouten betreffen meestal congruentie,
samentrekkingen, geslacht, getal en

verwijzing. Het zijn er bid elkaar echt
niet veel.

tijd met Indianen en zwarten omgingen, opmerkelijk is te noemen. Taalkundigen kwamen toen ook tot de
conclusie dat er geen enkel argument
te vinden is voor de stelling dat een
taal een ingewikkelder of eenvoudiger
structuur heeft dan een dialect. Elk ervan is — anatomisch — te zien als een
zeer rijk gestructureerd systeem. Natuurlijk, sommige talen bezitten een
veel grotere woordvoorraad dan andere, maar dat zegt niets over de complexiteit van het taalsysteem zelf en de
wijze waarop we dat gebruiken.
Deze complexiteit wordt tegenwoordig ook in verband gebracht met de in-

gewikkelde organisatie van ons individuele taalvermogen. Wie loopt, realiseert zich meestal niet welke gecompliceerde fysiologische en neurale
deelprocessen er plaatsvinden om het
lopen mogelijk te maken. Wie praat,
luistert, leest of schrijft, beseft ook zelden hoe ongelooflijk ingewikkeld en
rijk gestructureerd ons taalvermogen
feitelijk is en functioneert. Dat inzicht
vormt de verklaring van de wat afstandelijke houding van taalkundigen in
de debatten over taalslordigheden: ze
zien zulke boeiende dingen gebeuren
dat congruentie-, getals- en andere fouten in verhouding tamelijk onbenullig
zijn. Soms zitten er interessante kanten aan, maar die worden door Heldring c.s. helaas steeds buiten beschouwing gelaten.

Niemand schrijft foutloos
Ondanks dit alles stellen veel taalkundigen, net als zovelen, er prijs op zich
in het maatschappelijk verkeer in goed
standaard-Nederlands uit te drukken.
Waarom ook niet? Ik ben het sterk oneens met de spellingsvoorstellen van
P. C. Paardekooper, maar afgezien van
het wat gemaniereerde zegt-ie, en het
tot vervelens toe gebruikte groter ...
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Taalkundigen over taalfouten
Taalkundigen reageren nogal laconiek
op taalfouten. Waarom? Is er sprake
van een betreurenswaardige ontsporing van een beroepsgroep? Is het
soms een j aren-zestig-mode? Nee,
want die laconieke houding is al vanaf
het begin van deze eeuw kenmerkend
voor de taalwetenschap. Vooral in
Amerika werd door taalkundigen
korte metten gemaakt met het idee dat
de ene taal beter was dan de andere,
wat gezien de manier waarop de (overheersend blanke) Amerikanen in die
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als, schrijft hij daarover bepaald niet
slechter Nederlands dan W. F. Hermans in zijn NRC-Handelsbladartikelen. Het is dan ook niet lastig
nogal forse fouten in diens Nederlands
aan te wij zen. Ik zal dat in een van
mij n bijdragen laten zien, waarbij ik er
overigens op wijs dat het vrijwel
niemand lukt om foutloos te schrijven. Wat dat betreft, is taalgebruik
heel goed te vergelijken met het
maken van muziek. Rubinstein
speelde ook bijna nooit foutloos,
maar toch was hij een buitengewoon
groot pianist. Het is maar wat men
onder fouten verstaat.
Hoe komt het dat mensen zo weinig
belangstelling hebben voor het feit dat
het systeem dat ze gebruiken zo complex is? En dat er zo weinig aandacht
is voor dingen die goed lij ken te gaan,
terwijl er alle reden is aan te nemen
dat er veel misgaat zonder dat men het
merkt. Bijvoorbeeld, de hierboven
besproken zin Het aantal fouten waarover gelklaagd wordt, is gering is correct
Nederlands, terwijl hij toch misleidend is. Is dit voorbeeld gezocht? Nee,
niet echt, want in HOOP 1990 (Het
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan)
staat op bladzij 330: `Om hangende de
uitkomsten verdere afkalving tegen te
gaan, zal in 1990 en 1991 Mf 2 gereserveerd worden voor een door de RUL
op te stellen plan ... Gaat het hier om
twee milj oen of vier milj oen gulden?
Een niet onbelangrijke vraag voor de
betrokkenen. Tientallen uren zijn er
door tientallen personen inmiddels
besteed aan het oplossen van de vraag
wat die zin nu precies betekent. In het
taalverkeer zijn er meer vervelende
aanrijdingen door misleidende maar
welgevormde zinnen dan door zinnen
met taalfouten. Ik denk ook dat er
veel voor te zeggen is, aan te nemen
dat mensen met foutloze zinnen meer
langs elkaar heen praten dan ze beseffen. En misschien kan het ook niet
anders. Taal moet op afstand blijven,
en daarmee fundamenteel vaag, om
bruikbaar te zijn.

Serie over taal en betekenis
In de komende tij d zal ik in Onze Taal
een maandelijkse bijdrage leveren
waarin ik iets meer van de ingewikkeldheid van het taalsysteem wil laten
zien. De kapstok waaraan deze bij dragen worden opgehangen, is die waaraan ook het j asj e hangt van de discussie over taalfouten. Dat wil zeggen,

ik zal in enkele bijdragen ook ingaan
op zogeheten taalfouten en laten zien
hoe men er taalkundig tegen aan kan
kij ken. Daarbij wil ik laten zien dat
het taalsysteem sours tegenstrijdige instructies geeft aan de taalgebruiker,
waardoor bepaalde keuzes mogelijk
zijn. Dat een ervan fout wordt gerekend, komt door een niet-taalkundige
en dus betrekkelijk willekeurige ingreep. Daarnaast zal ik een aantal bijdragen leveren over allerlei interpretatieproblemen die vrij eenvoudige zinnen kunnen veroorzaken.
Het soort vragen over taal dat ik ga
behandelen, is te illustreren met behulp van een probleem dat ik in een
van de komende bijdragen aan de orde
zal stellen. Wat betekent de zin: Loes,
Marie en Antoinette hebben een huffs gekocht in de Dordogne ? Men zal het er
snel over eens kunnen worden dat het
hier kan gaan om drie huizen (ze

kochten elk een huffs) of om een huffs
(ze kochten er samen een). Maar kan
die zin ook betekenen dat er in het totaal twee huizen zijn gekocht, een
door Loes en Antoinette samen en het
tweede door Marie? Sommigen beweren met stelligheid dat dit niet kan, anderen dat het wel kan.
De vraag wordt dan niet: wie heeft gelij k (dat mondt uit in de zo bekende
discussie over taalverloedering, en in
de stelling `Ik heb (altijd) gelijk'). De
vraag wordt wel: hoe komt het dat
perfect gevormde Nederlandse zinnen
zo onduidelijk kunnen zijn? De behandeling van een reeks semantische
problemen zal, hoop ik, laten zien dat
het Nederlands vaak onduidelijk moet
zijn omdat het ons anders nooit in
staat zou kunnen stellen met elkaar te
praten over dingen die we willen zeggen en horen. En in dat licht vallen
taalfouten — hoe storend ze ook kunnen zijn — eigenlijk in het niet.

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.

Nogmaals
klemtoontekens
J. Luytjes — Barneveld

Met genoegen las ik in het novembernummer van 1989 dat er nu eindelijk
door de redactie een standpunt is ingenomen met betrekking tot het plaatsen van accenttekens, en welk accentteken dient te worden gebruikt.
Ook heb ik kennis genomen van de afwij zende reacties op dit besluit door
mevrouw Van Norren en de heer Van
Gelder in het eerste nummer van het
nieuwe jaar. Waarschij nlij k met u
neem ik de brief van de heer Van Gelder niet al te serieus, maar om het probleem dat mevrouw Van Norren aansnij dt (het aanduiden van uitspraakverschillen als tussen he en he,, kan ik
moeilijk heen.
Het is verstandig verschil te maken

tussen een uitspraak-accentteken en
een nadruk-accentteken. Het eerste of
naar links of naar rechts, het tweede
altijd naar rechts.
Dit houdt de mogelijkheid open our
het verschil aan te geven tussen woorden als he en he, zonder dat we nieuwe
schrijfwijzen moeten gaan verzinnen
als hee en beh.

Naschrift redactie

Wij zijn het helemaal met de heer
Luytjes eens. Ons advies in 'Vraag en
antwoord' our altijd het accent aigu te
schrijven, had ook alleen betrekking
op het nadruk-accentteken (door ons
klemtoonteken genoemd). Het
uitspraak-accentteken in he is daarmee
onaangeroerd gebleven.
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Houvast in de taal
D. J. Jasper — PR-adviseur/publicist,
Haarlem

Bij lezing van het artikel De spraakmakers (Onze Taal van januari) heb ik
met voldoening mogen constateren
dat Jan Renkema, schrijver en herschrijver van Schrijfwijzer, gekozen
heeft voor de noodzaak van enig houvast voor taalgebruikers in de vorm
van erkende taalvoorschriften.
Hij was vijftien jaar geleden een voorstander van 'vrijheid, blij heid , overeenkomstig de toenmalige algemene
maatschappelijke trend. Inmiddels is
men daar wel wat van teruggekomen,
gezien de verwarring die daardoor is
ontstaan.
Tot mijn genoegen lees ik in dit interview dat Renkema nu zegt: 'Mensen

Bedenkelijke argumentatie over datief
Ellen Zurcher — neerlandica,
Amsterdam

In het januari-nummer van Onze Taal
(rubriek Vraag en antwoord) geeft de
redactie haar reactie op de veelvuldig
gehoorde zin ik werd een rad voor ogen
gedraaid. De correcte versie is mij
werd een rad voor ogen gedraaid.
De redactie signaleert terecht `dat de
datief in het moderne Nederlands van
velen op de tocht staat'. Is dit nu reden
genoeg om van taalverloedering te
spreken? En is het toelaten van eerstgenoemde zin een `capitulatie voor taalverloedering , vraagt zij. Zoiets ernstigs als capitulatie voor zoiets ernstigs
als verloedering, dat is me nogal wat.
Tegen wie zet de redactie zich eigenlijk af? Door de zaak met zulke grote
woorden op te blazen, lijkt het of de
redactie het zich gemakkelijk wil
maken, of zij haar tegenstanders van
verdere discussie wil uitsluiten door
hun standpunten te ridiculiseren. Ik
zou de voorkeur geven aan termen als
`slechte taalbeheersing' en `accepteren.
Dan is het probleem als volgt te formuleren: accepteren we deze massaal
toenemende slechte taalbeheersing of
roepen we haar een halt toe? De redactie spreekt haar duidelijke voorkeur
uit voor acceptatie door dit verschijn-

zijn op zoek naar houvast in de taal
en in antwoord op de vraag waarom
hij in de nieuwe editie van zijn Schrijf
wijzer zoveel knopen heeft doorgehakt die in de vorige uitgave nog als
`twijfelgevallen' of 'smeulende
kwesties' vermeld werden: 'Voorkom
onzekerheid en irritatie over ondergeschikte taal- en spellingkwesties, door
een veilige, onverdachte vorm to kiezen.

een vaststaande norm waar zij zich al
dan niet aan kunnen conformeren. Er
kunnen dan duidelijke keuzes gemaakt
worden. Zo moeten wij ook definitief
of van het wansysteem voorkeurspelling/toegelaten spelling, dat geleid
heeft tot een janboel in de spelling, die
zelfs verder doorgeslagen is dan waartoe het inmiddels hopeloos verouderde Groene Boekje in wezen aanleiding geeft.

Een toe te juichen ontwikkeling, want
de heer Renkema constateert nu zelf :
`We hebben in de tolerante jaren zestig
en zeventig de teugels wat gevierd, nu
worden ze weer wat aangetrokken
maar verderop voegt hij er wel aan toe:
`Ik moet nog zien of taalgebruikers
zich wel willen conformeren aan voorgeschreven taalregels.
Of taalgebruikers zich wel of niet aan
regels wensen te houden, moeten zij
zelf weten, maar geef ze in ieder geval

Mijns inziens verdient het voorstel om
een centrale Taaladviesraad op te richten met de bevoegdheid bepaalde
(vaste) taalvormen een officiele status
te geven, zoals mede bepleit wordt
door de Vlaamse hoogleraar Flip G.
Droste, ons alley krachtige steun. Ook
en vooral van het Genootschap Onze
Taal. Maar dan wel zo krachtig, dat
een dergelijke erkende instelling ook
metterdaad zeer spoedig tot stand
komt!

sel te bestempelen als `taalverandering
die nog in volle gang is' en door te verwijzen naar het historische gegeven
`dat zo vele werkwoorden al eeuwen
geleden tot de eerste naamval bekeerd
zijn'.

In ons geval: het is nu eenmaal zo dat
het Nederlands door de eeuwen heen
steeds minder werkwoorden kent die
met een meewerkend voorwerp verbonden worden, dus is het te billijken
dat het moderne Nederlands (van velen) die trend voortzet.

Uiteraard kan een massale slechte taalbeheersing aanleiding geven tot
taalverandering, maar wat kan en wat
mag, zijn twee aparte zaken. Iets goedkeuren louter en alleen omdat het zich
ontwikkelt, zal menigeen niet kunnen
overtuigen.
Het is dus ook aan de argumentatie te
wijten dat de stellingname van de redactie vooralsnog onaanvaardbaar is.
Laten we die argumentatie eens nader
bekijken. Het aanvaarden van de desbetreffende zin wijst in de richting van
twee drogredenen.
1) De macht van het getal. Het gaat er
niet om of iets waar of correct is, maar
met hoevelen we dat vinden. Als maar
voldoende mensen hun taal verhaspelen dan mag het, die verhaspeling.
2) Traditionalisme. Discutabele gedragingen of denkbeelden worden verdedigd met een beroep op het verleden
waarin soortgelijke gedragingen of
denkbeelden geaccepteerd werden en
de overhand kregen. Stereotiep is het
voorbeeld van de vrouw die wil werken, waarop haar man tegensputtert
met: jij hoort gewoon thuis, dat is altijd al de plaats van de vrouw geweest.

Overtuigend is dit niet. En het is niet
verwonderlijk dat anderen dit zullen
afdoen met het commentaar dat er
`geen spoor van bewijs' geleverd is. Ik
denk dat de discussie gediend zou zijn
met minder grote woorden. Het zou
evenmin kwaad kunnen drogredenen
uit het betoog te weren.

Naschrift redactie

De redactie krij gt vaak commentaar
op haar visie op goed en fout taalgebruik. Daarom willen wij binnenkort
nader ingaan op de normen die wij
hanteren bij het beoordelen van taaluitingen. Bij die gelegenheid zal dan blijken of de redactie zich inderdaad aan
drogredenen heeft schuldig gemaakt.
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Aanduiding van
bewindspersonen
D. J. W. Teding van Berkhout — Voorburg

Het stukje van dr. C. A. Zaalberg over
`voornaamgekte' (januari-nummer
blz. 11) bracht mij op een andere journalistieke gewoonte, namelijk die inzake de aanduiding van bewindspersonen. Hoe vaak wordt die niet gebezigd
in een vorm als `Minister Brinkman
van WVC, waarbij de volgorde der
woorden de indruk wekt dat de journalist ons wil behoeden voor de vergissing, te denken dat hij het heeft
over de bewindsman van een ander
ministerie, die ook Brinkman heet, of
over een der andere ministers van
WVC. Vergissing lijkt mij echter (althans in dit voorbeeld) niet mogelijk.
Maar ook is denkbaar: `Burgemeester
De Vos van Steenwijk'. Wie wordt hier
bedoeld? De heer De Vos, burgemeester van Steenwijk, of de burgervader (met een dubbele naam) van een
niet-genoemde gemeente? Of heeft een
corrector (zo die nog bestaat) gedacht
dat in de woorden `Burgemeester De
Vos van Steenwijk van Steenwijk' twee
woorden te veel stonden? Waarom niet
een aanduiding als: `de voorzitter van
de SER, de heer Quene").

De verdwijntruc

van -ing
J. W. Miltenburg — oud-hoofdredacteur
van Philips Technisch Tijdschrift,
Eindhoven

In het januari-nummer stelt de heer
Felix van de Laar het `ing-probleem'
aan de orde. Hij vraagt zich daarbij
onder andere of of het niet beter is om
in plaats van beheersovereenkomst te
spreken van beheersingsovereenleomst
(ulteraard wanneer het niet gaat om
beheren, maar om beheersen). Hij voert
daarmee een oud probleem aan, waarvoor reeds in de jaren veertig een effectieve oplossing is aangedragen door
wijlen dr. H.E. Buiskool, destijds
redacteur bij het Woordenboek der
Nederlandsche Taal te Leiden, en taalkundig adviseur van verscheidene bedrijfstaalcommissies. Zijn regel is bijzonder eenvoudig en wordt door natuurwetenschappelijke en technische

vakredacteuren reeds vele decennia
toegepast. Eenvoudiger dan een formele omschrijving is een voorbeeld:
waar het gaat om 'koppelen' (in de
technische zin), spreekt Buiskool van
koppeltransformator naast koppelingsfactor.
Criterium: de transformator koppelt
zelf (is actief); de factor doet niets, dat
is alleen maar een getal (passief).
Natuurlijk vindt men in de reeds ingeburgerde terminologie enkele woorden die niet aan deze regel voldoen.
Zo spreekt men in de natuurkunde
vanouds meestal niet van smeltingswarmte (wel van verdampingswarmte).
De regel is daar natuurlijk niet minder
bruikbaar om.
Uitvoeriger dan in deze korte reactie
vindt men het `ing-probleem' behandeld in § 2.13 van de Nederlandse
Norm NEN 5050 (Goed woordgebruik
in bedrijf en techniek; woordenlijst met
taalkundige aanwijzingen), uitgegeven
door het Nederlands Normalisatieinstituut (NNI) te Delft. Vallen de
taalzorgactiviteiten van instellingen als
het NNI, waaraan door talloze neerlandici wordt (en is) meegewerkt, misschien buiten de gezichtskring van
Onze Taal?

Datief toch taaier
dan gedacht?
W. van der Kraan — leraar klassieke
talen, Drempt

Bij de schermutselingen om het meewerkend voorwerp (Onze Taal oktober 1989 en januari 1990) is een groep
taalgebruikers buiten schot gebleven
die het signaleren waard is.
Naast hen die geen meewerkend voorwerp meer zien waar het vroeger wel
aanwezig was, zijn er die een meewerkend voorwerp zien waar dat vroeger
niet aanwezig was.
Drie voorbeelden:
— Via de staatsradio was de stakers gesommeerd weer aan het werk te gaan.
(ANP 3-10-88)
— Omwonenden is gewaarschuwd om
kinderen voorlopig niet in zandbakken te laten spelen. (NOS-Journaal
14-11-89)
— ( . . . ) de aanbiedingen die ons vorige
week gewaar werden. (NRC 11-5-89)
Zou deze 'naamval' dan toch een langer leven beschoren zijn dan we in ons
pessimisme dachten?

Americaanse
spraakverwarring
Gerla Hermans-Aerts — tekstadviseur,
Nieuwegein

Aansluitend op het artikel over het
Limburgse America, in Onze Taal van
december 1989 op bladzijde 208, kan
ik u het volgende vertellen.
In 1964 werkte ik als tolk voor een
Franse firma die in opdracht van de
Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) een vierde deel van het hoofdleidingnet voor het aardgas legde. Dit
deel liep van Ravenstein (NB) tot
Maastricht. In het begin was het
`hoofdkantoor' gevestigd in een bouw
keet in America.
Op een dag stelde ik een Franstalige
advertentie op voor de Rheinische
Post. De advertentieafdeling belde mij
met de vraag of de tekst in het Duits
vertaald kon worden. De omschakeling van Frans naar Duits verliep wat
moeizaam en de advertentieacquisiteur vroeg waar ons kantoor dan was.
`In America , zei ik, waarop de man
onmiddellijk overschakelde op het
Engels. `Nee, nee, America in Limburg, bij Horst', zei ik. 'Ach zoe, asse
dan auk nog dialec spriks, hajje we
doa waal geliek mei kinne beginne,
want ik kom oet Venlo.'

Fraudebestendig
Dr. W. J. Nijveld — Amsterdam

Met belangstelling las ik het artikel
`Onze groeiende woordenschat' op
blz. 209 van Onze Taal van december
1989. Bij de term fraudebestendig zou
ik een vraagteken willen zetten. Hoewel dit woord langzamerhand wel tot
onze woordenschat is gaan behoren, is
het oorspronkelijk een germanisme.
Op verfgebied komt men dergelijke
termen op -bestendig vrij veel tegen;
wij hebben destijds (in NEN 941) aanbevolen om -bestendig te vervangen
door -vast, hetgeen in andere, goedNederlandse termen vrij veel wordt
gebruikt (vuurvast, e.d.). Voor zover
ik weet, isfraudevast vrijwel nooit ge
bruikt, maar nog steeds zou ik deze
term de voorkeur willen geven boven
fraudebestendig.
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De traditie van de grammatica en de
misvattingen over de ANS
Prof. dr. M. C. van den Toorn — hoogleraar Nederlandse taalkunde, mede-redacteur ANS

In 1988 verscheen een Grammaticaal woordenboek (van Van den Hoek, Houtman en
Jullens), waarin de termen en begrippen van de traditionele grammatica alfabetisch
opgenomen zijn. Blijkbaar is zo'n woordenboek in Nederland nodig als naslagwerk
bij taalstudie en taalkundige activiteiten, zoals in het 'voorwoord' van dat boek
uiteengezet wordt. Naar mijn mening hebben de samenstellers daar wel gelijk in,
want jonge mensen die tegenwoordig een taal gaan studeren aan universiteit of
hogeschool, hebben doorgaans geen of weinig grammatica gehad in hun vooropleiding. En naar het mij voorkomt, geldt dit niet alleen maar voor jonge mensen:
ook bij ouderen is het met de grammaticale kennis — en dus ook met de
terminologie — dikwijls slecht gesteld.
Heel duidelijk is dat geworden sinds de verschijning van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst, de ANS, in 1984. Zoals te begrijpen valt, wordt op een dergelijk werk
heel wat kritiek geuit. Wie, zoals ik, van al die kritiek kennis heeft genomen, komt
tot merkwaardige bevindingen. In dit artikel wil ik ingaan op enkele reacties van
niet-professionele ANS-gebruikers.
De ANS is gericht op het gebruik
door drie soorten geinteresseerden:
1) Anderstaligen die al enig Nederlands kennen. Men vergete niet dat het
plan voor de ANS uiteindelijk teruggaat op een resolutie van docenten Nederlands extra muros, verenigd in de
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).
2) Sprekers van dialecten die zich willen orienteren op het standaardNederlands.
3) De standaardtaalgebruikers zelf, die
bepaalde grammaticale problemen willen naspeuren. Deze doelstelling is
duidelijk op blz. 10 van de Inleiding
van de ANS bekendgemaakt, en vandaaruit is kritiek gerechtvaardigd.

Om taalverval te stoppen?
Met die mogelijke kritiek is van het
begin of door de redactie van de ANS
rekening gehouden. Al in een vroeg
stadium werd ingezien wat voor kritiek verwacht icon worden: zeker van
de kant van de behoudende dogmaticus die zich al jaren zorgen maakt over
het voortschrij dende verval van de Nederlandse taal (tot uiting komend in
toenemend gebruik van als na een vergrotende trap, een misstand waaraan
de ANS nu maar eens voorgoed een
eind zou moeten maken!) en van de
zijde van de sociaal bewogen onderwijskundige die in de ANS een dreigend middel zou kunnen zien ter onderdrukking van de schrijvende klasse
die in haar creativiteit gefnuikt zou
kunnen worden door het repressief gezag van de ANS-norm. Als redactie
meenden we mogelijke bezwaren van
dezulken het hoofd te kunnen bieden.

Wel was een grote moeilijkheid die
ons altijd voor ogen heeft gestaan dat
een breed publiek van geinteresseerden
(maar niet noodzakelijk taalkundig geschoolden) van de ANS gebruik zou
moeten kunnen maken. Uiteraard veronderstelt het raadplegen van een
grammatica enige grammaticale kennis. Een gebruiker van een woordenboek moet ten minste de volgorde van
het alfabet kennen, en de gebruiker
van een atlas dient enig benul te hebben van lengte- en breedtegraden als
hij iets wil opzoeken via een register,
en hij moet symbolen, lettertypen en

kleuren kunnen interpreteren. Zo
moet iemand die iets in een grammatica wil vinden, op z'n minst een basiskennis van woordsoorten en zinsdelen bezitten.

Voorkennis schrikbarend laag
Toch bleken de moeilijkheden met de
ANS van die tweede en derde doelgroep, de geinteresseerde leken die iets
over de grammatica van het Nederlands willen weten, veel groter dan we
vermoed hadden. Ten dele waren die
moeilijkheden ook van andere aard
dan we verwacht hadden. Heel duidelijk kwam dat aan het licht bij de vele
contacten met redacties van dag- en
weekbladen. Men zou toch allicht menen dat een journalist een goed voorbeeld biedt van de zogenoemde ontwikkelde leek (leek dan altijd op taalkundig gebied); we hebben hier toch
bij uitstek te maken met ontwikkelde
Nederlanders met een middelbare
opleiding of meer. De vragen die echter aan de ANS-redactie gesteld werden, toonden aan dat enige taalkundige kennis meestal ver te zoeken was.
Zo stelde een journalist van een uni-
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versiteitsblad in een interview met een
van de ANS-redacteuren, na langdurige uitleg te hebben aangehoord, de
vraag: 'Dus als ik het goed begrijp, bevat de ANS geen morfologie en geen
syntaxis.' De geinterviewde redacteur
haastte zich dit misverstand uit de weg
te ruimen, maar of er enig dieper inzicht in de taalkunde uit dit gesprek
resulteerde, blijft te betwijfelen. De
journalist stelde namelijk tot besluit
van zijn vraaggesprek de vraag of de
ANS nu ook naast Van Dale gebruikt
zou kunnen worden.
De persconferentie die direct na de
presentatie van de ANS in Den Bosch
gehouden werd, gaf eveneens een onthullend beeld van de taalkundige kennis van die ontwikkelde leek. Steeds
bleek dat het de omstreeks veertig aanwezige journalisten niet duidelijk was
(en het was ook niet duidelij k te maken) dat er verschillen zijn tussen lexicologie en grammatica, dat woordgebruik niet in een spraakkunst verantwoord wordt, dat spelling en uitspraak
iets anders is dan grammatica. Een
paar keer werd de vraag gesteld
waarom in de ANS geen Afrikaans
werd behandeld, en veel vragen waren
— zoals te verwachten was — gecentreerd om belegen normproblemen als
het gebruik van als en dan na een comparatief of het `juiste' gebruik van hen
en hun. Een journaliste meende dat
men in Belgie ons ver vooruit was
doordat men daar het woord verdiep
kent, terwijl wij in Nederland ons nog
met etage behelpen. Toen haar werd
uitgelegd dat de ANS niet op dergelijke zaken ingaat, maakte zich een
zichtbare teleurstelling van haar
meester.
Proces van verpovering
Ik vermeld deze — toch wel bizarre —
reacties niet om ermee te spotten,
maar om op iets geheel anders te wijzen: het hier getoonde onbegrip is
mijns inziens een gevolg van het ontbreken van een grammaticale traditie
in Nederland. Terwijl die zogenoemde
ontwikkelde leek veelal een zekere basiskennis heeft van aardrijkskunde,
van biologie, van scheikunde en natuurkunde, en althans weet dat dit
moeilijke vakken zijn bij voortgezette
studie, heeft hij geen flauw benul van
taalkunde, van het verschijnsel taal
zelf, en laat staan van grammatica. Het
is kennelijk geen traditie op dit gebied
kennis te verwerven; het lijkt me veel-

zeggend dat juist in Nederland het
grammatica-onderwijs voortdurend ter
discussie gesteld wordt en dat het van
buitenaf en van binnenuit aangevallen
en uitgehold wordt. Het zou wel eens
kunnen zijn dat dit proces van verpovering van taalkundige kennis bij de
gemiddelde ontwikkelde leek al vele
jaren aan de gang is. Ik wil hier dan
ook wel verklaren dat ik niet langer de
illusie heb dat veel ontwikkelde leken
gemakkelijk hun weg zullen kunnen
vinden in de ANS, hoe graag ze dat
misschien ook zouden willen. Ze kunnen met deze gebrekkige voorkennis
niet eens weten wat ze eventueel zouden kunnen vinden. En a fortiori
gelds dit als ze iets zouden willen opzoeken in de buitenlandse tegenhangers van de ANS (Duden, Quirk of
Grevisse), want die zijn veel moeilijker!
Geschreven enormiteiten
Het zal de lezer niet verbazen dat de
informatieve stukken die op grond van
interviews en andere voor-informatie
door niet-taalkundigen geschreven
werden, veel misvattingen vertoonden.
Dit blijkt uit een aantal aandachttrekkende koppen: 'Grenzen verschuiven
binnen de grammatica' (Haagsche Courant 14 nov. 1984 en kopbladen),
`ANS slaat alles en iedereen op spraakkunstgebied' (Arnhemse Courant 14
dec. 1984 en kopbladen), `ANS weet
waarom Jan met zijn handen in zijn
zak loopt' (in de provinciale pers,
vooral in het oosten van het land, waar
men `met de handen in de zak' zegt).
Overbodig te zeggen dat de ANS nu
juist niet weet waarom dat zo is; het
verschijnsel wordt gesignaleerd. Een
ander bericht heeft als kop: `Handleiding correct Nederlands opgesteld
samen met Belgie' (NRCHandelsblad
3 nov. 1984); in het artikel wordt meegedeeld: `De spraakkunst is samengesteld als ware zij een grammatica
voor een vreemde taal.' Ten slotte nog:
`Nederland kan eindelijk gaan praten
en schrijven volgens het boekje' (KUnieuws 8 nov. 1984; Tilburgs Hogeschoolblad 16 nov. 1984). In deze universiteitsbladen staat de volgende
enormiteit te lezen: 'Hoewel de samenstellers zweren dat dat wat geen
goed Nederlands is, niet in de ANS is
opgenomen, kan men bijvoorbeeld via
het register te weten komen dat de
constructie groter als echt fout is. Dit
taalverschijnsel krijgt meedogenloos
het label uitgesloten.' Ieder die de ANS

raadpleegt, kan vaststellen dat hiervan
niets waar is.
In een bespreking in een Nederlandse
regionale krant werd de volgende zin
uit de inleiding van de ANS als `absoluut fout' gebrandmerkt: 'Tegelijkertijd bleek er een grote belangstelling
voor praktische grammaticale informatie te bestaan in het Nederlandstalige gedeelte van Belgie: Het gebruik
van er in deze zin, een onjuist gebruik
volgens de recensent, zou toe te schrijven zijn aan de Vlaamse inbreng in het
ANS-project (aldus een artikel `Stichtend gebeuren' door Lomme, in het
Dagblad Rijn en Gouwe van 3 nov.
1984). In werkelijkheid is deze zin
door een onverdacht Noordnederlandse redacteur geformuleerd,
en de kritische uitlating is volkomen
uit de lucht gegrepen.
Geen traditie
Als slotsom van deze beschouwing
van kritieken meen ik te mogen stellen dat kritiek op taal en taalkunde alleen gerechtvaardigd is wanneer men
weet waarover men spreekt. Wie de
ANS wil raadplegen, moet iets van
taalkunde en van taalkundige termen
weten. In het Nederlandse onderwijs
wordt aan dat laatste weinig gedaan; te
weinig volgens mij. Nog steeds blij f ik
van mening dat inzicht in de structuur
van de moedertaal (met de daarbij behorende termen) van belang is bij het
leren van vreemde talen; en ik weet
ook dat velen dat niet met mij eens
zijn. Maar daarnaast is er ruimte voor
het inzicht dat kennis van taalkunde,
waaronder grammatica, een deel van
de cultuur vertegenwoordigt, evenals
kennis van letterkunde, schilderkunst
en muziek dat doen. Dat de Nederlandse grammatica gaandeweg uit het
onderwijs lijkt te verdwijnen — gezien
de ontbrekende kennis bij de ontwikkelde leek en de vreemdsoortige waanideeen over taal in sommige ingezonden stukken — dan wel dat die grammatica een steeds kleinere plaats
krijgt, lijkt mij voor onze culturele
traditie een verlies.
In een volgend artikel zal ik ingaan op
het al dan niet normatieve karakter
van de ANS.
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Wie grijpt Zeus?
Ruud Muschter — Groningen

Onlangs liep ik tegen de volgende zin
aan: `Zeus grijpt de muze als strohalm
naar de kin.
Ik vermoedde direct dat deze zinsconstructie bedenkelijk was, omdat de
schrijver ongetwijfeld bedoelde: `Zeus
grijpt de muze naar de kin, en deze
handelwijze is zijn strohalm. Ik zocht
bevestiging in de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS), maar
kreeg het gevoel in drijfzand verzeild
te zijn geraakt. Elke explicatie riep een
nieuwe vraag op, hoewel ik tot de conclusie kwam dat de constructie niet
was toegestaan.
Na afloop bleef ik met een aantal vragen zitten. Een zin kan taalkundig
correct zijn en toch onzin verkopen.
Hij kan in taalkundig of inhoudelijk
opzicht juist of onjuist zijn en hiervan
kunnen nog mengvormen bestaan.
Omdat de inhoud van de zin en de
verwoording van die inhoud aan elkaar verwant zijn, vroeg ik me of of

een zin wanneer hij taalkundig onjuist
is — daardoor — ook inhoudelijk onjuist is. Als de bedoeling van de schrijver duidelijk is, moeten we dan niet
liever onderscheid maken tussen taalkundige, inhoudelijke en communicatieve juistheid en onjuistheid?
Taalkundig lijkt de constructie waarin
Zeus is terechtgekomen niet geoorloofd te zijn, omdat de zin `Zeus grijpt
als strohalm' van gelijke orde lijkt te
zijn als de zin `Zeus grijpt als koning.'
De auteur zal niet bedoeld hebben dat
Zeus zelf de strohalm is.
Het gezegde in een zin geeft aan welke
`handeling' door het onderwerp wordt
verricht. Als een bijwoordelijke bepaling iets over het gezegde zegt, is de
koppeling naar het onderwerp niet te
vermijden. Vergelijk de zin `Jan speelt
op straat, waarin de bijwoordelijke bepaling `op straat' gekoppeld is aan het
gezegde `speelt , dat op zijn beurt gekoppeld is aan het onderwerp `Jan'.

`Als strohalm' wekt de indruk dat de
auteur een nadere verklaring van de
persoon `Zeus' wilde geven. In werkelijkheid beoogde hij echter het motief
van Zeus' grijpactie aan te geven.
Daarvoor zou de auteur evenwel moeten uitwij ken naar een andere zinsbouw.
`Zeus grijpt als strohalm' kan in enig
opzicht goed zijn, als we stellen dat
taalkundige en communicatieve juistheid twee zaken zijn die elkaar niet
dwarszitten. Overigens wordt de mate
waarin een zin voor ons in taalkundig
opzicht acceptabel is, mede bepaald
door onze verwerking van de visuele
verpakking (de woordvolgorde)
waarin die zin ons wordt voorgezet.
Dit heeft echter alleen te maken met
de herkenning of gevoelsmatige acceptatie van een constructie. Een foute
zinsconstructie zou hoe dan ook door
een ontleding aan het licht moeten
kunnen komen.
Het interessante aan de hele materie is
dat wij dikwijls aanvoelen of een
constructie acceptabel is. Niet zelden
kost het echter grote moeite om de
regels te achterhalen die ons vermoeden bevestigen (of tegenspreken).

Zeus in de knoei
Frank van Gestel — Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht

Het valt te betreuren dat de problematische zin Zeus grijpt de muze als strohalm naar de kin in geisoleerde vorm
wordt aangeboden. Het is niet uitgesloten dat de zin uit een context is
gelicht die de gedane mededeling toepasselijk maakt. Nu valt zonder verdere informatie met geen mogelijkheid uit te maken of de boodschap letterlijk of figuurlijk dient te worden
opgevat, nog minder of hier van een
zinvolle taaluiting sprake is, laat staan
of de auteur van de zin zijn bedoeling
adequaat onder woorden heeft gebracht.
Misschien is het een heel redelijke gissing dat er een contaminatie heeft
plaatsgevonden tussen iemand bij diens
x grijpen en naar y grijpen, maar veel
wij zer worden we daar niet van. Het
lijkt me dan ook verstandiger om niet
te proberen de Zeus-zin als zodanig te

doorgronden, maar hem slechts een
aanleiding te laten zijn om te kijken
naar de verbindingsmogelijkheden van
als-constructies met een zelfstandig
naamwoord.
Ten eerste treffen we als-constructies
met een bijwoordelijke functie aan:

(1) Hans schreef als therapie zijn grieven op.
(2) Ik bridge als training graag met de
computer.

met de functie van bepaling van
gesteldheid:

(3) Joop trad als voorzitter op.
(4) Als filosoof stelt Frank niet veel
voor.
Als heeft hier de betekenis in de hoedanigheid van; de als-constructie
wordt daarbij verbonden aan het onderwerp van de zin, en het doet er opnieuw niet toe waar het als-zinsdeel
staat.

In zulke gevallen heeft als de interpretatie bij wijze van. Het maakt geen essentieel verschil waar in de zin de
constructie precies voorkomt:

Dat de plaats in de zin wel degelijk
van belang kan zijn, blijkt uit de volgende paren:

(1a) Hans schreef zijn grieven als therapie op.
(2a) Als training bridge ik graag met de
computer.
Ten tweede bestaan er als-constructies

(5a)Joop sprak als voorzitter Dik toe.
(5b)Joop sprak Dik als voorzitter toe.
(6a) Frank wilde als filosoof Erik typeren.
(6b)Frank wilde Erik als filosoof typeren.

Onze Taal 59ste jaargang nummer 4 — april 1990 61

Net als in (3) en (4) drukken de azinnen van (5) en (6) een relatie uit
tussen het onderwerp en respectievelijk voorzitter en filosoof, maar zodra
de als- constructie de positie in de bzinnen inneemt, is het zonder specifieke kennis van de omstandigheden
waarin dergelijke zinnen geuit zijn,
niet uit te maken welke van de met
name genoemde personen voorzitter
dan wel filosoof is. Elk van beiden
komt in aanmerking, terwijl daartegenover de lezing waarin de kwalificatie op beide personen tegelijk wordt
betrokken, uitgesloten is. Wil de bepaling van gesteldheid op het lijdend
voorwerp betrekking hebben, dan
dient dat blijkbaar links van de alsconstructie te staan. De gevoeligheid

voor die positie onderstreept dat een
bepaling van gesteldheid een nauw
verband houdt met een zelfstandig
naamwoord, en geen bijwoordelijke
bepaling is.
De plaats in de zin is echter niet de
enige factor die over de interpretatiemogelijkheden beslist. In (7) en (8)
heeft de woordgroep met als dezelfde
structurele plaats als in (5b) en (6b):

(7) Joop sprak de menigte als voorzitter
toe.
(8) Frank beoordeelde Eriks artikel als
filosoof.
Maar een menigte kan nu eenmaal
geen voorzitter zijn, en een artikel
Been filosoof. En die onverbindbaar-

heid in betekenis is er de oorzaak van
dat (7) en (8) in betekenis hetzelfde
zijn, maar ongelijk zijn van vorm.
En wat is nu de functie van als strohalm in Zeus grijpt de muze als strohalm naar de kin? Een van de redenen
waarom deze zin zo ondoorzichtig is,
is dat die vraag niet te beantwoorden
valt. Het valt niet uit te maken of als
strohalm een bij wijze van- of een in de
hoedanigheid van- interpretatie vereist,
en evenmin in hoeverre bijvoorbeeld
de muze de taak van strohalm zou kunnen vervullen. Het probleem is nu
duidelij k: de zin in kwestie is te onduidelijk voor een zinvolle interpretatie.

Een lidwoord en een dogma
J. P. Knorren — Amsterdam

Zelden wordt in de kolommen van
Onze Taal een onderwerp aangetroffen van theologisch controversiele
aard. Nu dus. Het handelt over een
onbepaald lidwoord dat al dan niet
voorkomt in een bijbeltekst. In Johannes hoofdstuk 1 vers 1 staat: `In den
beginne was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was god.'
Volgens andere vertalingen staat er:
`(...)en het Woord was een god:
Alvorens de gevolgen te bespreken die
het toevoegen van het onbepaalde lidwoord een heeft, iets meer over het gebruik van lidwoorden in de Griekse
taal, waaruit deze tekst vertaald is.
Het Nederlands heeft een bepaald lidwoord (de, het en een onbepaald lidwoord (een). Het koine-Grieks daarentegen heeft slechts een lidwoord (ho),
waarvan het gebruik soms overeenkomt met ons bepaald lidwoord.
In veel vertalingen staat `een god , omdat god naamwoordelijk deel van het
gezegde is. En dit wordt in het Grieks,
als het voor een werkwoord staat, niet
voorafgegaan door een bepaald lidwoord. De God `bij' wie `het Woord'
(Jezus Christus) oorspronkelijk was,
wordt in de oorspronkelij ke Griekse
tekst aangeduid met de uitdrukking ho
the s; dus voorafgegaan door het bepaald lidwoord ho. Deze constructie,

een zelfstandig naamwoord met het
lidwoord, duidt op een identiteit. Een
naamwoord zonder lidwoord dat aan
een werkwoord voorafgaat, duidt op
een hoedanigheid die iemand bezit.
Zo onderscheidt het Grieks door middel van het lidwoord het specifieke
van het algemene (of het bijvoeglijke).
Een letterlijke vertaling van de
Griekse tekst luidt dan ook: `In een
begin was het Woord, en het Woord
was bij de God, en een god (goddelijk)
was het Woord:
Het eerste `God' heeft hier het bepaald lidwoord de en verwijst naar
God, de Schepper van hemel en aarde.
Uit het tweede god, in het Grieks zonder lidwoord, kan men de conclusie
trekken dat `het Woord' (Jezus
Christus) `een god' of `goddelijk' was
en niet dat het God zelf is. Aan het
tweede `god' wordt derhalve enkel een
bepaalde hoedanigheid toegeschreven.
Ten aanzien van het bovenstaande kan
verder worden aangevoerd dat in de
bijbel op veel plaatsen (bijvoorbeeld
Markus 6:49 en Johannes 4:19) naamwoorden die aan een werkwoord voorafgaan, zonder lidwoord voorkomen.
Op deze plaatsen hebben vertalers het
onbepaalde lidwoord een voor het
naamwoord ingelast teneinde een kenmerkende eigenschap van het onder-

werp tot uitdrukking te brengen.
Aangezien in vele andere teksten voor
naamwoorden het onbepaalde lidwoord wordt ingelast, is het evenzeer
gerechtvaardigd in Johannes 1:1 voor
het predikaat zonder lidwoord (the'os)
het onbepaalde lidwoord `een' in te
voegen, zodat men `een god' leest.
Waarom is in kerkelijke sferen deze
kwestie zo belangrijk? Welnu, indien
in Johannes 1:1 het onbepaalde lidwoord `een' zou worden weggelaten,
zou het betekenen dat Jezus Christus
zelf God zou zijn! Met andere woorden, deze tekst zou als bewijsvoering
gebruikt kunnen gaan worden voor
een kerkelijk dogma dat thans fundamenteel is voor de overgrote meerderheid der kerken: de drieeenheidsleer
(God, de Zoon en de Geest zijn een).
Plaatst men het onbepaalde lidwoord
wel, dan onderscheidt men duidelijk
twee personen, terwijl de tekst in principe al spreekt van twee onderscheiden
personen. Immers het Woord was `bij'
God.
Hoe het ook zij, voor ons taalliefhebbers is het genoeg te weten dat zelfs
een lidwoord de spil kan vormen van
een dogma. Of dit dogma bijbels is
dan wel een heidense leugen, moeten
de theologen bepalen.
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Ondertiteling: tvmkimjken en toch lezen
Emile Bruls — Amsterdam

and that's the truth, Ruth: Op deze wijze maakt D. J. Mister Senor Love Daddy
van het radiostation W E-L-O V E in de film `Do the right thing' (Spike Lee,1989), die
vorig jaar in de Nederlandse bioscopen draaide, steeds een einde aan zijn
radiopraatjes. In de vertaling van die zin (die in ondertitels op het filmdoek
verscheen) is het rijm behouden, maar de betekenis veranderd. Er staat steeds ... en
dat is de waarheid, meid. Het is een van de weinige keren dat een ondertitel uit het
beeld springs.
:..

Zolang alles `goed' gaat met de ondertiteling, wat meestal het geval is, valt
deze ons niet op. Dat is ook precies de
bedoeling: ondertiteling moet onopvallend zijn om niet of te leiden. De
ondertitels nemen een deel van het
beeld in beslag, maar toch kijken we
daar als het ware langs. We lezen de
ondertitels, maar we zien ze tegelijkertijd niet echt, en we hebben bovendien
ook nog het idee dat we gewoon horen
wat een acteur zegt. Het is ideaal als de
kijker denkt de originele audiovisuele
produktie te zien en niet een vertaling
daarvan. Er hoeft dan ook maar iets
fout te gaan met de ondertiteling (in
de vertaling of met de techniek) of we
worden onmiddellijk geattendeerd op
de aanwezigheid ervan.

Boze brieven
Maar zelfs als alles goed gaat, weet ondertiteling soms toch de aandacht op
zich te vestigen. Zo valt het altijd weer
een aantal mensen op dat in de ondertiteling niet alles is vertaald wat er origineel gezegd wordt. Voor sommige
mensen is dit een reden om ingezonden brieven te gaan sturen. Toch is er
dan geen sprake van een slechte vertaling, laat staan van censuur zoals sommige heethoofden denken. Gesproken
en geschreven taal zijn twee verschillende grootheden: men kan sneller
luisteren dan lezen. Als alles wat er gezegd wordt, vertaald zou moeten worden, zouden de ondertitels in razend
tempo over het scherm voorbijschieten. Tijd om die ondertitels te lezen,
zou er niet zijn. Vandaar dat men de
gesproken tekst condenseert. Gemiddeld blijft zestig tot zeventig procent
van de originele gesproken tekst over
in de ondertitels.
Het alternatief voor ondertiteling is
nasynchronisatie, maar die techniek
ervaren wij als gemaakt. We ergeren
ons bout en blauw aan de Duitse tele-

visie, waar acteurs niet lipsynchroon
en met vreemde intonatie spreken. In
Duitsland daarentegen valt het kijkers
helemaal niet op dat de mondbewegingen van acteurs niet passen bij de door
hen uitgestoten klanken. Een Duitser
vindt het irritant als er op het beeldscherm letters opflitsen, die ook nog
gelezen moeten worden. In landen als
Duitsland en Italie is nasynchronisatie
de vanzelfsprekende audiovisuele vertaalmethode; in Nederland en andere
kleine landen is ondertiteling deel geworden van de nationale cultuur.

Als in stomme films
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
uit onderzoek steeds weer blijkt dat in
landen met ondertiteling een voorkeur voor ondertiteling bestaat, en in
landen met nasynchronisatie een
voorkeur voor nasynchronisatie. In
Nederland prefereert ongeveer tachtig
procent van de bevolking ondertiteling, terwijl vijftien procent zegt liever
nagesynchroniseerde produkties te
zien. In Duitsland is het precies
andersom: tachtig procent is voor nasynchronisatie en vijftien procent
voor ondertiteling.
De kijkers geven dus de voorkeur aan
het in hun land bestaande systeem van
film- en televisievertaling. In de jaren
dertig, vlak na de komst van de geluidsfilm, was dat in de landen waar
men overging op het ondertitelen van
films wel anders. Nederlandse kijkers
vonden het vervelend dat ze met ondertiteling werden opgezadeld. Men
beschouwde ondertiteling als een
voortzetting van de in de stomme
films aanwezige tussentitels. Maar bij
tussentitels kon men tenminste nog of
wisselend kijken en lezen. Bij ondertiteling moest men tegelijkertijd
kijken, lezen en luisteren. Deze drieledige activiteit wend als hinderlijk en
vermoeiend ervaren. Men had liever

dat er slechts gekeken en geluisterd
hoefde te worden. Tegenwoordig lacht
het grootste deel van het publiek om
dit argument. In de loop van de tijd
zijn we gewend geraakt aan het gelijktijdig verrichten van drie activiteiten.

Dwangneurotisch lezen
Het kijken naar een ondertitelde
audiovisuele produktie is, zoals uit het
bovenstaande blijkt, een andere activiteit dan het kijken naar de originele,
onvertaalde produktie. De kijker verdeelt zijn aandacht over ondertitel en
beeldhandeling. Ondertiteling heeft
dus vergaande gevolgen voor de perceptie. Zo is uit onderzoek gebleken
dat mensen niet gewoon de ondertitels
lezen. Ze nemen de boodschap in versnipperde vorm op door voortdurend
hun aandacht te verdelen over beeld
en ondertitel. Men kijkt naar het
beeld, pikt een aantal sleutelwoorden
uit de ondertitel op en kijkt weer naar
het beeld. Op hetzelfde moment
luistert men ook nog naar de geluiden
en de gesproken taal. Het is niet zo dat
een kijker alleen maar informatie opneemt via of de gesproken taal of de
ondertitels. Alle kijkers maken gebruik van de gesproken taal, zelfs als
ze die niet verstaan.
Een van de gevolgen voor de perceptie
is dat mensen die gewend zijn te kijken naar ondertitelde films en televisieprogramma's, dwangmatig naar
ondertitels kijken. Men begint automatisch te lezen. Het lezen is een
tweede natuur geworden en die speelt
ons of en toe parten. Zo kan het gebeuren dat een Nederlander die in
Portugal in een bioscoop naar een
Nederlandstalige film met Portugese
ondertitels kijkt, toch die onbegrijpelijke ondertitels zit te lezen, ondanks
het feit dat hij de gesproken taal perfect beheerst. Het gaat zelfs zo ver dat
we direct beginnen te lezen als een
Nederlandse produktie van ondertitels
voorzien is.
Dit leesgedrag wordt al op jeugdige
leeftijd aangeleerd. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen uit de tweede klas
van de lagere school al spontaan
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ondertitels bij programma's beginnen
te lezen. Kinderen uit de vierde en de
zesde klas van de lagere school hebben
geen moeite meer met het lezen van
ondertitels. Vierdeklassers hebben wel
nog enige moeite met het afwisselend
kijken en lezen. Om die reden geven
kinderen van die leeftijd vaak nog de
voorkeur aan nagesynchroniseerde
produkties.

Kijken ... en lezen maar
Dagelijks staat in de meeste huiskamers de televisie aan. Veel pro-

gramma's zijn voorzien van ondertitels. Mensen die regelmatig kijken,
lezen jaarlijks honderdduizenden
ondertitels. Ze lezen op televisie misschien wel meer dan in de krant of in
een boek. Toch wordt er over het algemeen weinig aandacht besteed aan het
fenomeen ondertiteling. Ondertiteling
wordt meestal als `noodzakelijk
kwaad' gezien, en televisie wordt waarschijnlijk nog te veel als vijand beschouwd. Misschien is het zinvol
daarin eens verandering aan te brengen: er valt veel te zien, te lezen en te

bestuderen.
Voor een uitvoerige behandeling van het
onderwerp, zie: E. Bruls & E. Kerkman,

Ondertiteling in beeld, een communicatiewetenschappelijk en -historisch onderzoek
naar ondertiteling in film en televisie,
Amsterdam, 1988 (doctoraalscriptie).
Voor een geschiedenis van de selectie als
vertaalmethode en de technische ontwikkeling van ondertiteling, zie: E. Bruls & E.
Kerkman, Beeld, spraak en schrift, onderti-

teling van film en televisieprogrammas in
Nederland, in: Jaarboek Mediageschiedenis
1, Amsterdam, 1989.

Hoe verkleint u?
Jan Nijen Twilhaar — Vakgroep Nederlands Rijksuniversiteit Utrecht

Het Nederlands heeft maar liefst vijf
varianten voor de verkleinwoorduitgang: -je (poot-pootie), -tje (beerbeertie), pje (boom-boompje), -kje
(koning-koninkje) en -etje (belbelletie). De variant -etje verschijnt alleen na een korte klinker die geen sjwa
(toonloze e) is:
baal - baaltje
boor - boortje
peen - peentje
boom - boompje
bezem bezempje
-

bal - balletje
tor - torretje
pen - pennetje
bon - bonnetje
tang tangetje
-

Er blijken ook dialecten te zijn waarin
de e niet wordt ingevoegd zoals in de
gegeven voorbeelden gebeurt. Bij het
bestuderen van taalfeiten uit het Blokzijls voor een boekje dat ik samen met
een collega over dit dialect schrijf,
werd onze aandacht getrokken door
het verkleinwoord pantjen ( van pan).
In dit dialect komen we vormen tegen
als:
- baltjen
tortjen
pan - pantjen
dam - dampjen
bal

tor

-

tong tonkjen
-

In Oostnederlandse dialecten treffen
we in plaats van -etje de vorm
-egien aan. De volgende voorbeelden
komen uit het Hellendoorns: baalbaeltien, maar bal- ballegien; loonleuntien, maar man- mannegien; raemraempien, maar ram-rammegien.

Een blik in Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva van dr. Willem
Pee leverde het volgende op. Van man
geeft dit werk onder meer de volgende
verkleinwoorden: mantken en mantje
(Vlagtwedde; C193), manje (Ursem;

E50 en Hoorn; E58), mantjen (Blokzijl; F65), mantsje (Terschelling).
Nu ben ik benieuwd of er lezers van
Onze Taal zijn die een dialect spreken
waarin (ook) verkleinwoorden voorkomen als baltje, kartje, wankje, en in
meerlettergrepige woorden als gezweltje, kanontje, madampje, enzovoort.
Daarnaast zou ik graag weten hoe het
gewone, niet-verkleinde woord klinkt,
en wel om de volgende reden. In het
Hellendoorns treffen we niet alleen
paren aan als bal- ballegien, manmannegien, maar ook koppels als pillepillegien, torre- torregien en pennepennegien. Ik vraag me of of er dialecten zijn die paren kennen als pillepiltje, torre-tortje en penne-pentje.
Reacties graag naar Onze Taal.
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Ketrakkoem, ketrakkie
Jargon van pc-gebruikers en popmusici
Erik van der Spek

Een goede inleiding in het jargon van een vakgebied is meer dan een verklarende
woordenlijst; het is meteen ook een introductie tot het vak zelf. Dit blijkt duidelijk
bij het lezen van de eerste twee deeltjes uit de jargonreeks'van de SDU, die respectievelijk de taal van pc-gebruikers en die van popmusici tot onderwerp hebben: het
zijn niet de woorden die het vak moeilijk toegankelijk maken, maar de dingen waarover men spreekt.

Strip en appeltaart
Om de taal van een computergebruiker te begrijpen, moet je weten hoe
een computer werkt. Hans Paijmans,
de schrijver van Bootstraps en droogtrommels, heeft dit ingezien, en zijn
boek is dan ook mede een introductie
in de werking van `informatieverwerkende' systemen. De geschiedenis van
de computer, de basisprincipes, de verschillende typen programma's, bijzonderheden als spelletjes en virussen, ze
komen allemaal aan de orde. Geen
overbodige luxe in een tij d waarin, aldus de auteur, veel huishoudens dankzij pc prive projecten opgescheept zijn
met `een apparaat dat minstens zo
duur is als een piano, maar waarvan de
bovenkant te klein is om de familiefoto's op te zetten'.
De basis van het computer] argon is
uiteraard het Engels. Het valt daarbij
op dat dit Engels nog sterk gekleurd is
door de taal van de eerste programmeurs en gebruikers, een taal waarvan
veel woorden ontleend zijn aan de
Amerikaanse stripcultuur. Zo is het
woord zappen (= vernietigen van
bestanden) afgeleid van het geluid
ZAP, dat in stripverhalen aan een laserstraal wordt toebedacht. Wanneer
zoiets gebeurt, reageren Nederlandse
programmeurs volgens Paij mans met
ballonteksten als `Aargh , 'Kreun' of
`Snik'. Deze relicten van striptaal tussen de blauwe blazers (=automatiseringsdeskundigen) sluiten aan bij andere overblijfselen uit de jaren zestig.
Zo lardeerde een Amerikaanse computerdeskundige die onlangs verslag uitbracht van zijn strijd met een Duitse
hacker (computerkraker), zijn tekst
met recepten van zijn favoriete appeltaart.

Taalcreatieve vondsten
Ondanks de dominantie van het Engels blijkt het Nederlands sterk genoeg om ook in de computerwereld

voor een groot aantal taalcreatieve
vondsten te zorgen. Daarbij moet je
niet denken aan moeizame vertalingen
als verstekschijf eenheid voor defaultdrive, maar eerder aan benamingen als
duizendpoot voor IC (Integrated Circuit, de bekende chip) of kiezentrekker
voor IC-puller, het apparaat om die
chips uit de IC-voetjes te trekken. De
meeste termen van dit type zijn gebaseerd op vergelijkingen met bestaande
apparaten: zo werden oude rekenmachines wel koffiemolens genoemd, bevatten grote computers vaak een droogtrommel en spreek je bij lawaaiige
computers van stofzuigers.
Tot slot blijkt het denken van computergebruikers zo door hun machines
beinvloed te worden, dat ze veel automatiseringsbegrippen op hun dagelijkse leefwereld gaan toepassen. Informatici die elkaars kamer binnenlopen,
zeggen niet 'Mag ik je even storen?'
maar `Interrupt request' (een term die
op de computer gebruikt wordt om
een signaal aan te geven waarmee een
opdracht kan worden onderbroken).
Slaapt een programmeur, dan staat hij
in de sleep mode (slaaptoestand), en als
hij wil blijven slapen, kan hij zijn collega's doorgeven dat hij op no broadcast staat. Dan weet iedereen genoeg.

`Heel bijzondere mensen'
Met computers — en dus met het bijbehorende jargon — heeft iedereen zo
langzamerhand zakelijk of prive wel te
maken. De wereld van de popmuziek
zal voor velen echter een gesloten
boek zijn. Dat gebrek aan voorkennis
vormt een extra handicap voor Jaap
van Eik, auteur van Twee Marshall
torens en alles op 10, waarin de taal van
de popmuzikant centraal staat. Van
Eik (hoofdredacteur van Music Maker)
staat niet alleen voor de opgave het
veelsoortige muziekj argon toegankelijk te maken, hij moet ook interesse
voor zijn onderwerp wekken. Dat
kost soms wat moeite, vooral op die

plaatsen waar het taalgebruik nauwelijks afwijkend is; uitdrukkingen als
`de sterren van de hemel spelen' of `dat
staat als een huffs' zijn allerminst voorbehouden aan popmusici. Misschien is
dat de reden waarom hij vaak en met
nadruk aangeeft dat popmusici echt
heel bijzondere mensen zijn.
Computergebruikers en popmusici
(Van Eik heeft het consequent over
popmuzikanten omdat musici te veel
associaties met `serieuze muziek' zou
oproepen) hebben gemeen dat ze veel
gebruik maken van technisch Engels.
Hedendaagse popmuziek is zeer afhankelij k van geavanceerde opname-,
afspeel- en versterkingsapparatuur, en
de bijbehorende terminologie is ook
hier Engelstalig. Voor een deel worden
de Engelse termen weer vernederlandst, en dat levert dan zinnetjes op
als `hij speelt een basis van geplukte
noten met een aantal geslapte bluesy
fills' ('slappen' is een techniek bij het
bespelen van een basgitaar, `fill' zou
vertaald kunnen worden met `loopje'
of `riedeltje'). Een deel van de termen
van Engelse oorsprong valt niet te vertalen, maar ook als er wel een alternatief is, geven veel musici de voorkeur
aan de Engelse varianten: speaker voor
luidspreker, mixer voor mengtafel, reverb voor galm.

`Met een bak violen erachter'
Een interessante terminologie ontstaat
door de noodzaak nuances te onderscheiden in het spreken over geluid.
De meesten van ons hebben genoeg
aan het onderscheid tussen hoog en
laag en tussen hard en zacht, maar
voor popmusici is dat natuurlijk te
grof. Ze maken bijvoorbeeld verschil
tussen een buizensound en een transistorsound, amper benoembaar maar
voor de ingewijde duidelijk te horen:
een buizenversterker rinkelt meer, een
transistorversterker heeft iets neuzigs.
Geluid kan clean zijn, maar ook vet:
tegenover het dunne kammetjesgeluid
staat de palingsound (van Volendamse
groepen zoals The Cats en BZN). De
palingsound is gelukkig iets dat wel
gedefinieerd kan worden: het betreft
drie-akkoordenliedjes met een bak
violen erachter.

Onze Taal 59ste jaargang nummer 4 — april 1990 65

De noodzaak het onbenoembare in
taal uit te drukken, leidt tot een frequent gebruik van de synesthesie, een
stijlfiguur waarbij termen uit verschillende waarnemingsgebieden gecombineerd worden. Zo wordt gesproken
over het op elkaar stapelen van klanken, waardoor ze dikker worden. Van
een bepaald vel voor een drum worden de kwaliteiten als volgt geschetst:
`De klank bezit voldoende helderheid
en blijft crispy, hetgeen een mooi open
geluid tot gevolg heeft. Het vel spreekt
snel aan en heeft bij elk volume voldoende definitie.' Maar zelfs dit type
omschrijvingen schiet te kort als het
er echt op aankomt. Gelukkig hebben
musici dan nog e'en taalmiddel om op
terug te vallen: de onomatopee, de
klanknabootsing. Van Eik: 'Als ze
(drummers) elkaar uitleggen hoe een
bepaald stukje geslagen moet worden,
zeggen ze bijvoorbeeld ketrakkoem,
ketrakkie of keslef. Ik heb een drum-
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mer gekend die hele solo's op deze
manier voorzong: oeroeroeroerketoeroerkoeroerkoeroeroerketoer. En we
begrepen allemaal heel goed wat hij
bedoelde.'
Gelukkig maar.

Van woord tot woord
Kranebessen
Marlies Philippa

Wat voor bessigs eet Nederland bij
wild en gevogelte? Vroeger vossebessen, maar tegenwoordig meestal kranebessen: cranberries. Nederlanders houden van buitenlandse benamingen. De
vossebessen of rode bosbessen werden
dan ook vrijwel nooit bij hun echte
naam genoemd. Ze zaten in de potjes
of stonden op de kaart als Preiselbeeren. Het eerste deel van dit Duitse
woord is aan het Slavisch ontleend.
Het heeft te maken met het makkelijk
kunnen afritsen van de bessen. In het
Zweeds heten ze lingon 'heidebessen'.
Ingemaakte vossebessen eet men in
Zweden bij vrijwel alle soorten vlees.
Vanouds voorzagen ze in de behoefte
aan vitamine C in de winter. Er waren
toen in het noorden immers nog geen
citrusvruchten.
In Nederland zijn de Preiselbeeren uit
de mode; nu eet men cranberries. Xandra van Gelder schreef op 1 november
in de rubriek 'Keuken' in de Volkskrant: `Cranberries krijgen wel eens de
naam veenbes. Die Nederlandse naam
is niet helemaal correct. Een veenbes
lijkt wel op de cranberry, maar is iets
kleiner en niet geschikt voor mense-

lijke consumptie. Tot iemand iets beters bedenkt, zullen wij ons moeten
behelpen met de Engelse naam die feilloos aansluit bij het elitaire beeld van
de zure bes.' Dat laatste begrijp ik niet,
maar daar gaat het niet om. Van belang is de benaming van de vrucht in
het Nederlands.
Voor de plant (Oxycoccus macrocarpus), verwant met de veenbes (Oxycoccus palustris of Oxycoccus quadripetalus), hebben we een naam: Lepeltjeheide. En op Terschelling worden de
bessen beikes genoemd, `besjes' dus.
Het woord bes is oorspronkelijk
Nederlands. Het is verwant met het
Engelse berry en het Duitse Beere. De s
in bes verhoudt zich tot de r in berry
en Beere als de s in was tot de r in waren. Bei, zoals in aardbei en beilees, is
een leenwoord dat gevormd is naar het
Franse baie. Op Terschelling komen
heel wat cranberries voor; er zijn er
ook wel wat op Vlieland en Texel,
maar verder in Nederland vrijwel niet.
De bessen die wij consumeren, komen
grotendeels uit Amerika. Ze groeien
ook in Canada. Het wilde verhaal dat
de Terschellingse cranberries uit een

Hans Paijmans, Bootstraps en droogtrommels
— De taal van de PC gebruiker, Den Haag
1989.

Jaap van Eik, Twee Marshall torens en alles op
10 — De taal van de popmuzikant, Den Haag
1989. Beide boekjes zijn uitgegeven door de
SDU en kosten f 14,90.

gestrande Amerikaanse ton zijn voortgekomen, is waarschijnlijk niet waar.
Xandra van Gelder vertelde het ons op
11 november weer eens. De bessen
worden ook elders in Noord-Europa
aangetroffen. In Zweden vindt men ze
aan de randen van moerassen en meren. In het Zweedse weekblad Vi las ik
op 16 november: `Pluk ze tot de tijd
dat de sneeuw komt, of in het voorj aar na het smelten van de sneeuw.' Ze
heten tranbar in Zweden.
De Amerikanen hebben hun benaming voor de vruchten van Lepeltjeheide uit Europa gehaald. Het is een
Engelse vertaling van het Hoogduitse
woord Kranbeere of van het Nederduitse Kranebeere. Kranbeere is een variant van Kranichbeere `kraanvogelbes'.
Kraanvogels vindt men vaak in veengebieden en moerassen. Ook de Zweedse
tranbar zijn naar de kraanvogel genoemd. Dat de kr- in de Scandinavische woorden voor kraanvogel tr- is
geworden, verklaart men wel uit de
klanknabootsende aard van het
woord.
De kraanvogel heeft het Nederlands
met enkele zeer veel gebruikte woorden verrijkt. Met de hijskraan bijvoorbeeld, die zo genoemd is vanwege de
vormgelijkheid met de vogelhals.
Maar ook de waterkraan heeft zijn
naam aan de kraanvogel te danken. En
wellicht zullen wij de cranberries nog
eens kranebessen noemen.
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Scheldwoorden en mijdspreuken
Peter Burger

Voor goed schelden zijn er drie nodig. De een scheldt, de ander wordt
uitgescholden, en het publiek is de lachende derde. Niet zijn verontwaardiging,
maar de aanwezigheid van een gehoor brengt de schelder tot grote prestaties. Een
klein aantal elementaire scheldwoorden voldoet immers al om het gemoed te
luchten en de tegenstander te kwetsen. Nieuwvormingen en variaties zijn echter een
bewijs van creativiteit, en oogsten daardoor bewondering bij de omstanders. Ziedaar
een van de verklaringen voor het bestaan van een schijnbaar overbodig grote
hoeveelheid verschillende scheldwoorden.
Een deel van die rijkdom is nu bijeengebracht in Luilebol! Het Nederlands
Scheldwoordenboek, samengesteld door Van Dale-redacteur Hans Heestermans.
Heestermans koos uit zijn verzameling van 8000 stuks (vooral afkomstig uit brieven
die hij ontving na twee tv-oproepen) een kleine 2000 scheldwoorden. De
documentaire waarde van deze collectie krachttermen is aanzienlijk: samen vormen
ze een portret van de naakte Nederlander, met zijn taboes en vooroordelen (op een
na, waarover later).
Wat is het ideale scheldwoord? Onderzoek hiernaar is mij niet bekend, hoewel de criteria toch niet moeilijk te
vinden zijn: ze vallen goeddeels samen
met traditionele maatstaven voor poezie. Bondigheid, welluidendheid en
beeldkracht bepalen niet alleen het effect van een gedicht, maar ook dat van
een scheldwoord. Op basis van de inleiding van Heestermans kan dit als
volgt geconcretiseerd worden: het
ideale scheldwoord is een samenstelling met een hoge concentratie aanschouwelijk gemaakte taboes, vertoont
alliteratie of assonantie en wordt qua
klank gedomineerd door stemloze sissers en ploffers (s, f, k, t, p). In hoeverre beantwoorden de scheldwoorden
uit Luilebol! aan deze maatstaven?
Eerste gevolg van genetische manipulatie! is een duidelijk verzonnen eendagsvlieg. Ondefinieerbaar stuk vlees!
en demente jongeling! zijn niet minder
puberaal en gezocht: wie dergelijke
woorden in de mond neemt, wil eigenlijk alleen maar leuk gevonden worden.
Nee, dan graftak, lamlul, vissekop, kankerlijer, teringwijf, trut van Troje en
het indringende zweetkut. Plastiek
gaat hier gepaard met klankexpressie
en de taboes worden optimaal benut.
Die woorden zijn er altijd al geweest,
lijkt het wel. Ook gratekut ('zeer mager vrouwspersoon') en schijtlijster
(`bang, laf persoon') hebben het onvermijdelijke, het ogenschijnlijk noodzakelijke van iedere geslaagde schepping.
Goedmoediger, maar niet minder verbeeldingsrijk zijn beschuitlul, kutje
noga en Kutje de Bruin ('preuts Jong

meisje of schuchtere man').

Letterlijk herkenbaar
Het merendeel van de woorden in Luilebol! kende ik niet. Maar wat mij treft
als oorspronkelijk, kan voor anderen
al oudbakken zijn, en daardoor aan
kracht hebben ingeboet. Uiteindelijk
verliest ieder invectief, hoe vernietigend ook, zijn kracht. In het algemeen
geldt daarbij dat de kwetskans rechtevenredig is met de herkenbaarheid
van de letterlijke betekenis: van trut,
vroeger een obsceniteit, is de oude

anatomische betekenis bijna uitgestorven; dat het nu ook gebruikt
wordt als koosnaam is een teken dat
de ontwikkeling zich voortzet. Weten
j eugdige schelders nog wat tering betekent? En wie herkent in het versterkende voorvoegsel takke- nog het
Franse attaque?
Samenstellingen met takke- en teringals eerste deel zijn in Luilebol! bij elkaar te vinden. Het woordenboek is in
de eerste plaats geordend naar 'naamgevingsmotief': seksualiteit, ziekte en
dood, lichaamsuitscheidingen, fauna,
voedsel, enz. Binnen die categorieen
zijn de woorden gerangschikt naar betekenis. De morfologie van het scheldwoord komt ter sprake in een korte
maar interessante inleiding, waarin
Heestermans onder meer vier belangrij ke vormende principes onderscheidt: toevoeging (zak wordt slappe
zak), uitbreiding (kloot wordt kloothommel), varianten (etterbak wordt etternek) en versieringen. Het laatste
procede ligt ten grondslag aan het indrukwekkende overdwars uit de baarmoeder geslingerde stoephoer.
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Racistisch schelden
Racistische scheldwoorden zijn niet
opgenomen. Heestermans verantwoordt die beslissing niet, maar zijn
redenen laten zich denken: de angst
vooroordelen te bevestigen, racisten
nieuwe munitie te leveren en gevoelige
minderheden te kwetsen.
Racistische scheldwoorden zijn ook
los van hun context beledigend. Samenstellingen en afleidingen met turk
(ook als ze tegen Nederlanders worden
gebruikt) treffen iedere Turk. Dat
stempelt schrobturk en roetmop tot de
echt vieze woorden. (Daar horen
overigens ook de scheldnamen voor
homoseksuelen bid, die Heestermans
wel opneemt.) Aan de andere kant: racisme is een lelijk, maar daarom niet
minder reeel bestanddeel van de Nederlandse cultuur. Racistische scheldwoorden (zgn. etnofaulismen) behoren tot de tastbaarste uitingen daarvan,
en het beschrijven van die woorden is
niet de minst relevante opgave voor
een lexicograaf. Het zou mij niet spijten als Heestermans ook dat deel van
zijn verzameling — maar voorzien van
commentaar en in een minder populaire uitgave — het licht deed zien.

Smuiktaal
De titel van Heestermans' scheldwoordenboek luidde aanvankelijk Gratekut , maar werd verzacht tot Luilebol!,
wat weer een eufemistische vorm is
van lullebol. Eufemismen: Hans Rombouts schreef er een boekje over.
Mooipraat verscheen in het kielzog
van Kuitenbrouwers Turbotaal, waarmee het uitgever en vormgeving gemeen heeft, evenals de opzet: korte
stukjes over eigentijds taalgebruik, gelardeerd met dialoogjes. Zoveel overeenkomsten rechtvaardigen een vergelijking, en die valt uit in het nadeel
van Mooipraat: de pen van Rombouts
is minder scherp dan die van Kuitenbrouwer en in zijn beweringen is weinig lijn te ontdekken.
Het onderwerp van Mooipraat is ruimer dan alleen eufemismen (door
Rombouts ook mildspraak, mijdspreuken, mooispreuken en eufo's genoemd):
taal als camouflagemiddel. Maar zelfs
dat dekt de lading niet overal. Om het
moeilijker te maken ziet Rombouts
metaforisch taalgebruik vaak ten onrechte als eufemistisch. Een voorbeeld.
`Weinigen die naar de trend van de
huidige mode fier rondstappen in een
wijde broek met bandsluiting, zullen

weten dat zo'n broek in de klucht Jan
Saly een ael-korfjen
en werd genoemd,
een mandje waarin paling werd bewaard. De royaalvallende broek gold
als een teken van volwassenheid en
mannelijke kracht. In Jan Saly is het
ironisch bedoeld als scabreuze toespeling op Saly's onnozelheid in seksuele
zaken. Zo loopt bijna iedereen nu,
zonder het te weten, rond in een aelkorfjen, eufemistische term voor de
verhuller van de potentie.
Ael-korfjen is geen eufemisme, omdat
het niet op een verzachtende wijze iets
uitdrukt waarvoor ook meer directe,
harde woorden bestaan. Onzin is ook
wat hij schrijft over 'witte woede':
`Dat is (was) een mooispreuk voor de
grote boosheid van de verpleegkundigen die in verzet kwamen voor een betere betaling en betere werkvoorzieningen.'
Bij die onnauwkeurigheid voegt zich
de vermoeiende stijl van de auteur, die
koste wat het kost wil amuseren: 'Als
je de uitspattingen van je nichtje wat
wilt vergoelijken, noem je ze faux pas.
Een van die uitspattingen — maar wat
is een uitspatting? — zouden sommigen soixante-neuf-activiteiten willen
noemen. (...) Die galanterieen horen
niet, vinden ze. Dan sta je in je chemise, wat in dit verband dan weer een
vreemde uitdrukking is.'
Mooipraat bevat ook voorbeelden van
heuse eufemismen en camouflagetaal,
over sex, ziekte, politiek en andere terreinen van het leven. Veel van het taalgebruik dat Rombouts aanhaalt, is
boeiend, amusant en ergerniswekkend; sterke staaltjes — maar waarvan?
Hans Heestermans: Luilebol! Het Nederlands Scheldwoordenboek. Thomas Rap,
Amsterdam, 1989. 125 blz. ISBN 90 6005
312 5. Prijs f 14,90
Hans Rombouts: Mooipraat. Taal als camouflagemiddel. Aramith, Amsterdam,
1989. 107 blz. ISBN 90 6834 059 x. Prijs
f 14,90

als het op
uw taal
aankomt
De Taaladviesdienst van het
Genootschap Onze Taal geeft
leden al jaren gratis
betrouwbaar taaladvies.
Maar de TAD doet nog veel
meer tegen een betaalbaar tarief

* CORRIGEREN
van brochures, verslagen,
rapporten e.d. met
betrekking tot stijl,
grammatica, spelling
en interpunctie

* HERSCHRIJVEN
van (delen van) teksten

* ADVISEREN
over het taalgebruik
in uw schriftelijke
uitingen

Meer informatie?
Bel of schrijf naar:
Genootschap Onze Taal
Taaladviesdienst
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
tel. 070 — 3561220
fax 070 — 3924908

Taaladviesdienst
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Metaal asst op vrouwen
Het verschijnsel metonymic
A. Moerdijk — lexicograaf, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden

Krantekoppen dienen de aandacht van de lezer te trekken. Doorgaans doen zij dat
door hun inhoud, soms ook door hun taalgebruik. Zo trof mij op 19 februari 1986
in het Algemeen Dagblad de kop Metaal aast op vrouwen. Een voorbeeld dat ik van
intrigerende schoonheid acht. Aan de ene kant doemt door dat azen op vrouwen het
visioen op van onvervalst macho-gedrag, aan de andere kant wordt dat visioen even
snel door metaal robuust `de kop' weer ingedrukt. Het artikel zelf bleek de
boodschap te bevatten dat de metaalindustrie erop uit was om ook vrouwen (en
meisjes) in opleiding of dienst te nemen. Metaal staat dus in het gegeven zinnetje
voor `metaalindustrie. We hebben hier te maken met het verschijnsel dat retorici en
taalkundigen van oudsher plegen aan te duiden met de vakterm metonymia of
metonymie.

Voor de meeste ontwikkelde Nederlanders zal de eerste kennismaking
met metonymie wel hebben plaatsgevonden tij dens hun middelbareschooltij d, bij de behandeling van het
hoofdstuk beeldspraak. Sinds de klassieke retorica gelden metafoor en metonymie als de hoofdvormen daarvan.
In vele geschriften ziet men hen dan
ook als tweelingzusters hand in hand
gaan. De tweeling is echter niet eeneiig. Bij een metafoor zijn twee begrippen betrokken waartussen een zekere
overeenkomst of gelijkenis bestaat, bij
de metonymia is dat niet het geval.
Vandaar dat men in de literatuur metonymie gedefinieerd ziet als `het verschijnsel waarbij de naam van iets gebruikt wordt voor iets anders dat ermee in betrekking staat, anders dan
door overeenkomst'. In tegenstelling
tot bij de metafoor, is het daarbij onmogelijk om de aard van die betrekking in een enkele notie te vangen.
Men spreekt van lokale, temporele of
causale betrekkingen.

De metafoor is vaak creatief, suggestief
en verlevendigt aldus de taal. Bij metonymie ligt dat anders. Bij metonymie
zijn de betrekkingen in feite vooraf, in
de werkelijkheid, al gegeven. Metonymische betrekkingen zijn betrekkingen die berusten op reele banden tussen zaken, zaken en gebeurtenissen,
zaken en personen, enz. Enerzijds
maakt dat de metonymie minder spectaculair, anderzijds is zij daardoor
juist, meer dan de metafoor, een
bestanddeel van ons alledaagse taalleven.
Metonymische betrekkingen berusten
dus op onze kennis en ervaring van betrekkingen zoals die in de werkelijkheid bestaan. Metonymische betrekkingen zijn ook systematisch terugkerende betrekkingen. Op grond daarvan en op grond van de aard van de samenhang heeft men in de loop der
tijden een aanzienlijk aantal typen van
metonymie geregistreerd en geclassificeerd. Ik doe hier slechts een greep uit
een rijke voorraad.

He, lantarenpaal!

Heb je j nieuwjaar al gehad?

Er is nog een ander wezenlijk onderscheid met de metafoor. Bij de realisering van een metafoor creeren we de
betrekking tussen de begrippen die ermee gemoeid zijn door de metafoor
zelf. We 'zien' iets in termen van iets
anders op een bepaalde, vaak eigen en
originele wijze, en de ontvanger van
de metafoor wordt tot begrijpen, tot
interpretatie gedwongen. Een lantarenpaal is een zeer smal en lang object.
In de werkelijkheid is er geen reele
band met een lang, dun persoon. Ik
schep die band op het moment dat ik
iemand met een dergelijke fysieke
gestalte oneerbiedig aanduid met het
woord lantarenpaal.

Op ruimtelijke begripssamenhang berust het gebruik van de naam van een
plaats voor de personen die daar aanwezig of werkzaam zijn, zoals het geval is in zinnen als De zaal barstte in
lachen uit (de zaal = het publiek in de
zaal); De hele stad was in rep en roer (de
hele stad = alle inwoners van de stad);
Het hele huffs schrok wakker (het hele
huffs = alle personen in het huffs). Ook
kunnen we de naam van dat wat iets
bevat (de `recipient'), gebruiken ter
aanduiding van de inhoud. Van een
vertrouwd, dagelijks terugkerend gehalte is bijvoorbeeld het gebruik van
kopje voor de inhoud daarvan in Wilt
u nog een kopje?, of het gebruik van

lketel voor het water daarin in De ketel
kookt. Omgekeerd kunnen we ook de
naam van de inhoud, de stof, bezigen,
terwijl we de recipient bedoelen: Waar
staat de inkt? (inkt = inktpot); Reik
mij de wijn eens even aan (wijn = fles
met wijn).
Ruimtelijkheid speelt een rol als we de
naam van een instelling gebruiken
voor de plaats of het gebouw van
vestiging: Wij spraken of elkaar op het
ministerie te ontmoeten; Die school
moet nodig geverfd worden.
Op basis van temporele samenhang
kunnen we een tij dsaanduiding gebruiken om te verwijzen naar iets dat zich
in die tijd of op dat tijdstip voordoet.
Een standaardvoorbeeld dat, naar het
mij voorkomt, juist `uit de tijd' aan
het raken is, levert het zinnetje Hij is
zijn twaalfuurtje vergeten (twaalfuurtje = middagboterham). Tegenover
dat dreigend verlies van twaalfuurtje
staat voor mij een persoonlijke winst.
Sinds ik als zuiderling in het westen
ben beland, behoort ook tot mijn taalarsenaal een uiting als De bezorger van
de krant heeft zijn nieuwjaar al gehad
(nieuwjaar = rond die tijd aan de huisdeur of te bedelen fooi).

De tournedos is boos
Onder de noemer 'causaal' is een veelvoud aan betrekkingen te rangschikken. Uit die 'vergaarbak' zijn weer een
aantal typen en subtypen op te diepen. Een prominente plaats moet toebedeeld worden aan de relatie
producent-produkt. Zo duiden we frequent een kunstwerk aan met de naam
van de kunstenaar, of een produkt met
de naam van de fabrikant: Hij heeft
weer een Picasso gekocht; Hij heeft haar
nieuwe Ford volledig in puin gereden;
Het orkest speelde Beethoven met het gewenste pathos. Naar de naam van de
uitvinder benoemen wij uitvindingen
als braille of de guillotine. Voorts is het
zeer gewoon om voorwerpen aan te
duiden met de naam van de stof of het
materiaal waaruit zij zijn vervaardigd;
men denke aan een glas, een kurk
of een blik, of, in weerwil van het
modieuze dekbed, aan een uitdrukking als onder de wol kruipen.
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van anderen ons communicatiepad
kruisen. Metonymie ligt in het wezen
van de taal verankerd. Het is daar een
belangrijk mechanisme dat ervoor
zorgt dat we met een woordvorm
meer betekenissen kunnen verbinden
(polysemie). In historisch perspectief
geldt het verschijnsel als een van de
voornaamste bronnen van betekenisverandering.

Met de viswinkel getrouwd

Woorden die primair een bepaalde
handelingsbetekenis hebben, worden
zeer vaak gebruikt om te verwijzen
naar zaken of personen die bij die handeling op enigerlei wijze betrokken
zijn. Een woord dat van huffs uit
abstract is, krijgt daarbij een concrete
betekenis. Aldus gebruikt zijn leiding
en vergadering in: De leiding besloot
het personeel een dag vrijaf to geven; De
vergadering moest hartelijk lachen om
de geestige opmerking van de voorzitter.
En met zending in een zinnetje als De
zending arriveerde te laat bedoelen we
niet de handeling van het zenden,
maar datgene wat ge- of verzonden
wordt, het voorwerp van de handeling
dus.
Concretisering doet zich eveneens
voor wanneer we de naam van een
kenmerk of eigenschap overdragen op
de persoon of de zaak die dat kenmerk
of die eigenschap bezit, ook een veelvuldig optredend metonymisch procede. Zo kunnen we van een vrouw
zeggen dat zij schoonheid bezit, maar
we kunnen haar evengoed, zo niet loffelijker, karakteriseren met de uiting:
Zij is een schoonheid. Iemand heeft autoriteit (of niet), maar kan op een bepaald gebied ook een autoriteit zijn (of
niet). Tot dit type kunnen ook samenstellingen gerekend worden als
dikkop, domkop, krullebol, witkiel,
blauwkous, roodborstje, enz.
Andere typen van causale begripsverschuiving zijn nog (in vogelvlucht):
een zaak, voorwerp, instrument voor
de persoon die er gebruik van maakt,
het bedient of er anderszins op specifieke wijze iets mee te maken heeft
(De eerste viool lag met griep in bed;

De tournedos vroeg om de rekening);
het gevoel voor de bron of oorzaak
van dat gevoel (Dat kind is bet verdriet
van zijn ouders); het veelal cultuurbepaalde symbolische gebruik van de
naam van een concreet object voor
een abstract begrip (bijv. troon of scepter voor `vorstelijk gezag, het kruis
voor `het christendom').

Knappe koppen gezocht
Tot een speciaal geval van metonymie
wordt in het algemeen ook het verschijnsel gerekend dat we met de naam
van een deel het geheel benoemen
(pars pro toto), of omgekeerd met het
geheel een bepaald deel bedoelen (totum pro parte). In het spoor van de
klassieke retorica wordt deze categorie
door sommigen onder de noemer synecdoche ook wel van de metonymia gescheiden gehouden. Voorbeelden uit
het dagelijks leven te over: Voor dat
project kunnen we nog wel wat knappe
koppen gebruiken (knappe koppen
= intelligente personen); Wacht even,
ik moet mijnfiets nog oppompen
(fiets = fietsband). Klassieke gevallen
zijn: even de neuzen tellen, een vloot
van dertig zeilen, een stad met 60.000
zielen, een bemanning van dertig koppen.
Wat bovenstaand overzicht hopelijk
door zijn vele doodnormale voorbeelden duidelijk maakt, is dat de karakterisering van metonymie als een vorm
van beeldspraak, stijlfiguur of troop,
veel te beperkt en in al haar eenzijdigheid in feite onjuist is. Zonder enig
esthetisch oogmerk produceren wij allen dagelijks onbewust metonymieën.
Geruis- en moeiteloos ook interpreteren wij de gevallen die door toedoen

We moeten ons ervoor hoeden om in
vergelijking met de metafoor de metonymia als al te saai en kleurloos of te
schilderen. Inderdaad verrassen metonymieen ons zelden. Maar soms hebben ook zij ons meer te zeggen dan uit
zo'n wat klinische voorbeeldenreeks
blijkt . Ook zij kunnen dwingen tot
een zekere interpretatie, tot focussing
op een bepaald aspect. Uiteraard is het
volkomen juist als we, geconfronteerd
met een Picasso, stellen dat daarmee
het kunstwerk bedoeld is. Maar tevens
blijft daarbij de gedachte bestaan aan
de relatie van dat kunstwerk met de
kunstenaar zelf, diens specifieke vormgeving, coloriet, techniek, zijn respect
afdwingende plaats in de schilderkunst. Een geheel kan vele delen hebben, maar welk deel we ter benoeming
van dat geheel selecteren, is vaak niet
zomaar een toevalligheid. In het voorbeeld knappe koppen, hierboven gegeven, staat koppen inderdaad voor `personen. Wat we met de verbinding bedoelen is `intelligente personen' en selectie van kop wordt gemotiveerd door
het feet dat het verstand nu eenmaal
geacht wordt in het hoofd te zitten.
Wanneer in een restaurant de chef tot
een van zijn kelners zegt De tournedos
van tafel 8 wil even afrekenen, dan
kunnen we er terecht van uitgaan dat
met tournedos verwezen wordt naar de
persoon die dat gerecht besteld en verorberd heeft. Maar het zinnetje onthult ons ook iets over de visie van de
chef: voor hem is die persoon slechts
een van de vele klanten. Het gebruik
van tournedos werkt 'dehumaniserend'.
Hetzelfde effect heeft bet derde gebroken been in een ziekenhuiszinnetje als
Dit is al het derde gebroken been dat we
vanmorgen binnenkrijgen. De persoon
wordt een `geval'. Zij is met de eigenaar
van een lucratieve viswinkel getrouwd
kunnen we als een neutrale mededeling beschouwen. Op grond van de zin
zij is met een lucratieve viswinkel getrouwd mogen wij de betrokken
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vrouw gelukkig prijzen met haar rijkdom, maar allerminst met de staat van
haar huwelijk.
Ten slotte nog het volgende. Bij taalbewakers ziet men nog weleens de neiging om in metonymisch gebruik van
woorden onzuiver of zelfs foutief taalgebruik te ontwaren. De redenering

daarbij is meestal dat een nadere omschrijving beter of juister ware geweest. Metonymie is echter een subtiel
samenspel van taal en denken. Wat
niet gezegd wordt, vullen we via de
context en dankzij onze ervaring en
kennis van de werkelijkheid in gedachten automatisch aan. Metonymie is

het benutten van mogelijkheden die
de taal als flexibel instrument ons
biedt.
De goede verstaander heeft vaak aan
een woord genoeg. Metonymie is bij
uitstek taalgebruik volgens de wet van
het geringste, maar daarom niet minder legitieme krachtverbruik.

Taalcuriosa
Meestvoud
Jules Welling — Best

Jac Fuchs uit Weesp wees me op een
heel aardig curiosum, waarvoor hij geheel in de traditie van deze rubriek
zelf een naam bedacht: het meestvoud.
Wie dit curiosum wil waarderen, moet
precieze betekenissen even uit het
hoofd zetten. Zoals zo vaak in deze
rubriek, is de normale logica slechts
ballast!
Het Nederlands kent verschillende
manieren om een meervoud te vormen, waarvan +en (plaats-plaatsen) en
+s (kegel-kegels) de meest voorkomende zijn. Maar er zijn er nog veel
meer, zoals +eren (kind-kinderen),
+den (la-laden) en nog een hele rits
die aan buitenlandse talen ontleend
zijn, zoals -us+i (medicus-medici), +e
(collega-collegae). Waar het nu om
gaat, is de meervoudsvorming op zich
zelf; daarin schuilt het geheim van
Fuchs. Alle woorden, niet alleen
zelfstandige naamwoorden, kunnen
een meervoud hebben! En dan wordt
het pas echt curieus, want nu zijn er
stapels mogelijk. Het bijwoord dan
heeft als meervoud dans, wat als meervoud dansen heeft: dan-dans-dansen.
Ziedaar het meestvoud.
Fuchs geeft in zijn brief een hele reeks
prachtige voorbeelden: men-mensmensen; weg-wegen-wegens; deegdegen-degens; opus-opera-opera's;
schip-schepen-schepenen; teek-tekentekens; waag-wagen-wagens; weeswezen-wezens.
Hij stelt in zijn brief dat het wellicht
mogelijk is nog grotere stapels te bouwen, en komt zelf met het voorbeeld
van de letter w: w wees wezen wezens.
Maar het kan nog veel curieuzer. Het
meervoud van werkman is werklui, en
zo redenerend is de stapel man-lui-luisluizen verdedigbaar.
Ik sluit niet uit dat er vijfvoudige
meestvouden zijn!
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Jubileum
Dit was de vijftigste aflevering van
Taalcuriosa. Ik heb de gelegenheid te
baat genomen het `dossier Taalcuriosa'
op orde te brengen om enig inzicht te
krij gen in wat dat eerste stukj e in
Onze Taal van j anuari 1983 en de
daaropvolgende afleveringen teweeg
hebben gebracht. Dat was een heel
karwei, want taalcuriosa zijn populair
onder de lezers. Het `Bureau Taalcuriosa' heeft sinds die eerste publikatie in
Onze Taal — er waren toen al zes afleveringen verschenen in het Belgische
literaire blad `fang' (1976-1981) en
daarin zouden er nog drie volgen
(1983 —1984) — maar liefst 287 brieven
ontvangen, die samen 410 bladzijden
beslaan. Ik mocht brieven ontvangen
uit Algerije, Ierland, Nieuw Zeeland,
Portugal, de Verenigde Staten en ZuidAfrika. Onze Taal blijkt goed gelezen
te worden door Nederlanders in het
buitenland, vooral door diplomaten.
Ik wil de gelegenheid benutten om al
die briefschrijvers te bedanken die
hebben gereageerd op of hebben bijgedragen aan vijftig afleveringen van
deze rubriek. Met het aangedragen
materiaal kan ik nog jaren voort. Ik

wil begrip vragen voor het feit dat ik
lang niet alle brieven heb kunnen
beantwoorden. En door de beperkte
omvang van de rubriek heb ik helaas
talloze waardevolle suggesties en aanvullingen niet kunnen opnemen.

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
Iidmaatschap) kan telefonisch via
070-3561220.
Schriftelijke aanmelding kan portvrij
geschieden in een openenvelop 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 dedaaropvolgendemaand. 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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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!

Redactie Onze Taal, met bijdragen van Nico Groen & Erik Viskil

Elektronisch woordenboek
Al enige tijd bestaan er 'elektronische
woordenboeken': computerprogramma's waarin woordbestanden zijn
opgeslagen en waarmee, dankzij de
zoeksnelheid van de computer, in een
fractie van een seconde woorden kunnen worden opgezocht. Door hun
hoge prijs waren deze `woordenboeken' lange tijd nauwelijks toegankelijk
voor de particuliere gebruiker. In die
situatie is verandering gekomen, nu
Triangle Software in samenwerking
met Uitgeverij Het Spectrum en
AND-Software het Prisma Elektronisch Woordenboek op de markt
brengt. Wie over een pc met een harde
schijf beschikt, heeft voorf 350,— een
woordenboek met 40.000 artikelen die
via 175.000 ingangen onnoemlijk veel
sneller dan met een conventioneel
woordenboek kunnen worden opgezocht.

Beleid
Boeken over taal en beleid zijn in.
Naast Debatteren over beleid, waarover
eerder in InZicht werd bericht, is er
nu ook Rapporteren over beleid. Het is
een inleiding in het analyseren en
schrijven van verschillende typen beleidsteksten, en bevat naast richtlijnen
voor het maken en beoordelen van
een tekstopbouw afzonderlijke hoofdstukken over beleidsargumentatie en
formuleringskwesties. Het boek is geschreven door D. Janssen en M. van
Velzen en uitgegeven door WoltersNoordhoff. Het kostf 35,—.
ISBN 90.01.56545.X.
Spreken
In het Handboek Speech & Presentatie
van uitgeverij Samsom/Nive wordt ervan uitgegaan dat goed en overtuigend
spreken door iedereen te leren is. Om
de techniek van het houden van redevoeringen aan te leren, worden in het
boek modellen gegeven voor verschillende soorten toespraken. Speeches
van bekende redenaars, zoals John F.
Kennedy, dienen als voorbeeld. Het
Handboek Speech & Communicatie is
een losbladig systeem van 175 pagina's
dat f 65, — kost. Aanvullingen kosten
f 0,45 per pagina.

Groen Boekje herzien
Vorig j aar publiceerden WoltersNoordhoff en Het Spectrum elk een
eigentijdse woordenlijst van het Nederlands. Nu, in 1990, brengt de SDU
een nieuwe versie uit van haar
`Groene Boekje': de Herziene Woordenli jst van de Nederlandse Taal, aangepast aan de eisen en het taalgebruik
van deze tijd. Het bevat, behalve de
woorden van het oude Groene Boekje,
30.000 woorden die sinds 1954 in
zwang zijn geraakt, en het geeft van
elk woord de afbreekpunten. De
woordenlijst is samengesteld door het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, wordt gebonden uitgegeven en
kost f 34,50.
ISBN 90.12.06128.8.
Notuleren
In vergelijking tot andere taalvaardigheden wordt er over notuleren maar
weinig geschreven. Een boekje waarmee men zich in deze vaardigheid kan
bekwamen, is Leren notuleren, waarin
alle mogelijke zaken worden behandeld die op het notuleren betrekking
hebben. Het boek is sterk praktijkgericht. Een bijgeleverde cassette biedt
de gebruiker zelfs de mogelijkheid te
oefenen in een realistisch aandoende
situatie. Leren notuleren is een uitgave
van Wolters-Noordhoff en kost
f 27,50.
ISBN 90.01.50172.9.

NOS-radio terug met taal
Na het plotseling overlijden van eindredacteur Jan Roelands, op 15 September 1989, kwam er een abrupt einde
aan het NOS-programma `Wat een
taal'. De NOS komt nu terug met het
programma `NOS-taal , op Radio 5,
opnieuw elke maandagmiddag van
17.00 tot 17.30 uur.
De formule van het programma is veranderd: er is meer oog voor actualiteit
en voor taal in het buitenland. Elke
twee weken is er een magazine met actualiteiten, steeds afgewisseld met een
thema (16 april: talen van de Baltische
staten; 14 mei: talen van de Kaukasus)
of een forumdiscussie over controversiele zaken in de taal (`Taal van de
maand').

Schrijven
Onlangs werden twee nieuwe schrijfcursussen op de markt gebracht. In
Veelzeggend schrijven van Joost van
Roon wordt inzicht gegeven in het
schrijfproces en in de problemen die
een goed verloop van dat proces in de
weg kunnen staan. De auteur geeft
aanwijzingen voor het beter structureren van teksten en voor het oplossen
van formuleerproblemen. Ook
schenkt hij aandacht aan enkele specifieke tekstsoorten. Veelzeggend schrijven wordt uitgegeven door Van Loghum Slaterus en kostf 29,50.
ISBN 90.36801.89.3.

Schrijven. Een cursus schriftelijk formuleren is het lesboek bij de Teleac-cursus
Schrijven die momenteel op TV 3 en
Radio 5 wordt uitgezonden en die
vanaf 29 juli wordt herhaald. Het lesboek volgt de televisie- en radiolessen
op de voet. In afzonderlijke hoofdstukken wordt niet alleen aandacht
besteed aan zakelijke teksten als
sollicitatie- en klachtenbrieven, maar
ook aan persoonlijke teksten, zoals
dagboekaantekeningen en gedichten.
Het cursusboek Schrijven kan worden
besteld door f 40,— over te maken op
Postbanknummer 544232 of banknummer 555019500 ten name van
Teleac Utrecht onder vermelding van
`Schrijven'.
Feestbundel
In de vorige aflevering van InZicht is
uitgeverij Rodopi ten onrechte vermeld als de uitgever van
Taalopbouw als Renaissance-ideaal, dat
werd uitgebracht ter gelegenheid van
de 65ste verjaardag van de taalkundige,
professor Peeters. Het boek is verschenen bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn. Rodopi brengt wel een ander
boek op de markt ter gelegenheid van
Peeters' verjaardag: Vragende wijs. Dit
is een bundel van 29 artikelen, geschreven door vakgenoten van Peeters,
waarin vragen worden beantwoord
over tekststudie, taalstudie en de geschiedenis van de taalkunde. De bundel is verschenen onder redactie van
J. den Besten, A.M. Duinhoven en
J.P.A. Stroop en kost f 90,—.
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n Excuses aan mevrouw Jo Daan voor
de late reactie op haar reactie waarvan
de aandachtige lezer reeds in het februari/maartnummer heeft kunnen kennisnemen. Het ging om het secretaresse/secretaris-probleem, een immer
heet hangijzer in onze woelige taalwateren. n (Indien u bovengenoemde
beeldspraak wat aan de gezochte en gezwollen kant vindt, dan moet u meer
sportverslagen in onze nationale pers
lezen, dan raakt u er vanzelf aan gewend.) n Hoe dan ook, het secretaresse/secretaris-probleem, recent herdoopt in het tikbok/tikgeit-probleem,
is met het schrijven van Jo Daan wellicht niet uit de wereld geholpen. Toch
heeft haar bijdrage mij in een opzicht
veel deugd gedaan. n Persoonlijk
zie ik niets denigrerends of discriminerends in het feit dat beroepsnamen
mannelijke en vrouwelijice varianten
hebben. Ik ben blij dat Jo Daan
destij ds zeer bewust de titel secretaresse
heeft willen geven aan haar eigen functie, die niet die van tikgeit was. n Men
hoort vaak de redenering dat vrouwelijke varianten voor beroepsnamen uit
den boze zijn, omdat de sekse van de
functionaris niet relevant zou zijn bij
het uitoefenen van de functie. • Goed,
dat zal wel. Maar ik stel me bij een uitoefenaar of uitoefenares van een functie ook graag een persoon voor, en op
de een of andere manier lukt dat minder goed als de sekse van de persoon
mij onbekend is. • Hetgeen mij op
het volgende onderwerp brengt. In het
Eindhovens Dagblad werd in januarl
van gemeentewege een advertentie geplaatst die personen opriep te solliciteren naar de functie van vrouwelijk directeur van een basisschool. n Dat de
functionaris een vrouw moet zijn,
daar hoort u mij niet over klagen. Dat
de persoon in kwestie dan geen directrice mag heten, betreur ik, maar
eigenlijk ben ik in al mijn angsthazigheid al lang bezweken voor het verbale geweld van de tegenstander (m/v).
Maar ja, als je een vrouw wilt, dan
moet je dat op een of andere manier
kenbaar maken, en dus werd het vrouwelijk directeur. Ook niet vrouwelijke
directeur, wat het volgens het burgerlijk fatsoen en volgens de grammatica
van het Nederlands behoort te zijn;

neen, ten burele van de gemeente
Eindhoven vond men dat ook de slot-e
van het adjectief vrouwelijk lets discriminerends, iets onfatsoenlijks, iets ongeemancipeerds had. Onzin natuurlij k , en in dit geval helemaal: men
spreekt net zo goed van een mannelijke als van een vrouwelijke directeur.
n Men denkt wel eens dat ik mij nooit
ergens druk over maak, maar in dezen
roep ik schande, schande, schande,
dit is pas taalvervuiling. n Na protesten van verschillende kanten over
deze schrijfwijze heeft de verantwoordelijke wethouder vier neerlandici
aangesproken en drie van hen bereid
gevonden te verklaren dat deze vorm
correct zou zijn. Schande, schande,
schande over driekwart van de neerlandici. • Goed, ik houd verder mijn
mond over het een en ander. U kent
nu mijn standpunt.. n Prof. mr. H.
Schuttevaer uit Voorschoten vraagt
zich af of ik niet voorbarig geweest
ben door u in januarl een gelukkig
nieuw decennium toe te wensen. Begint het decennium niet pas op
1 j anuari 1991? n Ja, als men de analogie met eeuwen maakt, heeft prof.
Schuttevaer gelij k. Anderzij ds vraag ik
me af of er keiharde afspraken over begin en einde van een decennium
bestaan. En zo ja, waar deze te vinden
zijn. Is men algemeen van mening dat
wij ons nog in het staartje van de jaren
tachtig bevinden? n Ik voor mij geloof
dat het begrip decennium eerder betrekking heeft op elke willekeurige pe riode van tien jaar, dus dat iedereen altijd onder alle omstandigheden het
recht heeft een ander een gelukkig decennium te wensen. n Nog een probleem van juridische aard wordt geleverd door mr. J. W. Scheffer, die een
kranteknipsel toestuurt waarin mr.
Pieter van Vollenhoven op een vraag
antwoordt dat hij denkt dat iets zo is,
maar dat de bewijslast daartoe moeilijk
te leveren is. Bewijslast, begrijp ik, is
de plicht van een partij in rechterlijke
aangelegenheden om iets te bewijzen.
En inderdaad, plichten zijn vandaag de
dag niet meer zo eenvoudig te leveren.
Het vorstenhuis heeft altijd gelijk.
n Het ga u desondanks goed.

Laan van Meerdervoort 14a 25I7 AK Den
Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Het Genootschap ()nl,e Taal (opgericht in
193 1) stet iich ten doll `het verantwoorde gebruik van de 1• ederlandse taal te bevorderen
en aan lien die haar gebruiken cheer begrip en
kennis daarvan bij to bren en.
Het maandblad Onze Taal (o plage 24.000)
wil op prettig leesbare en taalkundi r verantwonrde wijze inzichteven in alle taken die
het taalgebruik betref^'n.
Niet alleen de akii an,is aan bet wooed in
Onze Taal, rnaar ook en vooral de taalgebruiker in Welke hoedanlgherd dan nok.
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Taal van het journaal
Dr. R G. J. van Sterkenburg — directeur Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Zeven dagen per week is, met een gemiddelde kijkdichtheid van vijf miljoen kijkers
per uitzending, het NOS-journaal het machtigste medium van Nederland. Zeven
dagen per week brengt het Journaal nieuws, dat wil zeggen berichten over iets dat
nog onbekend was. Het Journaal heeft behoefte aan maatschappelijke
veranderingen, aan specifieke gebeurtenissen vooral, om over te kunnen
rapporteren. Men zou ook kunnen zeggen dat het Journaal bestaat bij de gratie van
veranderingen, er zich zelfs mee identificeert en wel op een zodanige wijze dat
nieuws verandering betekent. Van een woordenaar die op zoek is naar een
representatieve materiaalverzameling van hedendaags Nederlands om op basis
daarvan een wetenschappelijk woordenboek van het twintigste-eeuws Nederlands te
gaan schrijven, mag men verwachten dat hij de vraag stelt: Vat is, als wij naar de
woorden kijken die erin voorkomen, het belang van de NOS-journaals voor het
Nederlands?'
In mijn onlangs bij de SDU te
's-Gravenhage verschenen studie Taal
van het Journaal. Een momentopname
van hedendaags Nederlands ben ik uitvoerig op die vraag ingegaan. Ik heb
me daarbij gebaseerd op de volledig
uitgeschreven teksten die door de
presentators worden voorgelezen.
Voor de lezers van Onze Taal wil ik
graag een aantal van mijn bevindingen
uitstallen.
1. Het materiaal dat ik bestudeerde, is
afkomstig uit de jaren 1986 t/m 1989.
In totaal gaat het om, afgerond, 1,2
miljoen woordvormen (695.000 van
het Journaal voor volwassenen, en
490.000 van het Jeugdjournaal). Als
men al deze woordvormen herleidt tot
de vorm waaronder zij in een woordenboek beschreven moeten worden
— bijvoorbeeld neem, neemt, nemen,
neme, nemend, name, namen, genomen
herleid tot de onbepaalde wijs nemen
— dan bedraagt het aantal verschillende woorden in het Journaal voor
volwassenen ongeveer 15.000, in het
jeugdjournaal nauwelij ks meer dan
6000. Deze getallen steken schril of bij
de tegenwoordige linguistische opvatting dat een doorsnee moedertaalspreker met iets meer dan basisonderwijs
circa 25.000 woorden actief en passief
tot zijn beschikking heeft.
2. De beperkte omvang van die woordenschat wordt ten eerste veroorzaakt
door de eenzijdigheid van alle nieuws,
ten tweede doordat de taal ook bij het
NOS-journaal ondergeschikt is aan
het beeld. Het beeld noopt tot een
economisch en sober taalgebruik, met
als gevolg veel ellipsen en nog meer

grillige samenstellingen als halfelfjournaal, landbeuwminister e.d.
Thematisch is dit nieuws beperkt omdat het wel geinteresseerd is in
rampspoed, schandalen, fraudes,
nieuwe uitvindingen, maar niet in
spruitjes, rode kool of tafelgerei. Een
dergelijke beperking beroert natuurlijk de woordenrijkdom.

menstellingen met straling:
stralingsapparatuur, stralingsgebied,
stralingsmeter, stralingsongeluk, stralingsramp, stralingsziekte en andere.
4. Kijkers verwerven die nieuwe
woorden vaak onbewust via het journaal doordat die journaals zeer regelmatig bekeken worden; sours kijkt
men zelfs naar meer dan een uitzending per dag. Omdat het NOS-journaal als een gezaghebbende nieuwsbron wordt gezien, krijgt niet alleen
de bron van dat nieuws, maar ook de
presentator of presentatrice en het
door hen gebruikte instrumentarium
(beeld en taal) elementair gezag. Er
ontstaat met andere woorden de hou-

®

journaal dd.

10-12-1987
beeld

onderwerp nr.

3. Toch is het die eenzijdigheid die tot
taalgroei, dat wil zeggen tot nieuwe
woorden leidt. Nieuwe begrippen,
nieuwe objecten, gewijzigde maatschappelijke opvattingen, enz. moeten
een naam krijgen, wil men erover
kunnen berichten. Ik denk hier aan
chemokar `auto die in sommige steden
rijdt om het chemisch afval op te
halen, aan huisman `man die voor zijn
gezin en huishouding zorgt en geen
ander beroep heeft' of aan natuurouders `waders en moeders die op school
helpen met lessen over de natuur'.
Indien ik de taalgroei populair zou
moeten beschrijven, dan zou ik dat
bijvoorbeeld op de volgende manier
doen:
(a) als de Elfstedentocht doorgaat, leidt
dat tot veel nieuwe samenstellingen
met schaats: schaatsbaan, schaatsevenement, schaatsmarathon, schaatsrecord, enz.;
(b)het populair worden van oorspronkelijk elitaire sporten heeft een
identiek resultaat: strafbal, strafcorner bij hockey en een hele rits termen uit het tenniscircus zijn het gevolg van die populariteit;
(c) de ramp met de kerncentrale van
Tsjernobyl vermeerdert het Nederlands met een groot aantal sa-
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ding `het Journaal gebruikt het, dan
zal het wel goed zijn'. Het Journaal is
een van de belangrijkste trendsetters
voor de norm van het Nederlands.
5. Het Journaal streeft steeds meer
naar heldere en natuurlijke taal en
gaat steeds vaker woorden en uitdrukkingen gebruiken die als kenmerkend
mogen gelden voor de gesproken taal.
Wat het eerste aspect betreft, mag men
stellen dat het aantal moeilijke woorden relatief beperkt is. Ook is er weinig jargon. Met natuurlijke taal bedoel
ik dat men zich steeds verder probeert
los te maken van de ietwat plechtige
woordenschat die wij vooral in geschreven taal tegenkomen, bijvoorbeeld: aanvangen, bevroeden, ochtendgloren of zetelen.
In opkomst zijn, of beter, frequenter
gebruikt worden woorden en woordgroepen als sjoemelen, zoden aan de
dijk zetten, niet lekker zitten. Ook specifieke spreektaalvarianten als goeie
naast goede en nou naast nu zien wij
steeds vaker opduiken.
6. Het Jeugdjournaal onderscheidt
zich van de andere journaals doordat
het net is of de spreektaal tot wet verheven is. De in het jeugdj*ournaal
voorgelezen berichten zijn afkomstig
van redacteuren die spreektaal schrijven. Wellicht doet men dat om met
het kijkerspubliek een solidariteitsrelatie op te bouwen, misschien ook
gebruikt men de spreektaal als groepscode. Legio zijn de woorden en uitdrukkingen van het type de kluit belazeren, uit zijn dak gaan, een dikke portemonnee hebben, keetpartij, kledder,
snertspelling, nogal wiedes, schransen,
iets verknallen, verspijkeren, vulles,
enz. Even talrijk zijn uitgesproken
spreektaalvarianten van het type ikke,
effe, niks, mekaar, jaja, heleboel, nou,
verkleinwoorden op -ie zoals spekkie
en blokkie en het veelvuldig gebruik
van de overtreffende trap met als eerste
lid al/er : allersaaist, allerstomst, allernieuwst.
7. Het Jeugdjournaal onderscheidt
zich ook in andere opzichten. Natuurlijk brengt het onderwerpen waarvan
men kan verwachten dat zij het kijkerspubliek boeien. Talrijk zijn de berichten over dieren. Alleen al van de
schildpadden paradeerden in 1988 de
Matamata , zee franje, Amazone,
leder- en huiskamerschildpad in verschillende berichten op ons scherm.
-
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Ook baby's, huishoudelijke artikelen,
lekkernijen, schoolaangelegenheden,
muziek en disco, hobby, sport, speelgoed, televisie, vakantie en zakgeld behoren tot belangwekkend nieuws van
het Jeugdjournaal.
De woordenschat in deze journaals is
tamelijk beperkt. Men mag daarbij
evenwel niet uit het oog verliezen dat
hij andere woorden behelst dan de
journaals voor volwassenen, en die
aanvult. Een vergelijking van de verschillende woordtypes leerde dat Journaal en Jeugdjournaal afgerond 13.500
woordtypes gemeenschappelijk hebben, dat 23.000 types alleen in het
Journaal voorkomen, en dat het
Jeugdjournaal 5.000 woorden kent die
niet in het Journaal voorkomen.

uitgelegd. Ik geef slechts enkele voorbeelden:
(a) `loch werd vandaag bekend dat de
Aarde vorige maand op het nippertje
is ontsnapt aan een botsing. Met een

asteroide, een miniplaneetje. (JJ 20
april 1989)
(b) `De 06-nummers die extra geld
kosten, zijn vooral sexlijnen en babbelboxen, telefoonlijnen waarbij je
met 10 mensen tegelijk kan kletsen:

(JJ 25 april en 24 mei 1989)
(c) 'Bij zijn bezoek aan de VS kreeg hij
(minister-president Lubbers) van een
Amerikaanse Universiteit een eredoctoraat. En dat is een soort diploma
waarvoor je niet hoeft te leren, en
waar dus ook dit mooie jasje bij

hoort: (JJ 10 mei 1989)
Neem ik een willekeurige letter, bijvoorbeeld de d, dan laat een kolom al
zien wat het karakter van die unieke
woorden is uit het Jeugdjournaal: damestasje, danseuse, dansjurk, dansmarieke, dassenburcht, dassendrempel, decemberzegels, deftig, dekentje, dekhengst, deltavlieger, enz. Het gaat hier
om een woordenschat die wij niet primair verwachten in berichten over
rampspoed en calamiteiten, maar gewoonlijk aantreffen in huffs-tuin-enk euken conversatie.
-

Wat naar mijn oordeel van het Jeugdjournaal ook gezegd moet worden, is
dat het erop lijkt dat het meer moeilijke woorden gebruikt dan de andere
journaals. Het doet dat evenwel op
een pedagogische en ontwapenende
wijze. Alles wordt immers zorgvuldig

Ik rond af. Over de taal die in de berichten van het NOS-journaal gebruikt wordt, kan natuurlijk nog veel
meer gezegd worden. Bijvoorbeeld
over de woordvormingsprocessen die
men erin kan aantreffen of over de
tendensen van betekenisveranderingen
die er te observeren zijn. Ook aan die
facetten heb ik in mijn eerder genoemde
boekje aandacht besteed. Wat ik echter
met nadruk aan het slot van dit artikeltje naar voren wil brengen, is dat het
lexicale onderzoek naar de supraregionale standaardspreektaal van het hedendaags Nederlands (zo die al bestaat)
de aandacht van de taalkundige verdient. Actualiteitenrubrieken, telefoongesprekken en bijvoorbeeld ook
de NOS-journaals kunnen onze kennis ter zake systematisch verruimen.
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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.

Engels aan de
universiteit
Marius Roessingh — bioloog,
Hoevelaken

In twee artikelen in nummer 2/3 trekt
Onze Taal van leer tegen de suggestie
van minister Ritzen om Engels als
voertaal te gaan gebruiken op de Nederlandse universiteiten. Schrauwers
vreest dat 'binnen afzienbare tijd het
Nederlands zal verworden tot een keukenmeidentaal'. Taal en cultuur zullen
verloren gaan... De redactie van
Onze Taal pleit voor meer Nederlandstalige publikaties en minder Engelse leenwoorden; de redactie vindt
het geen goed idee om het hele universitaire onderwijs te verengelsen..
Ik veroorloof mij hierbij enkele kanttekeningen te maken, omdat de geciteerde standpunten mij overtrokken
voorkomen. Aan de universiteiten studeert circa 1% van onze totale bevolking (met HBO-studenten erbij circa
2 1/2%). Ook al zal de invloed van
deze groep op de geschreven (en
gesproken?) taal vermoedelij k groter
zijn dan 1%, toch is mijns inziens niet
aantoonbaar dat ons taalbezit schade
zal lijden door Engelstalig onderwijs
aan de universiteit. Het verleden leert
anders.
In de vorige eeuw werd in bepaalde
kringen het Frans dagelijks gebruikt,
zeker niet alleen in universitaire kringen. Is onze taal hierdoor verarmd? Ik
meen van niet. Eerder zijn er culturele
vensters geopend.
Het Latijn als de internationale taal
der wetenschappers in de Middeleeuwen — en nog lang daarna — is van
onschatbare betekenis geweest voor de
ontwikkeling van cultuur en wetenschap in Europa. Is het Nederlands er
een keukenmeidentaal door geworden? Nee dus.

Een eigen waarneming tot slot. Kort
geleden bezocht ik vrienden in Swaziland, dat kleine koninkrijk tegen
Zuid-Afrika aan. Zij woonden op de
campus van de enige universiteit die
Swaziland rijk is. Voertaal Engels, in
een land met Siswati als moedertaal.
Hoogleraren uit tal van andere Afrikaanse landen doceerden er in het Engels. Studenten uit half Afrika (de andere helft spreekt Frans of Portugees
als tweede taal) kunnen terecht aan
welke universiteit dan ook, in een
werelddeel met tegen de duizend verschillende talen. In Swaziland studeerden studenten uit allerlei landen; even
waande ik mij in dat internationale gezelschap in de Middeleeuwen. Wat dit
betekent voor de ontwikkeling van
Afrika laat zich raden.
Wie het verder invoeren van Engels
aan de universiteit voor beta en alfa categorisch afwijst, moot wel weten wat
hij doet.

ging het echter, om de parallel door te
trekken, om de ontwikkeling van het
Siswati.
Ook echter wanneer je een bredere
visie hanteert — en dat doen we ook
weleens — is twijfel aan het rendement
van Engelstalig onderwijs gerechtvaardigd. Wat dat betreft, is Roessinghs
vergelijking met het middeleeuws Latijn illustratief. Het Nederlands is inderdaad geen `keukenmeidentaal' geworden, maar dat is te danken aan de
vele vooraanstaande auteurs (Hooft,
Huygens) en wetenschappers (Stevan,
De Groot) die — mede onder invloed
van de Reformatie — in het Nederlands gingen schrijven.
Ook zonder deze ontwikkelingen waren de zegeningen van het Latijn gemengd, om maar eens een anglicisme
te gebruiken. Bekend is de anekdote
van de hoogleraar die, geplaagd door
het zonlicht, zijn leerlingen verzocht
de gordijnen te sluiten. Toen ook een
herhaald verzoek geen reactie opleverde, was er maar een conclusie mogelijk: de leerlingen luisterden slechts
schij nbaar. Ze verstonden er geen
woord van.

Plaats- of vervoerbewijs?
Mr. A. Dronkert — Juridische Zaken,
NV. Nederlandse Spoorwegen

Naschrift redactie

Ons bezwaar tegen de invoering van
Engels op universiteiten heeft verschillende reacties losgemaakt. Opvallend
is dat sommige auteurs andere standpunten aanvallen dan de door ons verkondigde. Hieruit blijkt dat het al
moeilijk genoeg is om in je eigen taal
zo te schrijven dat je begrepen wordt.
Misschien ten overvloede: we kwamen
in onze bijdrage op voor het Nederlands, dus niet voor `de cultuur , `het
onderwijs' of `de maatschappij . Het
argument van de heer Roessingh ten
aanzien van het onderwijs in Swaziland snijdt dan ook geen hout, althans
niet in deze discussie. Het gebruik van
Engels kan heel goed een zegen zijn
voor de ontwikkeling van Afrika. Ons

De door dr. J. B. Berns in '(Vak)talen
in onze taal' (februari/maart 1990,
blz. 45) ten tonele gevoerde conducteur laat weten dat in de spoorwegtaal
een treinkaartje geen plaatsbewijs meer
heet maar vervoerbewijs omdat er zoveel klachten waren van reizigers die,
voorzien van een plaatsbewijs, Loch
moesten staan.
Deze verklaring is een aardig voorbeeld van volksetymologie en dus niet
juist, en niet alleen omdat ook een
staanplaats een 'plaats' is. Een treinkaartje — evenals overigens een kaartje
voor de bus, de tram en de metro —
heet sinds 1 januari 1988 officieel vervoerbewijs, uitsluitend omdat de toen
ingevoerde Wet personenvervoer die
bewijzen aldus ging aanduiden. De reden daarvan is niet gelegen in klachten
van reizigers, maar in de omstan ig
head dat de term vervoerbewijs veel
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treffender dan het algemeen te gebruiken plaatsbewijs de betekenis ervan
weergeeft, namelijk 'bewijs (stuk) dat
recht geeft op vervoer'.

Scheikunde in Van
Dale
Teake Oppewal — Ieraar scheikunde,
Ljouwert

De heer Rang meldt in nummer 2/3
van Onze Taal (op blz. 24) dat het met
de omschrijving van wiskundige termen in Van Dale droevig gesteld is.
Het is me meer dan eens opgevallen
dat er ook met de omschrijving van
sommige scheikundige termen iets
niet in orde is: onjuist, ouderwets, of
niet ter zake doend. Van elke categorie
een voorbeeld.
1. Van Dale geeft in bepaalde gevallen
de chemische formule van een stof.
Dat is een goede zaak, want deze vakacronymen overschrijden steeds meer
de grenzen van hun gebied van oorsprong. Zo stond laatst in de Volkskrant in een driekolomskrantekop de
formule `CO 2 '. Nog goed ook, met
het cijfer twee als index door de regel
heen, en niet `CO2'. Maar Van Dale
moet dan wel de correcte formules geven. Rattenkruit is As203, en niet
As202. Voor schouderophalende betahaters: de consequentie van zo'n onjuist cijfertje is een graad erger dan die
van een spelfout in het woord rattenkruit.
2. De mol is een kernbegrip in de
scheikunde. De precieze definitie is
wat ingewikkeld, maar een eenvoudige
omschrijving zou kunnen zijn: een
hoeveelheid stof die 602 triljard deeltjes bevat. Van Dale komt aanzetten
met de verouderde term grammolecule,
die bovendien niets verheldert.
3. Wat is ethanol? Van Dale: `Een alcoholische, kleurloze vloeistof, o.a. gebruikt als vulling voor micromanometers.' Zo te lezen kun je daar moeilijk
dronken van worden. Dan kijken we
onder het lemma alcohol. Daar staan
allemaal correcte dingen, maar het
woord ethanol ontbreekt. En toch is
ethanol binnen de scheikunde de
meest gangbare aanduiding voor `gewone' alcohol!
Van Dale is niet zomaar een woorden-

boek. Het is een belangrijk referentiepunt binnen de Nederlandse taalcultuur. Het moet, ook als het om woorden uit 'technolecten' gaat, een goed
woordenboek zijn. If not, people will
resort to dictionaries written in more
powerful languages.

Rechtswetenschap
in Van Dale
Mr. D. L. Rang — Asperen

Onze Taal is geen juridisch tijdschrift: het gaat om taal. Rechtswetenschap hoort er niet in. Misschien zijn
er grensgevallen. Dan is het uitkijken
geblazen: juridisch incorrecte uitspraken leiden tot juridische discussies, en
daar is Onze Taal niet voor. Mijn
advies:

1. Gebruik voor de betekenis van
woorden in de rechtswetenschap nooit
Van Dale.
2. Schrijf in Onze Taal alleen over
taligheden.
Tot zover bestaat dit stukje uit de
eerste en de laatste alinea van de bijdrage die een van mijn jongere broers
zich op blz. 24 van het februari/maartnummer heeft veroorloofd
onder de titel 'Wiskunde in Van Dale'.
Ik heb slechts de woorden wiskunde,
wiskundig, enz. vervangen door rechtswetenschap, juridisch, enz.
Kortom: ik ben het niet met hem eens
(maar och, hij is nog Jong, pas 55 geloof ik). Ook het jargon van de wiskundige, de jurist en zelfs de filoloog
hoort mijns bedunkens in Onze Taal
thuis. Ware zulks anders, ik zou het
volgende hier niet kunnen schrijven:
de kennelijke wraking (!) van het
woord terechtzitting op blz. 28 van
hetzelfde nummer lijkt mij ... eh ...
onterecht.

Brekende klompen

Het taalgebruik van W. F. Hermans
Pieter Nieuwint — anglist, Amsterdam

Het onderstaande is een reactie, niet
zozeer op, alswel naar aanleiding van
het artikel van W. F. Hermans in nummer 2/3 van Onze Taal. Iedere keer als
ik een van de vele stukken van Hermans lees waarin hij zich opwerpt als
verdediger van het Nederlands tegen
wat dan ook (in Toptaal van topman
waren het vreemde, om precies te zijn
Engelse smetten die zijn gramschap
hadden opgewekt), vraag ik mij licht
verbijsterd of waarom hij zichzelf
blijkbaar bij uitstek competent acht
om iedereen de les te lezen over
kwesties van goed taalgebruik.
Het zal duidelijk zijn dat ik persoonlijk WFH niet de aangewezen persoon
vind om over ons aller Nederlands te
waken. Zijn laatste roman, Au Pair, is
geschreven in een Nederlands dat, laat
ik me voorzichtig uitdrukken, het
mijne niet is. En dan heb ik het nog
niet eens over de eigenaardigheden die
Battus al in de Volkskrant heeft
besproken: het storende gebruik van 't
in plaats van het — storend omdat het
suggereert dat ik niet weet wanneer

het als /ut/ uitgesproken wordt (en dat
weet ik wel); en het, ook buiten de directe rede, te pas en te onpas weglaten
van onderwerpen.
Oordeelt u zelf aan de hand van de nu
volgende, min of meer geordende opsomming van rariteiten in het Nederlands van WFH.
1) De komma's. WFH weet niet waar
die moeten staan, en doet dus maar
wat. Twee voorbeelden, het eerste met
een komma te weinig (na waren), het
tweede met een te veel, en allebei te
vinden op p. 304:
— Een geluk, dat ook zij weinig fantasie
hadden en bovendien nooit zenuwachtig
waren omdat ze haar volledig vertrouwden.
— Haar fantasie spiegelde haar nooit
iets voor, dat ze praktisch gebruiken
kon.

2) De beknopte bijzin. Altijd al een
favoriete constructie bij WFH, maar
deze keer heeft hij er wel erg eigenzinnig gebruik van gemaakt. Volledig citeren kost te veel ruimte en is hier
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niet nodig. WFH is blijkbaar van mening dat je kunt liegen het druk te
hebben (p. 60), dat iemands lengte de
doorslag kan geven iemand vriendelijk
te ontvangen (p. 124), en dat je kunt
begrijpen jets nog nooit eerder gehoord te hebben (p. 165).
Nu kan de beknopte bijzin ook als bijwoordelijke bepaling optreden, en
ook dan gaat het fout:

— Zo peinzend, was het of zij zwom
(...)(p. 74 )
— Niemand zal mij ooit echt mooi vinden. Aangekleed, viel het minder op. (p.
148, en let ook op de curieuze komma!)
— ( ... ) en denkend daaraan, schoten
haar niets dan vlakke algemeenheden te
binnen. (p. 201)
3) Merkwaardige uitdrukkingen. In
Au pair houden mensen er praatjes op
na (p. 61), vergoedt het uitzicht iemand veel (p. 64), brengen mensen anderen dingen 'onder het oog' (p. 83),
worden beloningen in het uitzicht
gesteld (p. 256), steken mensen een
tuin over (p. 262), en doet iemand de
hoofdpersoon denken aan een zeerover uit een 'getekende strookvertelling' (p. 365). Dit laatste is natuurlijk
een typisch geval van Hermanshumor, en onderstreept nog eens dat
hij het niet op anglicismen heeft
— maar dat wisten we al.

4) Asyndetische coordinatie, dat wil
zeggen het weglaten van een nevenschikkend voegwoord (meestal en).
Dat is niet verboden, maar het is wel
een stijlmiddel dat sterk de aandacht
op zichzelf vestigt, en daarom met terughoudendheid gehanteerd dient te
worden. Dat doet WFH niet (zie onder 7, voorbeeld drie).
5) Het gebruik van dit waar dat veel
natuurlijker klinkt. Alleen al in het
anderhalve pagina lange hoofdstuk 63
heb ik negen van dit soort 'ditten' geteld.
6} Val ia. Van verk.eerde samentrektijd en wjjl; genoot ze, maar
king (
had Been kritiek' (p. 300)), en contaminaties ("t Was met talen leren misschien lets dergelijks als met de wiskunde' (p. 30); `... en groot genoeg
waren dat je je hand erdoorheen icon
steken' (p. 33)) via gegoochel met ontkenningen ('Onvoorstelbaar dat ze
hier een taak zou kunnen verrichten,
zelfs stofafnemen niet' (p. 131); 'Daarmee wil ik niet zeggen dat Nadar geen
groot man is geweest en een pionier'

(p. 134)), tot pleonasmen (`het is me
zonder opzet ontvallen' (p. 208)) en
vreemde woordvolgorde (`Het is nergens nodig voor' (p. 57); `Hij werd
overigens in het minst niet verontrust
door haar oplettendheid' (p. 327)):
niets wordt de lezer bespaard.

— Hij was wat klein van stuk, maar gerust wel aardig. Vroeg of zij an chocola
hield (`nee'), zag er toen ook zelf an of
chocola te eten, zei dat hij het betreurde
zo weinig Frans te kennen en zijn mond
niet durfde open te doen in die taal.

7) Algehele lelij kheid. Op deze plaats
het boek overschrijven zou wat te ver
gaan, dus ik beperk me tot een bloemlezing:
— Ook deze uitspraak, ermee eindigend
dat ze de Deense strak aankeek, kreeg,
hoewel een vraag, een meerwaarde an
onweerlegbaarheid. (p. 69)
— De notaris knikte zo instemmend, als
iemand alleen kan knikken na zaken
vernomen te hebben, die hij al lang weet
en waarmee hij het nooit oneens is geweest. (p. 266, en let weer op de komma's!)

Laat ik het hierbij laten: als ik met al
deze voorbeelden nog niet heb aangetoond dat Hermans geen recht van
spreken heeft als het om het beroerde
Nederlands van anderen gaat, dan lukt
het met nog eens honderd voorbeelden ook niet. Hermans is zelf gewoon
een stilist van niks, en als hij werkelijk
het Nederlands zo'n enorm warm hart
toedroeg, dan zou hij minstens een
werkstudent (een au pair?) in dienst
nemen om de komma's op de juiste
plaats te laten zetten.

Z

geografisch-historische benadering.

J. D. van der Tuin — medewerker WaterIoopkundig Laboratorium, Emmeloord

We zijn in ons land rijk bedeeld met
zijl-namen. Wie kept niet de familienamen Zijlstra, Zijlema of Van Zijl?
Ook in plaatsnamen als Blokzijl en
Delfzijl herkennen we het element
zijl, dat de betekenis heeft: uitwateringssluis of een daarmee in verbinding staande waterloop.
De namen lij ken zo afdoende verklaard; het probleem is dat de namen
oud zijn, maar uitwateringssluizen
niet altijd bestaan hebben. Eerst met
de georganiseerde aanleg van dijkenstelsels en pas in een tijd waarin
men in staat was een beweegbare waterkering te construeren, kwamen de
eerste zijlen (in de betekenis van uitwateringssluizen) tot stand. Voor de
13de eeuw zal er niet of nauwelijks
sprake geweest zijn van uitwateringssluizen. Het woord zijl is toen
niet uit de lucht komen vallen, maar
moet reeds bestaan hebben.
Mijn hypothese is nu dat het woord
zijl (van Friese oorsprong; Nieuwfries
`syl' en Oudfries 'sil') oorspronkelijk
betrekking had op een drempel waar
men een ondiepe waterloop of drassig
gebied overstak. De onderbouwing
van deze hypothese, waarover onlangs
een wat uitvoeriger artikel van mij gepubliceerd is, berust op een taalkundige, een technisch-historische en een

(p. 336)

Taalkundig gezien is het opvallend dat
het Engelse woord voor drempel 'sill'
(Middelengels 'sille'), dat ontstaan is
uit het Angelsaksisch `syll, een treffende overeenkomst vertoont met de
Friese vormen. In het Nederduits gebruikt men het woord `Sull , dat ook
thans nog de betekenis van een grondkrib of bodemdrempel in een rivier
heeft. Hieraan verwante vormen zijn
het Middelnederlands 'sulle' (dat nog
in Twente gebruikt wordt) alsmede het
Drents `zul, beide ook met de betekenis van drempel.
Deze drempels, van grond, stenen of
ander stevig materiaal opgeworpen,
vormden als het ware kunstmatige
voorden (herkenbare doorwaadbare
plaatsen). Ze vormden wellicht als
voorloper van de brug een belangrijke
schakel in een verbindingsroute. Ik
meen ze te herkennen in een aantal
plaatsnamen (en hun middeleeuwse
vormen), zoals: Zwolle (Suol, Suollis),
Selwerd (Selwert, Silawerth, Sylawert,
Zelewaert), Zoelen (Swolen, Svolern,
Zolen), Zuilen (Sulen), Zuilichem (Solekelm, Sulenchem) en Zweeloo
(Swele, Swelle, Zwelle).
Mijn onderzoek strekt zich uit tot
over onze landsgrenzen (Dultsland en
Engeland). Met name wordt er gezocht naar documenten van voor 1200
waarin woorden als bovenvermeld genoemd worden. Schrijver dezes stelt
het buitengewoon op prijs reacties van
belangstellende lezers te ontvangen!
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Malapropismen (6)

* Wat beeft die man toch! Ja, hij heeft
de ziekte van Pakistan.
Doe snel wat jodium en een pleister
op die wond, anders krijg je confectie.
* Dat stuit mij tegen m'n ascetisch gevoel.
* Het feest werd besloten met een grotesk vuurwerk.
* Om te herstellen van haar gebroken
heup ligt zij nu in een recreatiecentrum.
* Je moet er natuurlijk wel rekenschap mee houden dat het nu anders is
dan vroeger.
* De begrafenisstoet bestond uit een
lijkwagen en vijf volkswagens.
* Dit hotel is voor mannen die heg
nog steg hebben.
* Deze twee verenigingen zijn gefusilleerd.
. Als ik nu maar niet weer de pinupcode van mijn giromaatpasje vergeet!
* De vakbond wil beslist niet dat het
conflict excelleert.
. Voor ingewikkelde schema's gebruik ik liever de overheidsprojector
dan het schoolbord.
* Ze lijdt aan erectio nervosa.
* De doden lagen opgebaard in het
moratorium.
* We helpen elkaar zoals een goede
buur beaamt.
* Marokkanen vieren Rammanas.
. Misschien staat dit wel in de Kamper Almaniak.
* Pas veel later bleek het moeilijk
lezende meisje dialectisch te zijn.
Zuster, ik word toch niet gekatalyseerd?
. Het is niet vreemd dat de boeren zo
fel zijn: zij staan al aan de rand van de
achtergrond.
* Niet alleen het gehoor- en gezichtsvermogen van veel ouderen vermindert, ook de recreatiesnelheid neemt
bij velen af.
De eenden zijn gestorven aan bolsjewisme.
He, wat vervelend nu. Het rioolputje loopt niet weg!
* Deze kwestie riep vele vraagtekens
op.
* Minister-president Lubbers nam een
voorsprong op het gesprek.

* Ik werd door hem weer eens met
een kwartje in het net gestuurd.
. De huizen in deze straat zijn vorig
jaar gereleveerd.
* De militairen kregen hun voedsel in
aluminium lamellen.
* We hebben in onze tuin een mooie
lustrumheg.

. Wat zijn de kleintjes toch nog ongeknutseld.
* Wat hebben we vandaag weer bloederig gewerkt!
. De toch al zo gedeputeerde automobilist bleek ook nog een verlopen
rijbewijs te hebben.
* Dokters weten ook niet alles..
maar goed, ik wil niet degenererend
zijn.
* Wat wordt hun oudste meisje al kroket he?
* Er wordt bij dat kruispunt een extra
ontbindingsweg aangelegd.
* Werken was het crescendo!
. Als een verzekering zo makkelijk
een claim zou kunnen afwijzen, zou
het een mooie bedoeling zijn, zeg.

Zij willen met een schone lijst beginnen.
Aan dat vervelende gedrag zal ik
ridicuul een einde maken.
. Ik hoop in de toekomende tij d in de
gelegenheid te zijn haar te bezoeken.
* Bij een onevenredige verdeling kan
een cumulage van taken ontstaan.
Het schilderij is van de expositie
verwijderd omdat het stootaangevend
zou zijn.
Met behulp van de verklarende
legende kun je achter de betekenis van
dit teken komen.

Gehoord of gelezen en ingezonden door:
J. Boogaarts, Rotterdam; G. J. BuunkPoortvliet, Doetinchem; A. Dentz, Den
Haag; P. Dregmans, Voorburg; mw. I. Eisvelt, Huizen; J. Engelsman, Amsterdam,
mw. H. A. Gilse, Leiden; mw. drs. L. de
Graaf, Oegstgeest; H. M. A. Jansen,
Amsterdam; D. Kars, Amsterdam; mw.
Knuppel, Dalfsen; W. van der Kraan,
Drempt; P. H. de Leeuw, Amsterdam; J.
van Leeuwen, Amersfoort; mw. A. I. A.
Mak, Roderesch; dr. ir. E. R. Muhring,
Middelbeers; M. en H. Reijs, OudBeijerland; dr. K. Rijks, Amsterdam; mr. J.
Streefkerk, Voorburg; F. Tijssen, Rotterdam; S. Timmermans, Kampen; fam. de
Vries, Middenmeer; E. J. M. van der Werf,
Velp; G. Zurburg, Enkhuizen; en redactieleden van Onze Taal.
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De omwenteling in Midden=Europa
Nieuwe Duitse spelling in de maak
Harry Cohen — Brussel

De officiele regeling van de Duitse spelling is zo oud als onze eeuw. In 1901 werden
deskundigen het na jarenlang overleg eens over de tekst, en het jaar daarop volgde
de invoering in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Formeel zijn de
voorschriften, waaraan sindsdien maar weinig veranderd is, nog steeds van kracht en
voor het onderwijs en het overheidsapparaat zelfs bindend. In werkelijkheid is
vrijwel niemand — buiten vakkringen — nog van hun bestaan op de hoogte; ze zijn
na 1945 nooit meer herdrukt. Wie tegenwoordig iets over de spelling wil weten,
zoekt dit op in Die Rechtschreibung, het eerste deel van de bekende DUDEN -serie.
Deze spellinggids van een particuliere uitgever is namelijk na de oorlog in WestDuitsland via een juridische kunstgreep tot officieuze norm voor het onderwijs
verheven. In Zwitserland had het boek al eerder deze status. Op het ogenblik wordt
het gezag van DUDEN (regeling + woordenlijst) in het hele Duitse taalgebied
algemeen aanvaard.
Dit betekent niet dat iedereen met de
inhoud tevreden is. De samenstellers
pretenderen dat de regeling van 1902
eraan ten grondslag ligt, maar in de
achtereenvolgende uitgaven (in 1986
verscheen de 19de druk) zijn er zo veel
nieuwe onderwerpen en verfijningen
aan toegevoegd dat van het oorspronkelijke patroon niet veel meer te herkennen is. Er wordt vooral geklaagd
over het gebrek aan systematiek en de
overmaat aan detaillering. Deze zouden de regeling moeilijk hanteerbaar
maken, zowel bij het onderwijs als in
de praktijk.

Opdracht van de overheid
In de loop van de eeuw zijn er tientallen voorstellen voor een nieuwe regeling gedaan, maar geen daarvan heeft
de wetgever in beweging kunnen brengen. Sinds ruim tien jaar wordt er echter aan een herzieningsplan gewerkt
door Westduitse deskundigen die van
het begin af aan voeling met de bevoegde overheidsinstanties hebben gehouden. Bij dit project zijn ook werkgroepen in Oost-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland betrokken. In
1987 kreeg de onderneming een officieel karakter doordat het Institut fur
deutsche Sprache (IDS) van overheidszijde de opdracht ontving om voorstellen voor een nieuwe regeling te
ontwerpen.
De Spellingcommissie van het IDS
heeft vorig jaar een tussentijds rapport
gepubliceerd met voorstellen en/of
commentaar voor de volgende rubrieken:
A. Leestekengebruik
B. Woordafbreking

C. Aaneenschrijven
D. Spelling van inheemse woorden
E. Spelling van bastaardwoorden
F. Hoofdlettergebruik
G. Woordenlijst
H. Register van gebruikte vaktermen
en -uitdrukkingen
Kennelijk wil men niet alleen de spelling in engere zin regelen (D en E),
maar ook allerlei randproblemen, en
zelfs de interpunctie. Bij elke rubriek
doorloopt het voorstel drie fasen:
voorlopige formulering door het IDS;
bespreking met binnen- en buitenlandse werkgroepen en definitieve formulering `op wetenschappelijk niveau'; de ambtelijke en ten slotte de
politieke molen. Voor de uiteindelijke
invoering — met verplichte toepassing
bij onderwijs en overheid — mikt men
op 1993.
Voor de rubrieken A, B en C was de
eerste fase van de procedure bij het
verschij nen van het rapport al of gesloten. Aan de tekst van deze drie voorstellen zal dus voorlopig niets veranderen. De discussies over D, E en F Buren echter voort. Voor de rubrieken G
en H zijn nog geen concrete voorstellen gepubliceerd. (F, G en H vallen
buiten de regeringsopdracht.) In dit artikel wordt de stand van zaken per
eind april 1990 weergegeven. Omdat
interpunctie bij ons gewoonlijk niet
als een onderdeel van de spelling
wordt gezien, blijft rubriek A onbesproken.
B. Woordafbreking
In het tegenwoordige systeem worden
enkelvoudige woorden, net als in het
Nederlands, in beginsel afgebroken

volgens hun 'gesproken' lettergrepen:
mei-nen. Deze regel kent in het Duits
enkele uitzonderingen met vreemd
aandoende resultaten: He-xen, be-ste,
Si-gnal. Voor afleidingen geldt hetzelfde systeem: Mei-nung, maar
wid-rig, verwahrlo-stes.
Samenstellingen worden daarentegen
afgebroken volgens hun componenten: Mein-eid. Ook dit is in beginsel
net als in het Nederlands, maar
DUDEN past deze regel bij bastaardwoorden veel consequenter toe dan
wij gewend zijn: auto-chton, Hekt-ar,
Inter-esse, Chir-urg. Slechts in heel enkele gevallen wint de Sprechsilbe het
van de Griekse of Latijnse achtergrond: Epi-sode, ab-strakt.
De voorgestelde regeling schaft de bedoelde uitzonderingen grotendeels af:
be-ste wordt bes-te en Si-gnal wordt Signal. Een van die uitzonderingen wordt
echter gehandhaafd (wid-rig blijft zo)
en zelfs consequenter toegepast, waardoor weer nieuwe rarigheden ontstaan: Dip-lom, Fab-rik. Dwars door
dit nieuwe systeem loopt een zogenoemde Freizone: leenwoorden
mogen naar keuze op de oude of de
nieuwe manier worden afgebroken.
Dus Si-gnal of Sig-nal, Fab-rile of Fabrik, het is straks allemaal even 'goed'.
Ook bij de samenstellingen komt er
een tolerantiezone. Samenstellingen
die voor de leek niet als zodanig herkenbaar zijn, mogen zowel volgens de
componenten- als volgens de uitspraakmethode worden afgebroken.
Dit geldt zowel voor bastaardwoorden
(Hekt-arlHek-tar, Pad-agogik/
Pa-dagogik) als voor oude inheemse
woorden (war-umlwa-rum,
ein-ander/ei-nander). In het Nederlands
zijn we met dit probleem vertrouwd,
ook voor de tweede categorie: meteen,
voortaan, meestal, elkander, enz.

C. Aaneenschrijven
Hier wordt nagegaan wanneer een
reeks van twee of meer bijeenbehorende woorden als een woordgroep
dan wel als een samenstelling moet
worden behandeld: oben erwahnt of
obenerwahnt? In de norm van 1902 is
dit onderwerp niet met zoveel woor-
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den gereglementeerd. DUDEN heeft in
zijn woordenlijst natuurlijk over talrij ke individuele gevallen moeten
beslissen en bovendien een achttal regels opgesteld. Het blijft echter een
wildernis waarin men Auto fahren
naast radfahren en eislaufen tegenkomt. (Het beeld wordt nog bonter als
men ook op het hoofdlettergebruik
let: ich fahre Rad, maar ich laufe eis.)
Het nieuwe voorstel bevat of zonderlijke regels voor elk van de voornaamste woordsoorten. Zo zullen
woordreeksen die werkwoorden of bijvoeglijke naamwoorden vormen, in
beginsel niet meer aaneengeschreven
worden: Radfahren, leicht verdaulich.
Er zijn echter tal van uitzonderingen
en soms wordt de vrije keus gelaten:
leichtverdaulich mag ook.
Vormt de reeks een zelfstandig naamwoord, dan wordt zij, net als in het
Nederlands het geval is (was?), altijd
aaneengeschreven: Nichtraucher,
Goetheallee. (Men kan hiermee, zoals
bekend, heel wat verder gaan dan in
het Nederlands. Hoeveel woorden
hebben wij nodig om termen als
Nichtbenzinfahrzeuge of SollBruchstelle te vertalen?) De regel geldt
natuurlijk ook voor zelfstandig gebruikte werkwoorden, zoals das Sichausweinen en, jawel, das Radfahren.
In deze rubriek wordt ook het gebruik
van het koppelteken behandeld. De
twaalf regels die DUDEN hiervoor
heeft opgesteld, worden gecomprimeerd tot twee: een voor de mag- en
een voor de moet-gevallen. Het zal
straks geoorloofd zijn om Hawaiiinseln, Teeernte en Z000rchester te schrijven, want in dergelijke gevallen wordt
het gebruik van het (nu nog voorgeschreven) koppelteken f acultatief .
Maar alle streepjes in zum Aus-derHaut-Fahren blijven verplicht.

D. Spelling van inheemse woorden
Een berucht onderdeel van DUDEN is
de regeling voor gevallen waarin door
het vormen van een samenstelling een
opeenvolging van drie gelijke medeklinkers ontstaat. Schiff + Fahrt levert
Schifffahrt op, maar de voorgeschreven
schrijfwijze is Schiffahrt. Evenzo
Brennessel, Zollager, Sperriegel, Photogrammetrie, enz. Anderzijds behouden Sauerstoffflasche en Fusssohle hun
Brie medeklinkers, en dat zijn niet de
enige uitzonderingen. Het geheel

E. Spelling van bastaardwoorden

1

Deze rubriek is het niet beter vergaan
dan de vorige. Het oorspronkelijke
IDS -voorstel, dat nog in het rapport
staat, bevatte een gedetailleerd schema
voor de schriftelijke weergave van een
groot aantal klanken die in vreemde
woorden voorkomen. Hiervan is tijdens de internationale discussies zo
weinig overgebleven dat de restanten
van D en E tot een rubriek verenigd
zullen worden. Men werd het in
hoofdzaak eens over de vrije keuze
— tussen c en z: Penicillin/Penizillin
— tussen e (of ' e) en ee: Hache/Haschee
— tussen rh en r: Rheuma/Reuma
— tussen ph en f: Alphabet/Alfabet;
bij 'cultuurtermen' (blldungsspracblicbe Worter) als Metapher en Philosoph blijft de ph evenwel verplicht.

F. Hoofdlettergebruik
vormt een keurig gesloten systeem,
maar zo vertakt dat een beschrijving
hier achterwege moet blijven vanwege
de plaatsruimte (tenslotte heet dit blad
niet Hun Taal).
Voorgesteld wordt nu, dit hele systeem
of te schaffen, zodat opeenvolgingen
van drie medeklinkers in alle gevallen
intact blijven. (Een hele opluchting
voor ontwerpers van tekstverwerkingsprogramma's.) Er komt ook iets
analoogs voor opeenvolgingen van
twee gelijke medeklinkers: Roheit
wordt Rohheit.
De overige wij zigingen hebben betrekking op vrij kleine categorieen of zelfs
op individuele woorden (Frevel wordt
Frefel en Thron wordt Tron). Verder zal
de fehlertrachtige scheidslijn tussen A
en ss worden rechtgetrokken. Of daft,
de nummer een in de spelfoutenstatistiek, das wordt, is nog niet beslist.
Er wordt ook nog gestudeerd op een
regeling voor de Wortzeichen:
apostrof, weglatingsstreepje, puntenreeks, schuine streep, punt achter bepaalde afkortingen en getallen.
Alles bijeen lijkt dit misschien een wat
mager resultaat voor het centrale onderdeel van een project waar jarenlang
aan gewerkt is. Het aanvankelijke IDSvoorstel, zoals dat nog in het rapport
is afgedrukt, bevatte inderdaad veel ingrijpender vernieuwingen. Deze zijn
echter intussen door de werkgroepen
als te radicaal verworpen. Alleen het
bovenstaande residu zal de verdere
procedure volgen.

Het voornaamste probleem is hier of
zelfstandige naamwoorden al dan niet
met een hoofdletter geschreven dienen
te worden. In het rapport wordt deze
kwestie als seit jeher umstritten aangemerkt, een wel zeer onderkoelde aanduiding van de emoties die dit onderwerp telkens weer oproept. Thomas
Mann zag in de afschaffing van deze
hoofdletter een Verarmung, Verhasslichung and Verundeutlichung des deutschen Schriftbildes, tegenwoordige tegenstanders spreken van sprachliche
Umweltverschmutzung. In de
regeringsopdracht wordt het onderwerp, zoals gezegd, niet genoemd,
maar het IDS meende het toch aan de
orde te moeten stellen, omdat de huidige regeling voor vele taalgebruikers
te moeilijk is.
Niemand heeft natuurlijk moeilijkheden wanneer het om duidelijk als zodanig herkenbare zelfstandige naamwoorden gaat. Er bestaat evenwel een
glibberig grensgebied tussen zelfstandige naamwoorden en andere woordsoorten. Er leven daar honderden
paartjes die slecht met elkaar kunnen
opschieten, niet alleen ich fahre Rad
naast ich laufe eis, maar ook sie steht
Schlange naast er steht kopf en beide stehen aufdem Kopf. DUDEN laat ze, heel
bewust, Bankrott machen maar bankrott gehen. Enzovoort. Het meest precieuze koppel is misschien x fach naast
das X fache.
In het rapport worden twee oplossingen beschreven. De ene komt in grote
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Kritiek

matikalisiert, de bijbehorende voorbeelden zijn met zorg gekozen en gerangschikt. Al met al belooft de
nieuwe norm heel wat gebruikersvriendelijker te worden dan DUDEN,
vooral ook in haar presentatie.

De voorstellen vormen stuk voor stuk
een mooi afgerond geheel. De auteurs
hebben een kleine eeuw wildgroei uitgekamd en zodoende allerlei samenhangen en wetmatigheden blootgelegd. Voor zover de schriftelijke weergave van een taal zich in vaste patronen laat vangen, zijn de huidige usances op overzichtelijke wijze
beschre'ven. De formulering van de
nieuwe regels is weitgehend entgram-

Daar staan twee dingen tegenover. In
de eerste plaats dreigt er bij het internationale overleg zoveel van de oorspronkelijke voorstellen te sneuvelen
dat de slag alleen in bepaalde randgebieden duidelijkk als gewonnen kan
worden beschouwd. Bij de eigenlij ke
spelling zal er echter zo weinig veranderen dat men zich moet afvragen of
een herziening — gezien de nadelen

lijnen overeen met het Nederlandse
systeem, de andere is een gestroomlijnde versie van de tegenwoordige
regeling.

die aan elke ingreep nu eenmaal vastzitten — nog wel de moeite waard is.
Ten tweede, de auteurs hebben ernaar
gestreefd zoveel mogelijk keuzevrijheid te laten. Zoiets klinkt in deze t j d
altij d erg positief. Het is echter de
vraag of de taalgebrukers daarmee een
dienst wordt bewezen. Sommigen menen: hoe meer er mag, hoe minder
fouten er gemaakt kunnen: worden.
Betekent dit dat we het best helemaal
geen regeling kunnen hebben? Op dit
alles kan hier niet worden ingegaan.
Maar misschien kan het geen kwaad
nog even te wij zen op de onvrede die
een facultatief element als de voorkeurspelling bij ons heeft opgeleverd.

De Nederlandse spellingherziening
Stand van zaken
PERSBERICHT

NEDERLANDSE
TAALUNIE

RAAD VIIRWERPT EXTREME VOORSTELLEN SPELLING

Jaaradvies 1990 van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
De Raad reageert afwijzend op de ingrijpende spellingwijzigingen
die de Werkgroep spelling onder voorzitterschap van prof. dr. G.
Geerts, heeft voorgesteld (Publikatie nr 20 in de reeks "Voorzetten" van de Taalunie, febr. 1989). Hij herhaalt het reeds in 1987
door hem gegeven kader voor een herziening van de Woordenlijst der
Nederlandse Taal (het "Groene Boekje"):
-

het gaat niet om een fundamentele spellingwijziging;
fouten in de Woordenlijst moeten worden verbeterd;
nieuwe woorden moeten worden opgenomen;
de keuzemogelijkheid moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Het Comite van Ministers zou op zeer korte termijn de voorgenomen
Spellingcommissie in het leven moeten roepen, die binnen het bovenvermelde kader en volgens een strak tijdschema voorstellen uitwerkt. Daarmee zouden ook allerlei ongewenste prive-initiatieven
kunnen worden voorkomen.
De Raad kant zich vooral tegen de voorstellen tot wijziging van de
spelling van werkwoordsvormen, omdat zij de leerbaarheid niet vereenvoudigen en maatschappelijke commotie dreigen te veroorzaken.
Ook de voorstellen om geen dubbele medeklinkers te spellen die
niet nodig zijn voor de uitspraak, kunnen de instemming van de
Raad niet wegdragen (bijv. "fietster" in plaats van "fietsster" en
"onmiddelijk" in plaats van "onmiddellijk"). Het gaat hier immers
om zuiver Nederlandse woorden waarbij het principe van de gelijkvormigheid niet aangetast mag worden.
Voor de spelling van de verbindingmorfemen (tussenklanken) "-e(n)"
en "-s-" adviseert de Raad een zo helder en eenvoudig mogelijke
oplossing die geen vreemd aandoende woordbeelden oplevert.
De Raad kondigt een advies aan over de vraag van het Comite van
Ministers of het mogelijk en wenselijk is dat de spelling in de
toekomst niet meer bij wet wordt geregeld maar door een spellingautoriteit onder de Nederlandse Taalunie. De Raad zal hiertoe een
overzicht laten maken van de wijze waarop de spelling in andere
Westeuropese landen is geregeld en advies inwinnen bij een deskundige jurist.

Naar aanleiding van het nevenstaande
advies van de Raad voor de Nederlandse
Taal en Letteren heeft het Comite' van
Ministers op 6 maart 1990 besloten tot:
— het instellen van een Spellingcommissie, en
— een opdracht aan de Algemeen Secretaris om een voorstel te formuleren voor
de taakopdracht voor en de samenstelling van deze commissie.
Het Comite' van Ministers is op zijn vergadering van 2 april niet aan het agendapunt `spelling' toegekomen; verdere
besluitvorming zal daarom pas in juni
plaatsvinden.
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Doukm1pudonktan
Onrust in de Franse spellingwereld
Harry Cohen — Brussel

Men hoort wel eens beweren dat onenigheid over de spelling in Frankrijk niet kan
voorkomen. Je hebt daar immers de Academie francaise en die maakt uit hoe elk
woord geschreven moet worden. Het gezag van dat instituut is zo groot dat niemand
ooit de spellingvrede verstoort ... Tja, misschien heeft zo'n gelukzalige toestand
ooit bestaan, maar de Academie heeft al lang geleden laten weten dat ze niets wil
voorschrijven en alleen nog als 'registrator van het gebruik' optreedt. En voor haar
befaamde Dictionnaire schijnt het publiek zich tegenwoordig niet meer zo te
interesseren. Vroegere edities moesten nog wel eens herdrukt worden, maar sinds het
verschijnen van de laatste (1932/1935) is daar geen behoefte meer aan geweest.
Welke instantie zorgt er dan voor de
eenheid van spelling? Wie over deze
kwestie vragen stelt, stuit al gauw op
een muur. Op die muur staat LE BON
USAGE. Het goede gebruik, dat wil
zeggen de manier waarop zij die het
weten kunnen, de cultuurdragers, de
taalbewusten of hoe u ze ook noemen
wilt, het doen, dat is het richtsnoer.
Voor de een staat die manier in de Petit Larousse, voor de ander in de Petit
Robert, sommigen houden het op de
Littre of de Grand Robert, maar een
officiele codificatie is er niet. Kortom,
de Fransen hebben geen Groen Boekje
en meer dan een Van Dale.
Ontevredenheid
De verschillen tussen de gezaghebbende woordenboeken zijn echter zo
gering dat toch wel van een algemene
norm gesproken kan worden. Tegen
die norm nu klinken tegenwoordig
nogal wat bezwaren, vooral uit onderwijskringen. Het zal inderdaad wel
niet eenvoudig zijn, een kind (of een
buitenlander) correct te leren schrijven in een taal waarin sot, saut, seau en
sceau in de uitspraak niet van elkaar te
onderscheiden zijn. Er zijn meer
zulke rijtjes: sain, saint, sein, ceint,
seign en (soms) cinq, plus alle meervouden. Aan de andere kant zijn er
woorden die in uitspraak verschillen
maar eender gespeld worden (les poules
du couvent couvent). Op dit soort
moeilijkheden wordt in debatten vaak
gewezen, maar in de verlanglijstjes van
serieuze spellinghervormers komen ze
nooit aan de orde. Ook zij die in theorie het phonetisme aanhangen, weten
dat wazo voor oiseau -niet haalbaar is.
De titel van dit artikel is dan ook niet
meer dan een bekend grapje.
Nee, voor een radicale sanering van de
spelling is het te laat, dat beseft ieder-

een. De vernieuwingen waarvoor nu
wordt gepleit, zijn niet meer dan wat
gesnoei langs de randen. Wanneer men
de diverse projecten nader bekijkt,
blijkt dat langs twee wegen wordt getracht het spellingbeeld beter bij de
uitspraak te laten aansluiten. In de
eerste plaats door wijzigingen in het
woordenboek. De meest voor de hand
liggende methode is, niet uitgesproken
letters weg te laten (oignon wordt ognon). Het wordt echter ook belangrijk
geacht bepaalde spellingpatronen per
woordfamilie gelijk te maken (chariot
wordt charriot wegens charrette, enz.;
allegrement wordt allegrement wegens
allegre).
De andere weg loopt via de grammatica. Van tal van grammaticale regels is
het resultaat wel te zien maar niet te
horen (zoals bij ons de werkwoordsuitgang -dt). Sommige Franse onderwijsmensen vinden dat hun spraakkunst veel te vol zit met verfijningen
die alleen in de geschreven taal boven
water komen. (Een subtiele kinderpester is bijvoorbeeld les etoffes roses
met s tegenover les etoffes orange zonder s.) Ook hier ligt dus een mogelijkheid om klank en teken dichter bij elkaar te brengen. De voorstellen van
deze tweede categorie vormen de
meerderheid, maar omdat de materie
zich niet voor een beschrijving in weinig woorden leent, kunnen ze in het
onderstaande slechts worden aangestipt.
Van hogerhand
De bemoeienis van de regering met
,

Met deze fonetische weergave van de Parijse spreektaalzin D ou qu'il pue donc tant
begint de taalacrobaat Raymond Queneau
zijn roman Zazie dans le metro (Parijs,
1959).

spellingregels beperkt zich tot een document. Dit zogenoemde arrete Haby
(een besluit van de minister van onderwijs uit 1976) bevat een lijst met afwijkingen van de gebruikelijke spelling
en grammatica die bij schoolexamens
niet fout mogen worden gerekend. De
leerling krij gt hier dus de keus uit
twee mogelijkheden. Het besluit
strekt niet tot wijziging van enige
vroegere spellingregeling; die is er immers niet. Wel geeft de minister in de
meeste gevallen aan Welke variant hij
`goed' acht; de andere, die bij examens
getolereerd wordt, dient in de klas niet
onderwezen te worden.
Zo mogen de examinandi de schrijfwij ze van een woord beter in overeenstemming met de uitspraak brengen door accents aigus toe te voegen
(referendum, assener) en bestaande accents aigus te vervangen door accents
graves (eve'nement., cederai). Accents
circonflexes mogen weggelaten worden (crane, crument), behalve wanneer
de spelling daardoor gelijk aan die van
een ander woord zou worden (tache/
tache, dites/dites). Ook koppeltekens
mogen worden weggelaten (arc en ciel,
dit on, dix huit), tenzij er kans op verwarring ontstaat (petite-fille/petite fille)
of er een losse t in het spel is (viendrat-11?). Enkele van de toegelaten varianten zijn intussen door de woordenboeken tot standaard verheven.
Bij de grammaticale vrij heden gaat het
voornamelijk om het accord, dat wil
zeggen de overeenstemming in
geslacht en getal tussen twee zinsdelen. In het Nederlands kennen we zo'n
verband bijvoorbeeld tussen zelfstandig en bijbehorend bijvoeglijk naamwoord (een grote jongen, een groot
kind, grote kinderen) en tussen onderwerp en gezegde. In het Frans geldt
iets dergelijks ook voor deelwoorden.
Dit onderdeel van de grammatica
wordt algemeen moeilijk gevonden,
vooral `als je er njets van hoort'. Het
arrete Haby schenkt vergiffenis voor
een aantal pekelzonden op dit gebied,
waaronder die van het ook bij ons bekende type 'Heldring is een van de
meest vasthoudende taalverbeteraars
die er bestaat'. Ook het Franse
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equivalent van ons besse(n)sapdilemma komt aan de orde, en zelfs
enkele kwesties die niets met spelling
te maken hebben: of een vrouwelijke
professeur met it of met elle moet worden aangeduid, of mannen hun hoed
of hun hoeden afnemen, enz.

b. Verfransing van 'Griekse letters':
teatre, sisteme, farmacie, caos.
c. Vervanging van x door s in bepaalde gevallen: jalous, dieus, disieme.
Velen willen ook de meervouds-x bij
woorden op -ou door een s vervangen:
genous. Anderen willen de niet uitgesproken x'en gewoon kwijt: mieu,
vieu.

Van onderop
Het arrete Haby is tot nu toe een dode
letter gebleven. Ook van vorige besluiten en andere officiele stukken is
nooit iets tot de praktijk aoorgedrongen. De laatste tijd verschijnen er echter tal van rapporten, manifesten, aanbevelingen en boeken van particuliere
organisaties. Hieronder volgt een
greep uit de suggesties die in de diverse
publikaties te vinden zijn.

d. Beperking van dubbele medeklinkers: honeur, courier, ook greque en
stole. Sommigen willen vooral geen
dubbele n in achtervoegsels: paysane,
fonctionel (alsfonctionalisme). Anderen leggen de nadruk op werkwoordsvormen: it appele (als it pele).

a. Consequenter gebruik van het
trema op de letterparen ue en ui, met
het teken op de eerste letter (aigue,
aiguille, equidistant); verder alleen
trema's op ai en of (laicite", stoique).

Net als in andere landen hoort men in
Franse spellingdebatten meer emotionele dan rationele argumenten. Bij een
vorig jaar gehouden tij dschriftenquete
bleek een bekende journalist alle

e. Allerlei niet uitgesproken letters
moeten weg: assoir, sculteur, leg.

Het Deens en zijn nieuwe
spelling(gids)
Annelies van Hees — Scandinavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam

In 1986 kreeg Denemarken een
nieuwe spelling, hoewel dat eigenlijk
een te groot woord is voor de nieuwe
uitgave van Retskrivningsordbogen, het
Deense `groene boekje'. Want in de
spelling van het Deens, die gekenmerkt wordt door een grote afstand
tussen het geschreven en het gesproken woord, veranderde maar heel weinig. Zo werd de niet-uitgesproken -gdin lagde ('Iegde') en de -v- in havde
(`had') niet afgeschaft in de spelling.
De stomme p- in psykologi en psykiatri
bleef ook staan. Evenmin kwam er
verandering in de hv- en hjverbindingen aan het begin van een
woord: hoewel de h niet te horen is,
schrijf je nog steeds hjem ('huis') en
vem ('wie').
Maar wat is er dan wel veranderd?
De 50.000 woorden uit het oude Retskrivningsordbogen (van 1955) zijn met
10.000 woorden uitgebreid. Het betreft vooral nieuwe leenwoorden, zoals
apartheid, Berufsverbor en Western,
geografische namen die problemen
kunnen geven omdat ze anders gespeld

worden dan in het land van oorsprong, en ten slotte 'platte' woorden
die om de een of andere reden geen taboe meer zijn: kneppe ('neuken') mag
nu zelfs van het Retskrivningsordbogen.
Echt veranderd werden maar driehonderd woorden, en vaak betreft het dan
spellingvormen die toch al aardig
gangbaar waren. (Retskrivningsordbogen drukt dat uit door te zeggen:
`die vormen die voorkwamen in het
taalgebruik van goede taalgebruikers'.)
Nu is het acceptabel om lodden ('behaard') te spellen in plaats van
ladden, maar ook hefte ('schrift')
naast haefte. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik, geen native speaker van het
Deens, maar wel dagelijks gebruiker,
bij de meeste van deze woorden in de
veronderstelling verkeerde dat de nu
nieuw verklaarde spelling de enig toelaatbare was. Zonder het te beseffen
had ik blijkbaar de norm van de
`goede' taalgebruikers al overgenomen.
Een fluitje van een cent, die Deense
spellingwijziging? Nee dus.

onregelmatigheden te willen opruimen, maar niet de meervouds-x want
c'est toute mon enfance. Een ander
maandblad gaf zijn lezers een kij kj e in
de volgende eeuw door een heel nummer in nieuw-Frans uit te brengen. De
leesbaarheid viel erg mee — zeker voor
een buitenlander.
En de Academie francaise? In 1975
maakte zij bekend dat in de volgende
editie van de Dictionnaire (die momenteel in afleveringen verschijnt) bepaalde anomalies particulierement choquantes zouden worden rechtgetrokken. De eerste aflevering, die in 1986
uitkwam, bevatte inderdaad enkele (facultatieve) nieuwigheden, zoals allegre
merit, assener en aigue. Maar toen in
1987 de tweede aflevering verscheen,
bleek dit systeem alweer verlaten te
zijn - midden in de letter B! De Onsterfelijken waren intussen namelijk
tot het inzicht gekomen dat hun minihervorming, waarover zij meer dan
tien jaar hadden kunnen nadenken,
toch te ver ging.

-

Zo gauw de plannen voor een nieuwe
uitgave van het Deense `groene boekje'
waren uitgelekt, brak in de zomer van
1985 een felle discussie los. Omdat er
sprake van was dat sommige vreemde
woorden zich in de spelling meer naar
de Deense uitspraak zouden richten,
concludeerde men voorbarig dat alles
nu mocht worden geschreven zoals het
wordt uitgesproken. Er brak een oorlog van woorden uit: de majonaeseoorlog, over dubbelvormen als majonaese naast mayonnaise, checke naast
tjekke, yoghurt naast yogurt, spaghetti
naast spagetti.
Deze consternatie had tot gevolg dat
de minister het 'Sprognaevn', een door
de regering ingestelde taalcommissie,
verzocht om het wat kalmer aan te
doen. Men besloot de drie, blijkbaar
als meest revolutionair beschouwde
wijzigingen toch maar niet door te
voeren: akvarie, gymnasie en podie
kwamen er niet in en het bleef akvarium, gymnasium en podium heten.
Al met al is er van een `nieuwe spelling' dus nauwelijks sprake. Wel is er
een nieuwe, sterk verbeterde druk van
Retskrivningsordbogen, met een opvallend heldere, didactische uitleg van
oude en nieuwe regels, waarvan de
laatste ook nog eens in een afzonderlijk dun boekje bij elkaar gezet zijn.
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Wetenschap over spelling

Eind vorig jaar werd de eerste prijs in de veelbesproken ECI-prijsvraag `Gast het
Nederlands teloor?' uitgereikt aan de taalkundige mw. J. Wester. Westers essay spitst
zich toe op de huidige spelling van het Nederlands, die volgens haar een wonder van
systematiek is, veel systematischer dan velen aannemen. G. Booij, eveneens als
taalkundige geinteresseerd in uitspraak en spelling van het Nederlands, is niet
overtuigd door Westers analyses. Hieronder volgt een fragment uit Westers essay
over het trema, Booijs kanttekeningen daarbij, gevolgd door een nawoord van
Wester.

lezingen voor klinkers er in (1) en (3)
eigenlijk mogelijk zijn. Zo'n rijtje kan
er, een tikje formeel, uitzien als in (4):
een verzameling van regels die de mogelijk bij elkaar horende letters steeds
onder een `paraplu' plaatsen.
A

A

(4) 1) ee —ee

6) eu-eu
A

7) au-au
2) oei-oei
AA
8) ou -you
3) oe-oe

Het tremawonder

A

A

4) ei-*ei

9) ie-ie

A

5) ui-ui
Jet Wester - winnares eerste prijs ECI-essayprijsvraag 'Gaat het Nederlands teloor?'

Laten we ervan uitgaan dat u bekend
bent met het trema, en de volgende
taalvormen als juist herkent:
(1) a) met
trema
geind
geuniformeerd
beerven
kopieren

b) zonder
trema

c) zonder
trema

geinen
beunhaas

Beatrijs
gloria

beer
pier

beo
patio

Het systeem achter deze feiten is bij
wet geregeld [1]:
(2) `Het deelteken (trema) wordt geschreven
op de tweede van twee opeenvolgende
klinkers die samen als een klinker of als
een tweeklank kunnen, maar niet moeten worden gelezen.'

Dus: het rijtje onder (1a) kent trema's
om de combinatie-lezingen te blokkeren die in (1b) juist bedoeld zijn. Het
rijtje onder (1c) staat apart omdat er
daar geen combinaties mogelijk zijn in
de zin der wet, al staan er wel steeds
twee klinkers naast elkaar.
Tot zover is het allemaal precies zoals
we konden verwachten: een beetje
saai, beetje simpel en uitermate
prescriptief. Maar stop nu niet met lezen. Het geweldige feit doet zich namelijk voor dat dit allemaal niet waar
is! Ik nodig u uit mij te volgen in burgerlijke ongehoorzaamheid wanneer
ik de rijtjes van (1) aanvul met de eveneens gewone en juiste vormen van (3).
Let daarbij vooral op het rijtje onder
(b).

(3) a) met trema
smeuig
theorieen
geeist
kippeei
hindoeist
geeuropeaniseerd

b) zonder trema
ingenieur
bloeien
geuit
eierdop
kopieer
koeieuier

De vraag die zich aandient is natuurlijk: waarom hebben de vormen onder
(b) hier geen trema en die onder (a)
wel? Koeieuier, het meest spectaculaire
geval van (3b), heeft maar liefst elf mogelijkheden in zich (namelijk oei, oe,
et, ze, eu, ui, ie, e, i, o en u), samen logisch goed voor zo'n zestien verschillende lezingen. En het woord kent
niet een trema. Smeuig met een
trema, lijkt daarentegen in niets wezenlij k te verschillen van geuit of ingenieur - behalve dan in het trema zelf.
En waarom kopieer zonder trema en
kopieren of geeist met?
Omdat hier iets volstrekt anders aan
de hand is, namelijk dit: het Nederlands gaat in stilte gewoon zijn eigen
gang, volgt zijn eigen wetten. Veel subtieler dan waar de Spellingwet ooit
van droomde en tegelijkertijd zo natuurlijk of `gewoon' dat problemen als
in (3b) zelfs nog nooit als probleem
gesignaleerd zijn.
Ik zal het u laten zien.
Wanneer we orde willen scheppen in
de schijnbare grilligheid van het trema
is het goed om eerst eens precies op
een rijtje te zetten welke combinatie-

Het grote voordeel van juist deze
manier van opschrijven is dat we (4)
nu ook kunnen zien als een minimodel
van wat een lezer doet wanneer hij leest.
De lezer ziet twee of meer klinkers
naast elkaar (`links van de pijl') en hij
interpreteert ze (= de pijl zelf) als bij
elkaar horend (de paraplu rechts van
de pijl). En zo opgeschreven wordt
ook een andere, onzichtbare werkelijkheid zichtbaar: de regels staan los
van elkaar en staan dus noodzakelijkerwijs ook in een bepaalde volgorde. Deze
laatste, haast triviale werkelijkheid nu,
is een van de wonderen waarvan het
Nederlands zich bedient.
Beschouw nogmaals het woord koeieuier. We zagen dat dit woord (behalve
een e, een i, een o en een u) een oei, oe,
ei, ie, eu, ui en nogmaals een ie in zich
heeft, die getuige het leesmodel van (4)
alle zeven even goed zijn, en samen
nog eens goed voor wie weet hoeveel
mogelijke lezingen voor het totale
woord. Opperste verwarring dus?
Nee, want ook de volgorde maakt deel
uit van het leesmodel en precies deze
ordening filtert 'tussen de regels door'
alle mogelijkheden uit ten faveure van
slechts een lezing, namelijk de juiste.
We kunnen het narekenen. Van boven
naar beneden door de regelset gaand,
is eerst regel 2) aan de orde, die oei van
een paraplu voorziet. Is dit gebeurd,
dan kan regel 3) niet meer werken,
omdat er nu geen vrije ('parapluloze',
dat wil zeggen ongeinterpreteerde) oe
meer bestaat. Hetzelfde geldt voor de
`ei'- regel, regel 4). De eerstvolgende
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regel is nu regel 5), die ui bij elkaar
neemt. En dat is direct ook de laatste
regel die van toepassing is. Het nettoprodukt van de regels wordt daarmee,
correct, koei-e-ui-er. In (5) is de situatie
voor de duidelij kheid nog eens in
schema gezet.

VAr

attr€rt'
koeieuier

(5)

/1\

regel2):

koeieuier

regel5):

koeieuier
iii
A
koei-a-ui-er

A n
uitkomst:

-

I

/t

td s^^1

Hetzelfde principe gaat op voor de andere gevallen van (3b) (en voor alle
verdere voorbeelden die we kunnen
bedenken). Geuit, met een mogelijke
eu of ui, wordt correct ge-uit en niet
geu-it omdat ui getuige de ordening in
(4) bij lezing prioriteit heeft boven eu.
Kopieer Levert kopi-eer en niet kopie-er
omdat regel (4,1) voor regel (4,9)
komt. Enzovoort. [2]
En nu we deze slag gemaakt hebben,
komt ook een inzicht in het werkelijke tremasysteem binnen ons bereik:
trema's zijn aan de orde in precies die
gevallen waarin de standaardleesprioriteiten, de ordeningen van (4), `overruled ; omgekeerd moeten worden!
Krijgt geuit via het Principe `ui voor
eu' automatisch de correcte lezing geuit; voor smeuig zou de lezing op
grond van dit zelfde Principe dus smeuig worden — en het trema moet in actie komen om de eu hier voor te laten
gaan. Krijgt kopieer op grond van het
Principe `ee voor ie' automatisch de
correcte lezing kopi-eer, in kopieren is
er niet zo'n dubbele ee aanwezig en
het is dus aan het trema om de `ie'lezing hier te blokkeren. Theorieen zal,
zo is de voorspelling, eveneens een
trema moeten voeren, maar nu om de
standaardlezing `ee voor ie' to blokkeren die in het tremaloze kopieer juist
bedoeld was. Enzovoort, enzovoort.
Samenhang, samenhang.
En de vragen dringen zich op.
Wat is dit voor organisme, dit
`Nederlands , dat het zonder voorschrift, of liever: tegen de verdrukking
van de voorschriften in, zulke wonderlijk intelligente en subtele dingen
doet die niemand bedacht heeft? En
wat bent u, tremagebruiker, voor
wonder dat u dit alles allang wist

811- C Ham"

iN
6tv7 L
- ^'jN t ^UEG^

4Etirt '(1^EM
zonder het te weten? Waar heeft u dat
geleerd?
Taalkundigen over de hele wereld zij n
naarstig aan het speuren naar een
dieper inzicht in dit soort kwesties
— en het gaat goed met het onderzoek.
De wonderen worden groter en
groter.
Deze tekst verscheen eerder :als ;paragraaf
1.1 van het winnende essay De Tao van

taal, of: Chanel no. 5 en het Geval Nederlands in de ECI-bundel Gaat het Nederlands teloor?

[1] De Wet is hier de Spellingwet van 1947
met de bijbehorende officiele 'Woordenlijst

van de Nederlandse taal, samengesteld in opdracht van de Nederlandse en Belgische regering. Den Haag 1954). Het citaat (de meest
heldere formulering die ik vinden kon) is
uit De spelling van de Nederlandse taal. Publikatie van de Centrale directie Voorlichting van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen (Schaap en Mols, 1980).
(

[2] Wanneer u me wilt narekenen voor
ook andere typen woorden dan die van (1)
en (3), moet de eerste regel van het regelsetje van (4) even gegeneraliseerd worden
over sequenties van identieke klinkers. Er
kunnen ook nog wat marginale regels worden toegevoegd, zoals ai wordt parapluutje
-ai' (voor mayonaise, fair, etc.). U komt
hier ongetwijfeld uit.

We lezen veelal als Chinezen
Geert Booij — hoogleraar Algemene Taalwetenschap, VU Amsterdam

Het rijtje regels onder (4) is niet toerei-

kend om alle gevallen van tremaplaatsing te voorspellen. Wellicht is dat ook

niet de pretent.ie van mw. Wester. Zo
moet voorspeld worden dat er in
woorden als Aaron, Adelaide en Bethsa da een trema geplaatst wordt, wat

regels veronderstelt die as en ai `onder
een parapluutje' brengen. Ook de letterreeksen ieu en,eeu (zoals die bijv.
voorkomen in nieuw en eeuw) moeten
een regel krijgen die ze onder zo'n paraplu brengt, net zoals regel (2) dat
doet voor oei, gezien de psychologi-
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sche interpretatie die mw. Wester aan
dit soort regels geeft: het zijn regels die
aangeven welke letterreeksen de lezer
interpreteert als bij elkaar horend.
Daarnaast zijn er ook uitzonderingen
op de tremaplaatsingsregels, in het bijzonder bij woorden die eindigen op
-eum zoals museum en linoleum.
Met de psychologische interpretatie
van dat regelsysteem moeten we echter
wel voorzichtig zijn. Dat regelsysteem
is primair de beschrijving van een
stukje kennis van ons spellingsysteem,

Weerwoord

een soort kennis die zeker bij het lezen van woorden een rol kan spelen.
We weten echter ook dat taalgebruikers het totale spellingbeeld van veel
woorden in hun geheugen opslaan.
Voor het woord geit bijvoorbeeld is er
al een letterreeks g+e+i+t in ons geheugen opgeslagen, een `plaatje' van
het woord, waardoor we dat woord in
zijn geschreven of gedrukte vorm in
een keer kunnen herkennen. Kinderen
van zes jaar herkennen het woord geit
al sneller dan het woord gift, zelfs als
ze het maar een paar maal gezien heb-

ben. Dat blijkt uit onderzoek van
Reitsma (1983). Met andere woorden:
omdat we al bekende woorden veelal
lezen `als Chinezen', dus op basis van
een beeld van de grafische vorm van
een woord, is directe herkenning vaak
mogelijk zonder elke letter afzonderlijk waar te nemen. In al die gevallen
spelen de hier besproken regels geen
enkele rol. Die regels veronderstellen
immers wel dat de woorden letter
voor letter gelezen worden.

laten gaan, kunnen we verantwoorden
dat -eum inderdaad uitzonderlijk is
(zie bijv. Schaap en Mols 1980,
blz. 23).

taalkundig, 'systeemintern' spellingonderzoek goed is, of gewenst, of nodig, omdat er direct (of indirect) psychologisch of didactisch gewin in het
spel zou zijn. Mijn claim is wel dat dit
soort onderzoek goed is, en gewenst,
en nodig (en genoemd moet worden
door de Taalunie), omdat het wetenschappelijk onderzoek is. Precies zoals
theoretische taalkunde goed is, en gewenst, en nodig omdat het wetenschap
is, en op een heel eigen manier de
`aard' van taal onderzoekt. Wetenschap is belangrijk, en het spellingsysteem van het Nederlands is, qua
systeem, tot op heden onvoldoende onderzocht. Ook ben ik van mening dat
kennis van het systeem vooraf hoort te
gaan aan %verandering van dat systeem
— zeker wanneer zulke kennis gewoon
te vergaren is.

J. Wester

Bij professor Booijs eerste alinea: beschouw, liefst met een glimlach, voetnoot (2) bij mijn essay. Wie puzzelt,
zal voorts ontdekken dat de regels ook
eenvoudiger kunnen: regels als voor
eau, eu, au en ou kunnen worden
samengeklapt tot een enkele regel die
zegt dat klinkerreeksen met een u
rechts een parapluutje boven zich krijgen. Enzovoort. Merk echter op dat
de -eum in museum expres niet behandeld moet worden. Generatieve regels
horen het kaf van het koren te scheiden, en door precies deze vorm fout te

Over de psychologie van de tremaregels is veel te zeggen. Bijvoorbeeld dat
ze juist hun nut bewijzen voor complexe woorden die niet in een keer `gezien' worden (daarom het rare koeieuier als voorbeeld). Fundamenteel is
echter dat zo'n psychologische onderbouwing van mijn (soort) regels helemaal niet cruciaal is: de analyses staan
of vallen er niet mee. Dit is misschien
een misverstand, ontstaan doordat
niet mijn wetenschappelijke werk hier
uitgangspunt voor de discussie is,
maar slechts het prijskonijn van mijn
essay. Voor alle duidelijkheid: mijn
claim is niet dat theoretisch-

Niet warm of koud
H. P. van Heel — Veere

Na het blussen van de grote wereldbrand duurde het maar een paar jaar
of nieuwe spanningen ontstonden: de
koude oorlog brak uit. Het begrip
koud diende om onderscheid te maken
tussen de pas afgelopen echte oorlog,
gekenmerkt door bommen, granaten,
vuur en vlam enerzijds en de nu ontstane situatie van spanning, dreiging
en diplomatieke strijd, eigenlijk
slechts als onechte oorlog ervaren,
anderzijds.
De begrippen heet en warm duidden
nog vele jaren op ernstige vormen van
conflict; denk maar aan de talloze

uitspraken door politieke groeperingen die een warme zomer of een bete
herfst aankondigen. Toch heeft de jarenlange dreiging van de koude oorlog
het begrip koud zijn betekenis van onecht, halfbakken ontnomen en er, integendeel, het element van allerbedreigendst aan toegevoegd.
De associatie van koud met onvriendelijk en het als welkom ervaren ontdooien (beeindigen van een als ongewenst ervaren toestand) zullen aan die
ontwikkeling niet vreemd zijn geweest.
In het bedrijfsleven spreekt men wel
van koude sanering die kille gedachten

oproept aan fabriekssluiting en ontslagen; een warme sanering is de abrupte
beeindiging van een onhoudbare financiele situatie, dankzij de combinatie van een adequate schadeverzekering en een welkome forse brand.
Althans, dat dacht ik. Dezer dagen
hoorde ik de heer Stekelenburg, FNV
voorzitter, pleiten voor een warme sanering, dat wil zeggen, een sanering
waarbij de werknemers niet de dupe
zouden worden, een mensvriendelijke
sanering dus.
En zo heeft het duo warm-koud stuivertje gewisseld.
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Het consequentiebeginsel in de spelling
F. Jansen & C. Sweerts — Rijksuniversiteit Leiden

`Dwaze consequentheid is de kwelgeest van kleine geesten' — R. W.
Emerson
Hoezeer men over spelling en spellingverandering van mening kan verschillen, is in het afgelopen jaar wel
duidelijk geworden uit de kolommen
van Onze Taal. Opmerkelijk genoeg is
een uitgangspunt nimmer ter discussie
gesteld: het consequentiebeginsel, hier
kortheidshalve CB:
(1) CONSEQUENTIEBEGINSEL:

schrijver, gebruik voor identieke elementen altijd dezelfde schrijfwijze.
Dit beginsel speelt een belangrijke rol
in onze spelling. In de regeling uit
1954, die nu ook nog geldt, mocht op
scholen de toegelaten spelling worden
gebruikt zolang die maar `gelijkmatig'
gebruikt werd. Met gelijkmatig bleek
naderhand `consequent' te zijn bedoeld. Desondanks werden diverse onderdelen van onze spelling als inconsequent ervaren. Spellingcommissies
kregen daarom onder andere als opdracht de spelling consequenter te
maken.
Dat men zo eensgezind consequentie
zegt na te streven, juichen we, ondanks
Emerson, natuurlijk toe. Alleen is het
jammer genoeg niet duidelijk wat men
onder consequentie verstaat. Met opzet hebben we in (1) het vage woord
`elementen' gebruikt. Zo kunnen we
voor elementen zowel woorden als
klanken invullen. Het lijkt ons niet te
gewaagd om onder het CB iets nog algemeners te verstaan, namelijk de eis
om alle spellingproblemen op dezelfde
wijze op te lossen.
Er bestaan ten minste vier interpretaties van `identieke elementen' in het
CB:

Interpretatie 1: als hetzelfde woord
meermalen in een tekst voorkomt
We weten het niet zeker (want het is
nog nooit onderzocht), maar hoogstwaarschijnlijk is iedereen het erover
eens dat het CB in deze interpretatie
zeer op prijs wordt gesteld. Zo stoort
het velen dat het Groene Boekje kopie
naast fotocopie voorschrijft. Wie in een

stukje nu eens acuut schrijft en tien regels verder akuut, maakt een wel heel
slordige indruk. Schrijvers, zo wijst de
ervaring uit, schamen zich als ze op
een dergelijke uitglijer worden geattendeerd.

Interpretatie 2: als dezelfde letter met
dezelfde klankwaarde meermalen in een
woord voorkomt
Maar wat gebeurt er als we het CB iets
ruimer nemen? In veel woorden is dezelfde letter twee of meer keren vertegenwoordigd (zoals de twee c's in conclusie of contract). Mogen deze letters
ook als de identieke elementen van het
CB beschouwd worden? Als het CB
ook hier geldig is, zullen halfslachtig
veranderde woordvormen als konclusie
en conklusie sterker afgekeurd worden
dan de consequente verandering konklusie. Maar het omgekeerde resultaat
kunnen we ons ook voorstellen: juist
konklusie wordt sterker dan konclusie
en conklusie afgekeurd, omdat die
laatste vormen tenminste nog een
beetje lijken op de oude, vertrouwde
vormen. Anders gezegd: misschien
verliest het CB het wel van de neiging
om elke afzonderlijke verandering als
een extra prikkel tot ergernis te zien.

Dat is onaanvaardbaar
Om hierover iets meer te weten te
komen, deden we een onderzoekje
naar de houding ten opzichte van
woorden met twee c's. Het verliep als
volgt. Eerst namen we informanten
een dictee af waarin de tien onderzoekswoorden voorkwamen. Zo konden we nagaan of ze de spelling kenden, want het heeft onzes inziens niet
zoveel zin om de houding ten opzichte
van verschijnselen te onderzoeken van
proefpersonen die kennis over die verschijnselen ontberen. Onze proefpersonen doorstonden de test allemaal.
Geen wonder, want het experiment
werd gehouden onder veertig personen met een VWO-opleiding: twintig
eerstej aarsstudenten Nederlands die
vlak voor het begin van hun studie
ondervraagd werden, en twintig personen die afgestudeerd waren in het
Nederlands of een andere moderne
t aal .

De proefpersonen kregen telkens drie
zinnen met een afwijkende vorm voor
ogen, bijvoorbeeld konklusie, conklusie
en konclusie. Hun eerste taak was deze
vormen op rangorde te leggen van
voor henzelf aanvaardbaar tot onaanvaardbaar. Na deze eerste ronde
moesten ze in de tweede ronde de
ernst van afwijking aangeven met een
cijfer op een schaal van 4, van 1 (goed,
geheel aanvaardbaar) tot en met 4 (ernstige fout, helemaal niet aanvaardbaar).
Gaven de proefpersonen de voorkeur
aan de consequente vorm? De tweede
ronde gaf het duidelijkste antwoord.
Alle proefpersonen vonden de consequente vormen konklusie en kontrakt
ongeveer een vol punt aanvaardbaarder dan de twee compromisvormen.
In het rangorde-experiment van de
eerste ronde bleken vooral de afgestudeerden systematisch welwillend te
staan ten opzichte van consequente
vormen als konklusie en kontrakt, en
de compromisvormen af te keuren.

Interpretatie 3: als dezelfde letter met
dezelfde klankwaarde in verschillende
woorden voorkomt
We gaan nog een stapje verder in het
abstracter invullen van het CB: moeten dezelfde klanken hetzelfde gespeld
worden als ze in verschillende woorden staan? Met andere woorden, wat
vinden taalgebruikers van het idee om
de c van commissaris te laten staan,
maar die van commandant in een k te
veranderen? Dit probleem werd onderzocht door Heyne en Hofmans in
hun buitengewoon interessante rapport Speling in de spelling (1988). Zij
boden een representatieve groep van
914 Nederlanders (en 1000 Belgen die
hier buiten beschouwing moeten blijven) 96 woordparen aan, steeds
bestaande uit een woord in de traditionele spelling en een in een veranderde
spelling, bijvoorbeeld commissaris en
kommissaris. De proefpersonen konden voor een van de vormen een voorkeur uitspreken, of aangeven dat het
hun niet uitmaakte. Omdat ze elk
deelprobleem aan de hand van twee
woordparen onderzochten, konden
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ze meten of de proefpersonen ten opzichte van het ene woord een andere
houding hadden dan tegenover het
andere woord.

heeft door zijn specifieke betekenisassociaties en bijzondere gebruiksmogelijkheden een eigen woordbeeld, en
dat bepaalt de houding ten opzichte
van spellingverandering.

Waarom geen akwarel?
Uit het onderzoek van Heyne en Hofmans blijkt dat we inderdaad interpretatie 3 van het CB gebruiken bij sommige spellingverschijnselen. Een eerste
voorbeeld is de houding ten opzichte
van de c danwel s in centrum en citroen. De proefpersonen staan ongeveer even afwijzend tegenover sent rum
als tegenover sitroen. Het consequentiepercentage is dan ook 88. Een ander
voorbeeld is de u die men in leeuw en
geschreeuw wenst. Daar is men voor
86% consequent. Maar andere verschijnselen beoordelen de taalgebruikers juist sterk inconsequent. Een
eerste voorbeeld is de qu/kw-variatie:
een meerderheid van 56% is niet tegen
frekwent 5 maar slechts 38% is even
mild over akwarel. Het consequentiepercentage is een magere 68%, en dat
terwijl beide vormen toegelaten spellingen zijn. Een tweede voorbeeld is
de fonetische spelling van douane en
gouverneur: slechts 18% is niet tegen
doeane, tegenover 30% bij goeverneur.
En, als meest raadselachtige voorbeeld, de keuze tussen -i en
-ie in de namen van de maanden: 28%
ziet wel iets in januarie; voor junie is
dat percentage geslonken tot 15. Bij
enkele van deze inconsequenties spreken Heyne en Hofmans van ongelukkig gekozen test-items. Dat is mogelijk, maar de volgende alternatieve verklaring sluiten we niet uit: een aanzienlijk deel van de proefpersonen kan
zijn keuze tussen kw en qu, ou en oe,
en i en ie niet los zien van de woorden
waarin ze voorkomen. Elk woord

Als deze verklaring van de resultaten
juist is, wordt het onzinnig om van
consequentie tussen woorden te spreken, omdat twee `dezelfde' letters in
verschillende woorden per definitie
niet als identiek kunnen worden gezien.
Interpretatie 4: als verschillende letters
in hetzelfde woord voorkomen
Het consequentiebeginsel wordt ook
wel nog een graadje abstracter geinterpreteerd, bijvoorbeeld door P. C. Paardekooper en de leden van de Vereniging voor Wetenschappelijke spelling.
Zij verlangen dat we consequent een
basisbeginsel hanteren bij het spellen,
namelijk het fonologische principe
`geef elke klank altijd door dezelfde
letter weer'. Aanhangers van die opvatting achten alleen de schrijfwijze akademies juist: de c mag niet omdat de
[k]-klank identiek is aan de [k] in laken, kaas, etc., en daar schrijft niemand een c; de uitgang -isch is inconsequent omdat we er niet over peinzen
om de klanken [ies] in vies, kies, etc.
als visch en kisch te schrijven. Als deze
interpretatie van (1) geldig is, zullen
taalgebruikers over akademies, koereur
en eksoties milder oordelen dan over
halfbakken vormen als academies of
akademisch, koureur of eksotisch. Een
andere uitslag kunnen we ons echter
ook indenken, namelijk dat de consequente vormen juist sterker afgekeurd
worden. Misschien hebben taalgebruikers immers liever dat verandering,
dus ook spellingverandering, in kleine

stapjes gaat. In dat geval wint behoudzucht het van het CB.

Per woord beoordelen
De Leidse proefpersonen uit het eerste
experimentje kregen ook vijf zinnen
voorgelegd waarin woorden met een c
en isch, zoals academisch, afwijkend
gespeld waren, te weten inconsequent
academies en akademisch, en consequent akademies. De resultaten waren
in beide ronden duidelijk: de inconsequente vorm akademisch was voor de
proefpersonen verreweg het aantrekkelijkst. Het is niet waarschijnlijk dat
dit resultant alleen verklaard kan worden door aan te nemen dat ies zoveel
afkeuringswaardiger is dan de k, omdat twee parallelle experimentjes met
andere spellingproblemen dezelfde resultaten te zien gaven. In het eerste
werd de houding onderzocht ten opzichte van woorden als exotisch, die zowel een x als isch horen te hebben.
Hier bleken de dertig proefpersonen
veel afwijzender te staan tegenover
consequente vormen van het type eksoties dan tegenover de compromisvorm eksotisch. Hetzelfde beeld leverde het tweede experimentje, waarin
woorden voorkwamen als coureur,
met zowel een c als een ou. Ook bier
vonden de dertig proefpersonen de
consequente spelling koereur het
minst aanvaardbaar.
Wat betekenen deze resultaten voor
het consequentiebeginsel? Waarschijn
lijk is het wel geldig, maar vult de taalgebruiker het uiterst beperkt en concreet in: het werkt alleen bij identieke
klanken die in hetzelfde woord staan.
De gevolgen voor het spellingdebat
zijn onzes inziens tamelijk aangenaam. Als (ja, als) er iets veranderd
moet worden, hoeven we niet alle problematische letters in alle leenwoorden in een klap te veranderen. Dat kan
wat de taalgebruiker betreft heel geleidelijk gebeuren: per letter en per
woord.

-

G. Heyne en M. Hofmans, 1988, Speling

in de spelling. Tilburg: IVA.
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Verwaarloosde details
van de spelling
T. Hoevers —Amsterdam

De spellingactivisten putten zich uit
in het verzinnen van oplossingen voor
de werkwoordsvormen, de tussenletter
n (die helemaal niet bestaat), de
-eau, de ij en ei, ou en au, de -isch en
vreemde woorden. Lang niet alle voorstellen zijn even logisch. In mijn eigen
voorstel, wat onbescheiden de
`Spelling-Hoevers' genaamd, probeer
ik zo veel mogelijk de logica we'l te
dienen. Ik ga daarbij door tot de
kleinste details, die door anderen worden verwaarloosd. Ze zijn weliswaar
van ondergeschikt belang, maar toch
wel degelijk de moeite waard, want ze
zijn thans slecht geregeld, of zelfs helemaal niet, en veroorzaken een hoop
last. Hier volgen er negen.

1. Initiaalwoorden plus -er
Dat moet thans met een apostrofje:
WD er. Dat is tegen de logica, want
het apostrofje moet binnen een lettergreep letters van elkaar losmaken
(auto 's). Het koppelstreepje moet dienen om complete lettergrepen van elkaar te scheiden. De uitgang er is een
aparte lettergreep, dus: VVD-er. Bij
VVD er is ook lastig dat bij afbreking
het apostrofje moet vervallen, en dat
bij toevoeging van een woord we'l het
koppelstreepje is voorgeschreven. Dus:
VVD'er naast VVD-lid. Dat vraagt om
fouten. Mijn spelling schrijft VVD-lid
en VVD-er. Dat is uniform en ook
eenvoudiger, want bij afbreking blijft
dat koppelstreepje gewoon staan.
-

2. Familienaam + toevoegingen
Die kunnen veel vaker met een kleine
letter. We kunnen de voornamen en
voorletters, die thans voor de kleine
letter zorgen, uitbreiden met aanspreektitels (mijnheer, de heer, mevrouw, mejuffrouw), academische titels, al of niet afgekort (meester, professor, mr., prof.) en functieaanduidingen zonder lidwoord. Dus: de heer van
der Voort, minister van den Broek, prof.
de Boer. Je komt niet helemaal van de
hoofdletter af. Hij moet blijven als de
naam geheel alleen in de zin staat en
aan het begin van de zin. Morgen treedt
De Zeeuw of als voorzitter. Met kleine
letter zou het iemand uit Zeeland
zijn.

3. Afgekorte toevoegingen
Hoofdzakelijk v.d. Deze zijn thans helemaal niet gereglementeerd. Ik doe
dat wel: altijd met een kleine letter,
ook aan het begin van een zin. Dit is
van belang voor krantekoppen: v.d.
Broek doet voorstel. De hoofdletter,
V.d. Broek, doet te veel aan een afgekorte voornaam (Vincent, Victor,
Vanessa) denken.

4. Cijfer aan begin van de zin
Ook dat is thans niet gereglementeerd.
In mijn voorstel echter wel. Het cijfer
geldt als de hoofdletter; het eerstvolgende woord krij gt geen hoofdletter
meer. Kleine getallen schrijft men
doorgaans in letters, maar het is van
belang voor krantekoppen om te kunnen schrijven 178 doden bij vliegramp,
niet 178 Doden, 1693 jaar voor
Christus, niet 1693 faar voor Christus.

5. Afbreking bij de ch
Woorden als lachen en kuchen hebben
een korte klinker. Maar bij la-chen,
ku-chen komt de klinker in een open
lettergreep te staan, waardoor een
lange klinker kan worden gelezen.
Om de lettergreep gesloten te houden,
breek ik of na de ch: lach-en, kuch-en,
lich-aam. Maar wel: me-chanisch,
psy-chiater, want daar staan lange
klinkers.

6. Afbreking bij de x
De huidige regels staan dat niet toe.
Maar in zeldzame gevallen kan het wel
eens nodig zijn. Een klinker voor de x
is kort, de lettergreep moet gesloten
blijven, dus: sex-ueel (ik ben tegen vervanging van de x door ks), paradox-aal,
lax-eermiddel. Uitzondering: lu-xe,
wegens de lange u.

8. Accent]es
Deze worden wel gebruikt om een
woord speciaal te benadrukken. Vaak
zet men rechtse accentjes op lange
klinkers (daar, ook), linkse op de korte
(op, in, erg). Dat is onnodig, want accentjes hebben in het Nederlands geen
uitspraakaanduidende functie. Daar
hebben we het klinkersysteem voor.
Ook dit is niet officieel gereglementeerd, maar ik doe het wel: altij d het
rechtse accentje, zowel op de lange als
de korte klinker: ddar, ook, op, in, erg.
Bij klinkercombinaties alleen op de
eerste: hier, deur, ik moet, vrouw. Het
linkse accentje en het dakje blijven
dan gereserveerd voor vreemde woorden (gene, chansonnie're) plus het
woordje he'.

9. Het woordaccent
Dat hoeft gewoonlijk niet te worden
aangegeven, daar het voldoende aan regels gebonden is. Maar bij woorden
die buiten de regels vallen, moet het
wel worden aangegeven. Kado, buro,
nivo is dan ook onverantwoord, want
de -o staat voor de onbenadrukte eindo: leano, giro, piano. De Franse -eau
weg? Best, als het woordaccent dan
maar aangegeven blijft. Het zou nog
niet zo erg zijn als het alleen om die
paar goed bekende woorden ging,
maar we hebben vijftien woorden met
benadrukte eind-o in gebruik, meestal
aangegeven door -eau: bureau, cadeau,
niveau, fricandeau, plateau, tableau,
plumeau, trumeau, ook wel op andere
wijze: crapeaud, depot, sepot, soms ook
helemaal niet: bravo, bistro, hobo, hallo.
Schrijven we de minder goed bekende
woorden met -o (krapo, plato, plumo,
sepo) dan is de verkeerde uitspraak
krapo, enz. niet denkbeeldig. We merken dat nu al bij de woorden hobo en
bistro.

Geen stampei!

7. Samengestelde namen

Dr. C. A. Zaalberg

De afleidingen hiervan behoren uniform te zijn met de naam zelf. WestDuitsland, maar Westduits, Westduitser,
dat blijkt te lastig. Dus: WestDuitsland, West-Duits, West-Duitser, of:
Westduitsland, Westduits, Westduitser.
Zelf heb ik een lichte voorkeur voor
de losse schrijfwijze. Maar ook de
vaste is wel te verdedigen. Hier doet de
Taalunie tenminste iets aan.

Een vette krantekop: `Stampei om
boek Vestdijk'. Aldus gespeld. Je gelooft als neerlandicus je ogen niet helemaal en haalt deel III van de grote
Van Dale te voorschijn. Maar daar
staat het: `stampei, v.... ergens stampei over maken.' Zijn eendelige hedendaagse broer, ruggelings N-N ge-
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naamd, erkent ook stampij, maar verwijst daarbij naar stampei. De kleine
Koenen en Verschueren geven alleen
stampei, Kramers' Groot Woordenboek merkwaardigerwijze bovendien
stampee, dat nergens anders te vinden
is. De Grote Koenen voegt toe:
`(oudfr. estampie)' en treft daarmee die
ei- spelling in het hart . Want we weten
allemaal dat een oorspronkelijke i een
hedendaagse ij heeft opgeleverd: vri
werd vrij, liden werd lijden, parti werd
partij. Daarentegen komt meier van
maior, keizer van Caesar, vallei van
vallee, trein van train, en kunnen de
geleerden ons uitleggen hoe er een g is
verdwenen in dweil ,' meid, ik zei en
zezl.
.•

p

Wordt het nu geen tl^d om het WNT
maar eens aan te slepen, het deel StStrever? Het artikel staat boven aan
kolom 617 en bevat zes voorbeelden :
drie gespeld met ij, twee met i, een (uit
een woordenboek) met ei, alle Vlaams
of Brabants en een tot vier eeuwen
oud. Hoogst verrassend is het trefg
woord stampei, met daarachter als afwijkende vorm, in magere lettertjes,
stam
i '. Hoe is de deelredacteur, wij-l
1
len dr. R. van der Meulen, daartoe gekomen?
e
Het antwoord geeft ver mo ed eli ^k hhet
artikel dat in het WNT op stampei
volgt, namelijk het werkwoord stameien, dat ook al een tweede schrijfpwijs dunnetjes toegevoegd krijgt : stam1930) `veroui ^en en(ongeveer in 1930
p
derd' heet. Dit artikel bevat meer bewijsplaatsen dan het voorgaande, de
meeste nu uit Hollandse teksten afkomstig (17de - of 18de-eeuws) en
gesp eld met ei of ei
j.

Welke schrijfwijs verdient, nu we dit

alles weten, de voorkeur?
Aan dat werkwoord stampeten van
onze gouden-eeuwers heeft de huidige
taalpolitiek geen boodschap. De woordenboeken van nu kennen alleen stampet maken. We hebben uitsluitend te
maken met het zelfstandig naamwoord. Uit hetgeen hierboven bijeengebracht is, blijkt toch wel ondubbelzinnig dat we conform onze traditionele s elre els stam i j dienen te schrijp g
p 1^
yen. Ere aan het woordenboek dat nog
niet genoemd is : het Nieuw Handder Nederlandse Taal,
ook een Van Dale, dat i n de druk van
1975, volkomen terecht, geen andere
vorm meldt dan stampij
.

Test uw spelvaardigheid. Streep het (in
de voorkeurspelling) correct gespelde
woord aan. De juiste antwoorden
vindt u op bladzijde 93
H. R Winkelman — Hoogeveen

❑ niemendalletje
❑ niemandalletje

❑ abacadabra
❑ arbacadabra

❑ rascisme
❑ racisme

❑ sousterain
❑ sousterrain
❑ souterrain

❑
❑
❑
❑

❑ prinsesseboon
❑ princesseboon

abracadabra
abbacadabra
adacadabra
acadabra

❑ prinsessenboon
❑ princessenboon

❑ souterain

❑ impresario

❑ hniaal
❑ lineaal

❑ Dokkummer

❑ hinneken

❑ guerilla
Eliguerrilla

❑ seksueel

❑ impressario

❑ hinniken

❑ rattekruit

❑ rattenkruit
❑ rattekruid
❑ rattenkruid
❑ ekzeem
❑ ekseem

❑ ecseem

❑ eczeem

❑ exeem

❑ exzeem
❑ diarree

❑ diaree
❑ diarre
❑ diare"
❑ diarrhee

❑ creme
❑ creme
❑ creme

❑ laconiek
❑ lakoniek
❑ perse

❑ perse

p

❑ per se
❑ p er
er se

❑ chic
❑ chique

❑ sjiek
❑ chiec

❑ abatoir
❑ abbatoir
❑ abattoir

❑ abbattoir
❑ transscriptie
p
❑ transcriptie
ptie

❑ guerrila

❑ guerila
❑ bruskeren
❑ brusqueren
❑ bruuskeren
❑ bruusqueren

❑ molecuul
❑ molekuul

❑ molekule
❑ molecule
❑ acolade

❑ acollade
❑ accollade
❑ accolade

❑ akkolade
❑ akolade
❑ pyramide
❑ piramide
❑ piramiede
❑ keilbout

❑ kijlbout
❑ kwintessens

❑ Dokkumer

❑ sexueel

❑ secte
❑ sekte
❑ clientele
❑ clientele
❑ clientele
❑ clientele

clientele

❑ clientele
.

❑ mays
❑ mais
❑ bossage
❑ boschage

❑ bosschage
❑ symetrie
❑ symmetric
❑ apeleren

❑ apelleren

❑ appelleren
❑ appeleren

❑ email
❑ emaille

❑ quintessens
❑ quintessence

❑ emaile

❑ quintesens

❑ spercieboon
❑ sperzieboon
❑ spersieboon

❑ kwintesens
❑ tesamen
❑ tezamen

❑ te samen
❑ te zamen

❑ fluoriserend
❑ fluoreserend

❑ fluorescerend
❑ fluoriscerend

❑ veinsaard

❑ vijnsaard
❑ veinzaard
Li vijnzaard

❑ elektronica

❑ elektronika
Li electronica
❑ electronika

❑ slordervos

❑ controle
❑ controle
❑ kontrole

❑ statiefoto
❑ staatiefoto

❑ slordevos

❑ kontrole

❑ staatsiefoto

❑ sloddervos
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Just
what you need

M

oeiiijke woorden, moderne woorden,
vieze woorden, spreekwoorden en dat

woordje waar je even niet opkwam: ze staan
in Van Dale's handwoordenboeken.
Toch zijn 't geen onhanteerbare pillen.
Handig. Prijs per deel f 39,75. Verkrijgbaar bij

Juste
ce qu'il f

de boekhandel.

Handwoordenboeken Engels

M

oeilijke woorden, moderne woorden,
vieze woorden, spreekwoorden en dat

woordje waar je even niet opkwam: ze staan
in Van Dale's handwoordenboeken.
Toch zijn 't geen onhanteerbare pillen.
Handig. Prijs per deel f9,75. Verkrijgbaar bij
de boekhandel.

vain elJ^e

Handwoordenboeken Frans

Facharbeit

M

oeilijke woorden, moderne woorden,
vieze woorden, spreekwoorden en

dat woordje waar je even niet opkwam: ze

staan in Van Dale's handwoordenboeken.
Toch zijn 't geen onhanteerbare pillen.
Handig. Prijs per deel f 39,75. Verkrijgbaar
bij de boekhandel.
'

van elJ.a^

Handwoordenboeken Duits

t Betexre% wer k

M

oeilijke woorden, moderne woorden,
rare woorden en gewoon dat

woordje waar je even niet opkwam; ze staan in
Van Dale's handwoordenboek.
Toch is 't geen onhanteerbare pil. Handig.
Prijs f 47,50 . Verkrijgbaar bij de boekhandel.

2 a^n^a^e

Handwoordenboek
Hedendaags Nederlands
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Van woord tot woord
tpaert, of: spelling in de Middeleeuwen
Marlies Philippa

`Middeleeuwse toestanden' of 'middeleeuwse ideeen' zijn zegswijzen die niet zo'n
gunstig beeld geven van de Middeleeuwen. Op het eerste gezicht, en die blik gaat
dan uit van onze huidige spellingnormen, lijkt ook de Middelnederlandse spelling
bijzonder middeleeuws in de negatieve zin. Inconsequentie en regelloosheid alom.
Denkt men. Ten onrechte.

Laten wij tpaert nemen. In onze ogen
een vreemde schrijfwijze voor het
paard. Maar toch niet inconsequent.
Aan apostrof + t (of + een andere letter) deed men nog niet, een lange klinker zoals de as gaf men op een andere
manier weer, en de medeklinkers
schreef men het liefst zoals men ze uitsprak: aan het eind van het woord
paard hoor je een -t, dus was de spelling met een -t te verwachten.
Bloet tot in den doet
Wij zijn gewend om voor de lange
klinkers in gesloten lettergrepen (lettergrepen die op een medeklinker eindigen) een dubbele letter te gebruiken.
Zo schrijven we bijvoorbeeld jaar en
niet jar. In het Middelnederlands
waren er meer mogelijkheden. De letters -e en -i kon men als lengtetekens
aanwenden om lange klinkers aan te
duiden. We treffen jaer en jair aan,
boos en bois, doof en doef. De varianten
hangen min of meer of van schrijver,
tijd en dialect. Voor een deel zullen de
verschillende spelwijzen met verschillen in uitspraak gepaard zijn gegaan,
maar wij weten niet precies hoe. Curieus is dat woorden met een echte -oezoals bloed/bloet rij men op woorden
waarin de -e achter de o een lengteteken is zoals in dood/doed/doet. Denk
maar aan het Wilhelmus.
Het rijm is belangrijk voor ons om te
weten te komen of klanken hetzelfde
waren of op elkaar leken. De -ie- en de
-ij- deden dat in ieder geval niet. In het
Middelnederlands rijmen lijf en lief
nooit op elkaar. De ij had niets te
maken met de y, die een spellingvariant van de i was; zo kwam eylant voor
naast eilant. De ij werd ook nog niet
uitgesproken als in het huidige Nederlands. Het was een lange -i- en de -iewas dat ook. Maar ze moeten heel duidelijk verschillend zijn geweest.
Schrijven wat je zegt
Het Middelnederlands was geen een-

heidstaal, maar een verzameling dialecten. Er bestond ook geen gestandaardiseerde spelling. Wel waren er
schrijftradities en spellingconventies.
Zo schreef men de k-klank voorafgaand aan -e en -i als k, elders als c, bijvoorbeeld leetel en comen. De dubbele
k werd gespeld als ck, zoals in backer.
In het huidige Nederlands schrijven
we hoed-hoeden en rib-ribben, maar
huffs-huizen en golf-golven. Bij de d en
de b gaat de regel van analogie en gelijkvormigheid op, bij de z en de v
niet. In het (vroege) Middelnederlands
gold hij ook niet voor de d. Dat hebben we gezien bij tpaert. Wel voor de
b, maar die kwam nauwelijks voor aan
het eind van een woord. Web was
webbe, rib ribbe en ik heb is hebbe.
Aan het eind van een woord spreken
we de v als f uit en we schrijven hem
ook zo. Binnen een woord passen we
dit principe niet toe. We spellen ontvangen met een v (maar we zeggen een
f), omdat vangen een v heeft. In het
Middelnederlands staat na ont- soms
een v, maar vaak een f: ontfaen.
Interessant is de spelling met een c
(ultspraak k) in plaats van een g als ng
aan het eind van een woord komt:
coninc, lanc, dinc. Midden in het
woord werd -ng- of -ngh- geschreven:
coninghe, lange, dinghe. Zoals de t
(Paert) de stemloze pendant is van de d
(paerde) en de s (huffs) die van de z (huizen), zo is de k de stemloze tegenhanger van de g zoals die voorkomt in het
Engelse goal. Uit de spelling lanc en
dinc naast lange, dinghe, enzovoorts,
moeten we concluderen dat de -ng(h)
in het Middelnederlands werd uitgesproken als de -ng- in het Engelse
finger.

het Engelse wood. In onze taal kan dat
niet en in het Middelnederlands was
het evenmin mogelijk. Dat betekent
dat ook de slot-g stemloos moet worden. In het zuidelijke Nederlands gebeurt dat ook: er is een evident verschil tussen de g in mogen en dagen en
die in mag en dag. Voor de meeste
noordelijke Nederlanders is dit verschil niet zo duidelijk. In het Middelnederlands werd ook bij de g de tegenstelling stemhebbendheid en stemloosheid in de spelling uitgedrukt: men
schreef mach en dach naast moghen en
daghe.
Ik zie zoveel Middelnederlands dat ik
de nu geldende spellingregels soms
vergeet. Ik weet dan niet meer of het
ontvangen of ontfangen is. En onlangs
overkwam het me dat ik op een
cheque dertich invulde!

Uitslag
spelspel
— niemendalletje
— souterrain
— impresario
— hinniken
— rattenkruit
— eczeem
— dairree
— creme
— laconiek
— per se
— chic
— abattoir
— transcriptie
— abracadabra
— sloddervos
—* liniaal
— guerrilla
— bruuskeren
— molecule
— accolade
— piramide
,

Stemverlies
In talen als het Engels en het Zweeds
kan aan het eind van een woord best
een stemhebbende medeklinker worden uitgesproken. Neem bijvoorbeeld

— keilbout
— kwintessens
— te zamen
— veinzaard
— controle
— racisme
— prinsessenboon
— Dokkumer
— seksueel
— sekte
— clientele
— mais
— bosschage
— symmetrie
— appelleren
— email
— sperzieboon
— fluorescerend
— elektronica
— statiefoto
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Taalslacht
Kees van Kooten — Hilversum
Dokter Kipping.
Goedemiddag.
U bent bestuurslid van de Nederlandse Taalunie, die de spelling
wil vereenvoudigen, om tot een officiele versie van de taal in
Nederland en Vlaanderen te komen, toch?
Uiteindelijk wel, ja.
Kunt u een paar van die overeenkomende gevallen noemen?
U bedoelt wat wij voorlopig zijn overeengekomen?
Ja en graag kort samengevat, want de aflopende minuten zijn wij
nogal uitgelopen.
Nou het gaat mij persoonlijk niet eens zozeer om de spelling. Mijn
bezorgdheid geldt de verloedering van ons Nederlands over de
gehele linie. Niet alleen de spellingsfouten, maar vooral de grammaticale blunders, die je overal hoort maken. En ziet schrijven.
Nu bent u toch een presentator van een Taalprogramma, nietwaar?
Nou en of en al zeven jaar.
Toch pleegt u in uw eerste zinnen al meteen twee enorme taalkundige vergrijpen.
Wat doe ik dan verkeerd?
U haalt het tegenwoordig- en het voltooid deelwoord door elkaar!
Het participe present en het participe passe, waar zij bijvoeglijk
gebruikt worden! U zei: overeenkomende gevallen, terwijl u de
overeengekomen gevallen bedoelde.
Slipje. U heeft gelijk. Ik zal eraan denken. Maar goed, onder uw
bezielde leiding heeft de commissie...
Weer zoiets! U zegt bezielde leiding, terwijl u, naar ik mag hopen,
mijn bezielende leiding bedoelt. Mijn leiding die anderen bezielt,
als het goed is.
Ja. Weer fout. Maar goed: er gebeuren, ook binnen de taal, nu
eenmaal verwarde dingen!
Nee! Strikt genomen kan het wel, verwarde dingen, maar ik weet
zeker dat u verwarrende dingen wilt zeggen!
Dus niet alle voorgekomen fouten zijn honderd procent verkeerd?
Omdat het, zoals bij uw verwarde dingen, qua betekenis soms
weinig verschil maakt of u het bijvoeglijk naamwoord bezigt in
zijn tegenwoordige dan wel In zijn verleden vorm, kunnen wtj de
gebruiker niet alle voorkomende fouten aanrekenen, helaas.
U bent daar streng in he? Voordat u in de commissie werd opgenomen was u al berucht als schrijver van ingezonden brieven over
zulke taalkwesties.
Hoort u het nu zelf niet? U zegt keurig: ingezonden brieven. U piekert er niet over om van inzendende brieven te spreken. Vreemd!
Maar al uw spanningen sorteerden tot nu toe tamelijk teleurgestelde resultaten.
Hier! Daar gaat u weerl Hoe kunnen resultaten zelf nou toch
teleurgesteld zijn! Nee, ze stellen mij teleur!
Dokter Kipping, de tijd is om. Ik dank u in elk geval voor uw
bemiddelde rol.
Hoho! Dit is een erebaantje hoor, ik verdien er niets mee. Mijn rol
is slechts bemiddeld.
Ja, dat zeg 1k.
Nee, dat zegt u niet!
Ik wil u alleen maar een complimentje maken over uw voorgelichte taak...
Ach, technicus, mag ik een glaasje water?
Wilt u niet liever een kopje koffie?
Nee, ik heb mij weer veel te druk gemaakt. Ik moet een rustgevend pilletje innemen.
Het spijt me werkelijk als dit mijn schuld Is.
Het is niets. lk ben dit gewend.
Neenee, ik sta erop. Hier: neemt u twee gekalmeerde tabletjes van
mijI
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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 huip nodig. Weet u lets waarvan u denkt dat het in deze

Jaarverw

rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Onze Taal

Voetbal-/politietaal
In een reeks boekjes van de SDU over
specifiek taalgebruik worden deze
maand twee nieuwe afleveringen uitgebracht. In Politietaal schetst Leo van
Heijningen het taalgebruik van de
Nederlandse politieagent, dat hij sterk
vindt afwijken van het normale taalgebruik. Onze agenten blinken volgens
de schrijver uit in het vermengen van
juridische taal met regelrechte straattaal. In Voetbaltaal belicht de sociolingufst Rene Appel het jargon van voetballers, voetbaltrainers en voetbalcommentatoren. Het is een boekje over
overlappende spelers, vliegende scharen
en de binnenmeniscus.
Politietaal en Voetbaltaal zijn de delen
3 en 4 uit de jargonreeks van de SDU
en kosten f 14,90 per deel. Eerder verschenen deeltjes over de taal van de
popmuzikant en de taal van de pcgebruiker (zie biz. 64 van het aprilnummer van Onze Taal). ISBN
90.12.06445.7 en 90.12.06735.9

Spreekwoordengigant
Bij uitgeverij Ruitenberg verschijnt dit
voorjaar een ongewijzigde herdruk
van het reusachtige Spreekwoordenboek
der Nederlandse taal van P. J. Harrebomee. Het drie delen tellende boek, dat
halverwege de vorige eeuw in afleveringen werd gepubliceerd, bevat zo'n
42.500 spreekwoorden die samen 1800
bladzijden in beslag nemen. Harrebomee gebruikte de term `spreekwoord'
dan ook zeer algemeen: hij nam ook
veel vaste uitdrukkingen en zegswijzen
op. Voor het samenstellen van zijn
boek maakte hij gebruik van 200 eerder verschenen boeken over spreekwoorden, en verzamelde hij zelf in
heel Nederland materiaal. Bovendien
kreeg hij hulp van vooraanstaande
neerlandici en lexicografen, zoals Verwijs en De Vries.
Het Spreekwoordenboek der Nederlandse Taal kost f 245,00.
ISBN 90.72540.16.6
,

^.11es over leestekens
.an leestekens is op het eerste gezicht
tiet veel bijzonders te beleven. Velen
ebruiken ze zoals en wanneer het
un uitkomt. Maar ook voor het

gebruik van leestekens zijn regels te geven. P. J. van der Horst doet dat in de
Leestekenwijzer: hij geeft aanwijzingen
voor het gebruik van het koppelteken,
het vervangingsteken, het teksthaakje,
de punt, puntkomma en alle andere tekens die bij het schrijven kunnen worden gebruikt. Hoewel het boekje ook
oefeningen bevat en dus niet echt een
naslagwerk mag worden genoemd, is
het een prima aanvulling op woordenlijsten en schr.ijfhandleidingen.
De Leestekenwijzer wordt uitgegeven
door de SDU en kost f 34,50.
ISBN 90.12.06509.7

Naamkunde gebundeld
Bij uitgeverij Strengholt verscheen onlangs het boek Groeten van Elders, een
bundel met artikelen van Rob Rentenaar over plaatsn.amen en familienamen. In 23 artikelen wordt de boeiende wereld van de naamkunde verbonden aan de geschiedenis en de cultuur van vroegere generaties. Twaalf
artikelen daarvan verschenen in de periode 1985-1989 in Onze Taal, andere
in NRC Handelsblad en Ons Amsterdam.
Groeten van Elders Celt 135 bladzijden
en kost f 27,50. ISBN 90.6010.696.2

Termenbank
Elsevier Science Publishers, de grootste uitgever van gespecialiseerde woordenboeken in de wereld, brengt in de
loop van dit jaar al zijn woordenboeken onder in een terminologische databank in Maastricht. Daarmee ontstaat een van de grootste 'termenbanken' ter wereld. Ook het Nederlandse
vaktaalgebruik wordt er geregistreerd.
De beheerders van de bank, Euroterm
Maastricht en de Rijkshogeschool
Opleiding Tolk Vertaler, verwachten
dat taalgebruikers die een bepaalde
vakterm niet in een gewoon woordenboek kunnen vinden, van de databank
gebruik zullen maken. Het gebruikersvriendelijke programma van de
termenbank. is Engelstalig en geeft
ook grammaticale informatie bij de
termen.

Voor nadere inlichtingen kan contact
worden opgenomen met Elsevier
Science Publishers: 020 - 586 24 62.

J. G. Smit — secretaris Genootschap

Onze Taal

Op woensdag 20 juni aanstaande zal
in een der zalen van het Zalencentrum
Centraal Station te 's-Gravenhage de
jaarvergadering van het genootschap
worden gehouden. Deze vergadering
vangt om 14.00 uur aan.
Op de agenda staan de volgende
punten:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Verslag jaarvergadering 1989
Jaarverslag 1989
.
Financieel verslag over 1989 door
de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuurssamenstelling:
a. dr. J. de Rooij treedt om persoonlijke redenen af als
bestuurslid
b. om statutaire redenen treden
af: dr. J. F. Remarque, vice-

voorzitter, J. G. Smit, secretaris en drs. A. P. M. de Bie,
bestuurslid; zij zijn niet herkiesbaar
c. benoeming bestuurslid mr. H.
W. van Rees tot secretaris van
het genootschap
d. aan de beurt van aftreden is
mevr. mr. M. A. Rumke; zij
stelt zich herkiesbaar
e. nieuw te benoemen bestuursleden: dr. L). Dolman, C. N. F.
van Ditshuizen
8. Het genootschap bestaat op 16
mei 1991
, 60 jaar. Plan voor een
jubileumviering.
9. Voorstel tot verhoging van de
contributie per 1 januari 1991
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Sluiting.
De financiele stukken en het jaarverslag over 1989 liggen een half uur
voor de aanvang van de vergadering ter
inzage. Wen.st men deze stukken eerder te bestuderen, dan kan men ze bij
het secretariaat schriftelijk of telefonisch aanvragen.
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PCUdB

n Een intrigerend probleem, gegeven
door Irene Dikkers te Waalre. In NRC
Handelsblad van 10 maart jongstleden
staat in een kop te lezen: bij Vervoersbond vertrekt 29 man. Moet dat niet
vertrekken zijn, aldus de vraag van mevrouw Dikkers. Ik zou zeggen van
wel, maar interessanter is de vraag naar
het waarom. n Ik zal trachten hier een
voorlopig antwoord op te geven. Een
aantal woorden kan in het Nederlands, in combinatie met een telwoord, de enkelvoudsvorm aannemen, ook wanneer het woord in meervoudige zin wordt gebezigd. Tot deze
categorie behoren alle lengte-,
oppervlakte- en inhoudsmaten, (kilometer, hectare, liter), sommige tij dsaanduidingen, (blj'voorbeeld j'aar en uur,
maar niet week en seconde), bedragsaanduidingen (gulden en cent, maar
niet dubbeltje en stuiver), de meeste
consumptiegoederen die in een eet- of
drinkgelegenheid besteld kunnen worden (koffie, spa, bier, jenever, maar
weer niet borrel), en het geval apart:
man. • Het zou op zichzelf aardig zijn
precies na te gaan wanneer hier het enkelvoud in meervoudsbetekenis wordt
gebruikt, maar dat zou te ver voeren.
We constateren wel dat het meervoudige man niet zozeer mannen alswel
personen betekent. n Verder: in de
meeste gevallen waar zo'n oneigenlijk
enkelvoud het onderwerp van de zin
is, gebruiken we een meervoudig
werkwoord. Luister maar. Drie bier
stonden op tafel te verschalen (tussen
haakjes, als we hier drie bieren zouden
zeggen, zou het lijken alsof het om
drie verschillende biersoorten ging).
Zo ook: tien jaar zijn verstreken sinds
Naar vertrek. Alleen bij oppervlaktematen weet ik het niet. Ik zou kunnen
zeggen: zes hectare van bet terrein liggen braak, maar ook ligt braak.
En wat is dus de voorlopige moraal?
Degene die schrijft dat 29 man vertrekt, ziet man als een oppervlaktemaat, ongetwijfeld het gezegde indachtig dat iets uit de lengte of uit de
breedte moet komen. n Overigens, natuurlijk heb ik in de gaten dat het gebruik van man waar ook vrouwen bedoeld zouden kunnen zijn, een hemeltergend onrecht is, maar daar heb ik
de afgelopen tij d(en) al zoveel over ge-

schreven dat ik er het zwijgen toe doe.
n De heer Nederkoorn vraagt zich of
of de uitdrukking van gedachten veranderen niet vreemd is. Uit zijn commentaar blijkt dat hij van mening is
dat veranderen uitsluitend betekent
een verandering aanbrengen. Maar, gegeven het feit dat veranderen ook betekent een verandering ondergaan is er
niets vreemds aan de hand. Ik hoop
dat ik u bij dezen van mening heb
kunnen doen veranderen en dat dus
uw opinie in dezen op slag verandert.
n Ben Datema, Rein Broere en E. J.
M. van der Werf, drie man dus in totaal, en waarschijnlijk ook drie mannen, beschuldigen mij van discriminatie, een lichtvoetige levenswandel, gruwelijke taalwandaden c.q. exhibitionisme, door de groet die ik u alien in
het februari/maartnummer meegaf:
taalminnaars en minnaressen. n Hier
had=-natuurlijk een streepje voor minnaressen moeten staan. Raadpleging
van mijn archieven heeft mij geleerd
dat dit streepje er ook niet stond in de
oerkopij. Aan de zetter kan ik dus de
schuld niet meer geven. Wat heeft mij
dan tot deze wandaad bewogen? Pure
slordigheid, lichtzinnigheid, neiging
tot provocatie, of simpelweg de behoefte om te kijken hoevelen onder u
deze omissie zou opvallen? Ik weet het
helaas niet meer. • U kent haar wel,
die bekende fout: zingend vertrok de
bus met schoolkinderen. Letterlijk staat
hier dat de bus zingt. Een beetje flauw,
zegt u, want iedereen weet dat de
schoolkinderen bedoeld moeten zip n.
n Maar wat te denken van het volgende knipsel, door M. J. Kievit voor
ons uit het Reformatorisch Dagblad
geknipt? ( . .. ) een marktkraam waar
voornoemde vluchtelingenhappen, bangend in een wit servet, minzaam glimlachend over de plank geschoven worden. Natuurlijk, het zijn niet de vluchtelingenhappen die glimlachen, doch
de serveerder. Maar dan zou deze persoon logischerwijze in een wit servet
moeten hangen. Ik waag te betwijfelen
of dat de bedoeling is geweest van de
schrijver. n Ik hoop dat mijn levenswandel genoegzaam verhuld blijve als
ik u thans groet met: taalminnaars
(m/v), het ga u alien wel.
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Ontspoorde metaforen
98 Beeldspraak is een riskant stij lmiddel.
Goede vondsten zijn schaarser dan
missers, die ontstaan door botsing van
beelden of door beeldbreuk.
101 De snelle carriere van alsrnaar.
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veranderd in dit standaardwerk?
107 Het als meervoudig voornaamwoord.
108 U ofjij zeggen tegen ouders: het traditionele gebruik verandert snel.
110 Wetenschap over spelling (2). Discussic over spelling als onderliggende
vorm: het systeem in buffs/buizen,
geef/geven, enz.
112 Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (3) Woorden verzamelen.
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113 Test uw bondigheid in schrijven.
114 De ordening in onze gesprekken.
115 Het verschil volt/voltage, enz.
115 Etymologie: hoe we tot spreken
kwamen.
116 Normering in de ANS: dezelfde grammatica zowel 'liberaal' als `streng'?
117 De j onge taalturken nemen de macht.
118 Homotaal: een collectie codewoorden.
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Maak een ander
abonnee en verdien
zelf een leuk boek.
Lees het inlegvel!

100 Reacties: de oogkleppen van de taalanatoom; vernederlands marketing;
van cranberry naar duinbes.
106 Taal en betekenis: hoe 3 maal 6 tussen 6
en 18 kan uitkomen.
109 Taalcuriosa: voetbaltaal.
119 InZicbt over nieuwe boeken.
120 PCUdB over zuiders, Engelse invloed
en positieve wanprestatie.
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`Welke meesterhand is hier aan het woord 9.'
Over ontspoorde metaforen
Peter Burger & Jaap de Jong

`Ze is de Robocop van het kabinet: ze schiet op alles wat beweegt: Zo karakteriseerde
verslaggever Ferry Mingele minister Maij-Weggen, nadat zij in korte tijd zowel
collega Alders als oud-minister Korthals Altes de mantel had uitgeveegd.
Goede metaforen verduidelijken en verrassen, en maken daardoor een tekst
aantrekkelijker en overtuigender. Beeldspraak wordt daarom door alle
schrijfadviseurs warm aanbevolen, maar zelden zonder waarschuwing: het is een
geliefd, maar ook een riskant stijlmiddel. Gelukkige vondsten zijn in de pers — daar
zullen we ons hier vooral toe beperken — schaarser dan gevallen van afgesleten of
jammerlijk mislukte beeldspraak. De zoveelste `hoeksteen van de samenleving';
luchtvaartpassagiers die `in verschillende piepzakken tegelijk zitten'; `een pagekopje
dat als een voetzoeker door het leven ging' (kop in de Volkskrant, boven een artikel
over de filmster Louise Brooks). Vaak zijn dergelijke missers het resultaat van een
poging tot oorspronkelijkheid. Of, om het met de woorden te zeggen van de
hoofdredacteur van Software magazine (jan./feb. 1990): `Ik kan het toch niet nalaten
om ook even een ander geluid in de ring te werpen.

Geslaagde metaforen zijn moeilijk in
categorieen onder te brengen: elk
geslaagd exemplaar is enig in zijn
soort. Mislukte metaforen laten zich
met iets meer gemak indelen. Wij
onderscheiden hier twee belangrijke
soorten: beeldbreuk en beeldbotsing.

meer dan alleen die twee openingen.
Zonder dat de lezer dit bewust hoeft
op te merken, hechten ook andere toepasselijke eigenschappen van het beeld
('produceert geluid , 'kostbaar en gevoelig instrument') zich aan het onderwerp. Twee halen, een betalen.

Filosofisch talent
Voordat we het gaan hebben over
mislukte metaforen, dient de vraag
beantwoord te worden: wat zijn metaforen en hoe werken ze? Een metafoor
— om het eenvoudig te houden — is de
vorm van beeldspraak die iets door
iets anders vervangt op grond van gelijkenis: Giethoorn, het Venetie van
het Noorden.
Als vanzelf laten zich dus drie delen
onderscheiden: het onderwerp, het
beeld en het overeenkomstige element. `De taal is een handschoen die
strak om de huid van de inhoud getrokken is. (Godfried Bomans) Hier is
het onderwerp de taal, het beeld een
handschoen en het overeenkomstige
element, al zelf door Bomans onder
woorden gebracht: `Je moet er een heleboel weggooien voor je die ene vindt die
precies past.
Het effect van een geslaagde metafoor
berust niet alleen op de meest in het
oog springende overeenkomst tussen
onderwerp en beeld. Dat geldt ook
voor het zusje van de metafoor, de alsvergelijking: wanneer Judith Herzberg
over de snavel van een gierzwaluw
schrijft dat die `als een stradivarius /
es (is) of gewerkt , vermet twee f-sleufjes
bindt ze vogelsnavel en viool door

De verrassing is in deze voorbeelden
het gevolg van de afstand tussen de
twee delen. Zaken die op het eerste gezicht ver uiteenliggen, blijken plotseling toch vergelijkbaar te zijn. Het
ontdekken van zo'n onverwachte koppeling veronderstelt het vermogen
even buiten de vaste ordening van de
wereld om te denken. Aristoteles
noemde dit talent om het gelijke in
het verschillende te herkennen
— volgens hem een vereiste voor het
vinden van een goede metafoor — niet
zonder reden een filosofisch talent.
Beeldbotsing
Aan een onderwerp hoeft niet noodzakelijk slechts een beeld verbonden
te worden. Metaforen en vergelijkingen kunnen desgewenst en met bevredigend resultaat in serie geschakeld
worden, een procede dat zo oud is als
de wereld, of toch minstens zo oud als
het boek Job: ja mijn dagen gaan sneller dan een ijlbode, / zij vlieden heen
zonder het goede te zien. / Zij glijden
voorbij gelijk biezen boten, / als een
arend, die toeschiet op de proof. Dit
gaat goed zolang de beelden die elkaar
opvolgen duidelij k van elkaar gescheiden zijn. De problemen beginnen als
ze in elkaar gaan overlopen. Alsof de

biefstuk met gebakken aardappeltjes
en twee groenten wordt opgediend in
de chocoladesaus van de poire belle He
lene.
Het Engels kent de term `mixed metaphor'. Wij stellen als vertaling
`beeldbotsing' voor, een stijlongeval
dat ontstaat wanneer twee of meer
metaforen op weinig zachtzinnige
wijze worden gecombineerd, waardoor er zich ongewenste letterlijke betekenissen aan lezer en luisteraar opdringen. Een voorbeeld: `Het is zeer
twijfelachtig of het ( . . . ) vredesplan
( . . . ) voldoende vaart zal kunnen krijgen om de intifadah, de motor van
Arafats internationale successen, de
wind uit de zeilen te nemen. (Cursivering van ons.) De Palestijnse volksopstand als de motor van Arafats internationale successen, dat is een conventioneel beeld. Tot zover is er niets aan de
hand. Ook de uitdrukking `iemand of
lets de wind uit de zeilen nemen' heeft
zijn waarde. Maar dat een motor de
wind uit de zeilen genomen kan worden, zelfs door een vredesplan met een
enorme vaart, nee. Hier wordt een te
groot beroep gedaan op het voorstellingsvermogen van de NRC-lezers.
Uit een toespraak van een bedrijfsleider: `Met de verdere uitbouw van ons
produktiepalet zal spoedig begonnen
worden.' De combinatie van de weinig
frisse, maar niet onbruikbare metafoor
palet met het cliche geworden uitbouw
roept onbedoeld het beeld op van een
grote spij kerpartij op een klein schildersplankj e.
Nog een fraai voorbeeld van een frontale botsing tussen twee beelden is afkomstig uit een oud, maar succesvol
briefadviesboek: `Het slot van de brief
is de handdruk waarmee u afscheid
neemt of een tot weerziens roept. De
afsluitvorm als handdruk waarmee je
afscheid neemt is al wat gewichtig,
maar aan een correspondent die met
een handdruk tot weerziens kan roepen
is echt een groot variete-artiest of
mimekunstenaar verloren gegaan.
Ook in de volgende citaten botsen de
beelden (cursief van ons):
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Beeldbreuk en beeldbotsing kunnen
het averechtse gevolg zijn van stilistisch effectbejag, of juist ontstaan
door nonchalance. Verraderlijk zijn
met name van oorsprong technische
termen als perspectief, basis, niveau,
waarvan de beeldwaarde door veelvuldig gebruik zozeer is afgesleten, dat de
schrijver zich niet realiseert dat hij
met een metafoor van doen heeft. Dat
kan tot ongelukkige verbindingen
leiden:

— We willen de jongens een uitzicht bieden op een perspectief. ( een
groepsleider)
— Aan het eind van de cursus hoop ik
een basis gevormd te hebben, die mij
in de toekomst een ruggesteun vormt
voor alle rapporten die nog geschreven moeten worden. (De cursist suggereert in deze brief dat hij zijn rapporten liggend schrijft.)
— Wordt nu echter het voile accent gelegd op het aankweken van een
bruikbaar instrumentarium (...) (T.
T ten Have: Andragogie, Een terreinverkenning)

— Bagdad Cafe, een stralendjuweel, dat
als een donderslag bij heldere hemel
fllmland kwam binnenzeilen. (Preview, dec./jan. 1989/90)
— Het gaat daarbij om subtiele bouwstenen, die naar gelang de intentie van
uw betoog dienen tot ondersteuning,
versterking dan wel het `losser'
maken van uw speech. (Succesvolle
modeltoespraken, een handboek voor
managers)
..
— Bid dat alles is een natuurlijk optreden de hoeksteen voor de mate waarin
u succes en applaus oogst. (ibidem)
Beeldbreuk
Zijn er bij de beeldbotsing altijd
minstens twee metaforen in het geding, bij een verwante stijlfout, laten
we zeggen: de `beeldbreuk , is dat er
maar een. Een beeld 'breekt' wanneer
de letterlijke betekenis ervan, die op
de achtergrond altijd wel aanwezigis,
door de combinatie met het onderwerp of met een ander zinsdeel op de
voorgrond komt te staan. `James
Bonds knieen, de achilleshiel van ie-

dere skier, begonnen pijn te doen.' De
achilleshiel-metafoor doet doorgaans
minder denken aan het lichaamsdeel,
dan aan een abstracte verborgen
zwakke plek. Maar bij een ongelukkige combinatie met een ander, nietoverdrachtelijk, lichaamsdeel (kniejn)
dringt de letterlijke betekenis van de
uitdrukking zich onweerstaanbaar op
aan de lezer. Die probeert het zich
`aanschouwelijk te maken voor het
geestesoog' — zo beschreef Aristoteles
de werking van de metafoor — en huivert.
Ook de volgende beeldbreuken leveren ongewenste groteske of absurde
voorstellingen op:

— Ambtenaar Vroom heeft het mestoverschot in zijn portefeuille. (uit een
beleidsnota)
— Naar de rest kunnen ze, likkebaardend, fluiten.
— Het kleffe kadetje bloeit nog in de
Amsterdamse horeca.
— In dit gebied springs vooral de weidevogel in het oog.

Stijlfout als stijlmiddel
Koppenzetters lijken een groeiende
ambitie te vertonen om bij te dragen
aan de Vrij Nederland-rubriek 'Geknipt voor u'. Misschien is het invloed
van de Engelse pers, die te bespeuren
valt in krantekoppen waarin de verantwoordelijke redacteur — met meer of
minder bevredigend resultaat — met
beelden gespeeld heeft:

— Rechterhand van Gorbatsjov doet
boekje open
— Tranen als mosterd na de maaltijd
— PTT biedt helpende hand bij telefoonsex (Trouw)
— Lubbers ziet Abraham in feesttent
Stijlfouten, ook mislukte metaforen,
kunnen in hun tegendeel verkeren
wanneer ze met opzet worden toegepast. Marten Toonder maakt er gebruik van in de flapteksten voor zijn
Bommelpockets: `Welk een meesterhand is hier aan het woord!' `Maar het
slotdeel klinkt op als een klaroenstoot
die ik vooral jongere lezertjes als een
les op het hart zou willen binden.'
(Overgehaalde landrotten) 'Als artistiek onderlegd heer werd het warme
hart, dat ik de Kunst toedraag, diep getroffen door de riem die er in dit magistrale werk onder gestoken werd.'
(Grofstoffelijke trillingen)
Tot slot een subtielere manier om
beeldbreuk te benutten. Er kunnen
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verrassende effecten bereikt worden
door verscholen metaforen met opzet
weer zichtbaar te maken en de discrepantie tussen de gewenste en de ongewenste betekenis uit te buiten. In een
van de colleges die hij gaf als gastschrijver aan de Leidse universiteit,
doceerde Gerard Reve:
"Toch kan ik, door een cliche met een
ander, weloverwogen woord of bepaling in verband te brengen, opeens de
letterlijke betekenis van het cliche wederom tot leven brengen. Een voorbeeld: 'Seks is lets heel moois, als je er
even bij stilstaat. Het cliche ergens bij
stilstaan is gemunt tot de eenduidigheid van 'nadenken, zich bezinnen
maar door die seks in het onmiddellijk voorafgaande krijgt dat `er even bij
stilstaan' opeens zijn letterlijke betekenis terug.
Het cliche `mondjesmaat' betekent
niets anders dan `zuinigj es aan , `bij
kleine beetjes tegelijk'. Als ik echter
schrijf, dat het voor iemands volksgezondheid beter is dat hid, des morgens
vroeg, op het privaat, de gehele uilebal
ineens weet te vervaardigen, in plaats
van de boel mondjesmaat over de dag
verdeeld, dan stellen wij ons opeens uit
het cliche dat mondje voor, dat een
weinig aangename taak voor zich
heeft." (Zelfschrijver worden, blz. 69,
70)

Slotakkoord
Er zou nog veel meer te zeggen zijn
over mislukte metaforen. We denken
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daarbij bijvoorbeeld aan gezochte variaties op staande uitdrukkingen: `Links
en rechts spinnen ranzig garen bij
bloot-tv' (kop boven een stuk van mediarecensent Sietse van der Hoek in de
Volkskrant, waarvan de eerste zin
luidt: `Hoe handjeklapsgewijs een
non-onderwerp door de media giert. )
Maar daarvoor ontbreekt hier helaas

• 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.

Het is volledig legitiem dat prof. Verkuyl (Onze Taal april 1990) uit wetenschappelijke interesse als taalanatoom

te werk gaat. Anatomie is een onmis-

de ruimte. Om het met de woorden te
zeggen van de auteur van Succesvolle
modeltoespraken: 'Zo gaat het vaak in
het leven: wanneer er iets moois
bloeit, komt het slotakkoord in zicht.'
De knipsels bij dit artikel werden verzameld
door Harry Cohen, die wij van harte danken
voor zijn voorbeelden en suggesties.

alleen dat van het wetenschappelijk
belang.

Voor bijdragen aan deze rubriek gelden de volgende richtlijnen:
• Formuleer uw reactie kort en bondig (bij voorkeur niet meer dan 250 woorden).

Ir. J. A. Klaassen — Waalre
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Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren. Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal,
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baar onderdeel van de opleiding in de
geneeskunde. En een anatoom zal enthousiast kunnen rapporteren over
een interessante vergroeiing die hij bij
zijn ontleedarbeid is tegengekomen.
Bij de folterende pij n die de patient geleden heeft, zal hij niet stilstaan.
De patient daarentegen zal het zijn
huisarts kwalijk nemen als deze hem
bericht over een `interessante vergroeiing'. Het leven kent meer aspecten dan

Het is dan ook een ongelukkige bijkomstigheid dat aan prof. Verkuyl en
zijn leerlingen ook het taalonderwijs
aan de opgroeiende jeugd — of het
onderwijs aan hen die dit onderwijs
moeten geven — is toevertrouwd. En
bij dit onderwijs, vooral op basisniveau, moeten concrete vragen worden
beantwoord: moet de punt voor of
achter het aanhalingsteken? Prof. Verkuyl en de zljnen halen hier hun
schouders over op. En omdat generaties neerlandici dit al gedaan hebben,
heerst er op dit gebied in de Nederlandse kranten een volstrekte chaos.
Zelfs binnen een artikel. In de goede
buitenlandse kranten niet; het is een
verademing ze te lezen — het is als een
terugkeer naar de beschaving.

Onze Taal 59ste jaargang nummer 6 — juni 1990 101

Afzetbevordering of
marketing?
Roel van der Steen — Amsterdam

In zijn ingezonden brief 'Goedkope
kritiek op reclamej argon' (Onze Taal
februari/maart) toont de reclameschrijver Frans Dekkers aan dat hij in elk
geval niet kan lezen. Zijn commentaar
op De Konings artikel over het gebruik van het Engels als statusmiddel
in de marketing- en reclamewereld
geeft in elk geval aan dat hij niet veel
van dit artikel begrepen heeft.
Dekkers betoogt bijvoorbeeld dat er
voor de term marketing in het Nederlands geen dekkend equivalent bestaat,
terwijl De Koning nu juist aangeeft
dat er in zo'n geval een term verzonnen kan worden, die we dan precies
hetzelfde kunnen laten betekenen als
het origineel. Voor `marketing' kunnen we dus zelf een Nederlandse term
verzinnen: afzetbevordering. Van nu of
betekent afzetbevordering hetzelfde als
marketing.
Op dezelfde manier zijn er Nederlandse termen te vinden voor alle in
beide artikelen genoemde Engelse termen. Dekkers geeft zelf trouwens toe

AI(s)maar
C. Kostelijk — free-lance corrector,
Noord-Scharwoude

Veertig Jaar geleden vroeg ik een in
taal geinteresseerd medisch specialist
welk Nederlands woord het meest zijn
afkeer opwekte. Zonder enig nadenken noemde hij het woord alsmaar.
Hoorde hij dit woord van een patient,
dan wist hij al genoeg over zijn milieu,
opleiding en beroep.
De arts stond hierin niet alleen. Nog
in 1971 weigerde men alsmaar in de
gerenommeerde Van Dale op te nemen! Op 15 maart 1971 schreef hoofdredacteur dr. C. Kruyskamp mij: "Al
maar vindt u in Van Dale onder al, III,
6. In een volgende uitgave zal ik de
verbinding ook als afzonderlijk lemma
almaar opnemen, daar deze aaneenschrijving thans zeer gewoon en gerechtvaardigd is. Echter niet alsmaar,
dat m.i. niet tot het AB behoort."

dat dit kan, en maakt slechts bezwaar
tegen de vertaling van account met `opdracht'.
Of De Koning tot het wereldje van reclame en afzetbevordering zou willen
behoren, betwijfel ik, zelfs als hij er
behoorlijk voor betaald zou worden;
ikzelf moet er in elk geval niet aan
denken, zelfs niet als ik maar een gewone afzetbevorderaar zou zijn.

Van cranberries Haar
duinbessen
V. Westhoff — emeritus hoogleraar
plantkunde, Nijmegen

Het spijt mij dat ik de altijd zo boeiende bijdrage van Marlies Philippa ditmaal moet tegenspreken. Maar j a, taalkunde is een vak en biologie is een
ander vak. In het aprilnummer (op
blz. 65) worden plantkundige feiten
gepresenteerd die om een reactie
vragen.

Oxycoccus macrocarpos, die op Terschelling cranberry wordt genoemd (de
boekennaam lepeltjeheide kent men
daar niet), is wel degelijk een Noordamerikaanse soort die in Europa niet
oorspronkelijk wild voorkomt. Dit is
Als er een woord een fantastische carriere heeft gemaakt in de afgelopen
veertig j aar dan is het wel dit alsmaar.
De laatste tij d hoorde ik het gebruikt
worden door onder anderen
minister-president Lubbers en door
bisschop Bar van Rotterdam.
Informatie over dit al(s)maar, dat pas
in de 20ste eeuw is ontstaan, geeft alleen het supplementdeel van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal
(WNT), dat in 1956 is verschenen. Bij
almaar verstrekt men twee citaten uit
hetzelfde boek, de roman De gelukkige
Jamille van Herman Robbers, dat in
1909 verscheen.
Bij al(s)maar staat vermeld: `in spreekt.
en gemeenz. stijl voor al maar / / Met
alsmaar berekenen en construeren
komt men er niet. Er worden ook
daden gevraagd, SLIKBOER, Bedrijfsorg. 113 (1946).'
Ik vond een derde (vooraanstaande)
alsmaar-spreker: de cabaretier JeanLouis Pisuisse (1880-1927). In het
weekblad Het Leven, 12, 1627 (1917)
staat een (zeer) vroeg voorbeeld van

onder botanici reeds lang algemeen
bekend.
Dat Oxycoccus macrocarpos op Terschelling zou zijn beland door de
stranding van een vat met bessen, is
volstrekt geen `wild verhaal'! zoals
Marlies Philippa beweert, maar een
zeer waarschijnlijke verklaring, gedocumenteerd in de publikaties van de
eminente Terschelling-kenner dr. J. W.
van Dieren, wiens dissertatie `Organogene Diinenbildung' (1934) nog altijd
tot de klassieken van de botanie behoort. Het voorkomen van de `cranberry' op enkele andere Waddeneilanden is het gevolg van aanplant vanuit
Terschelling.
Het is zeker niet bevredigend dat wij
in ons land een op Terschelling ingeburgerde soort met een (bovendien
onjuist gebruikte) Engelse naam aanduiden. De Nederlandse flora van
Heukels-Van der Meijden (1983)
voerde als nieuwe naam Grote veenbes
in, maar die benaming is weinig gelukkig, omdat Oxycoccus macrocarpos
niet, zoals de Veenbes, in veen groeit,
maar in natte duinvalleien op zand. In
een boek (ter perse) over de plantengroei van de Waddeneilanden van de
hand van M. F. van Oosten en schrijver dezes voeren we de simpele en voor
de hand liggende naam Duinbes in.

alsmaar, dat in 1917 avond aan avond
in het Amsterdamse Centraal-Theater
door Pisuisse in zijn conference is gebruikt. De redacteur van genoemd
blad had namelijk de belofte gekregen
dat Pisuisse de letterlijke tekst zou opschrijven die hij aan de zang van zijn
nieuwe liedje `Het chroomleeren
schoentj e' liet voorafgaan. Met
schroom lost hij zijn belofte in: "Stel
je voor, dat over vele Jaren m'n kleinkinderen het te lezen krijgen in een
der oude en keurig gebonden jaargangen van Het leven!" In deze tekst
treft men onder andere aan: "Gelijk
de oude Egyptenaren eeuwenlang zijn
heengeloopen om de Sphinx ( ... ) als
maar om de Sphinx ( . . . ), als maar is
Egyptisch ( . . . ) en zich voortdurend
hebben of gevraagd bij het aanschouwen van dit monster, dat daar, halfvrouw half-leeuwin zich dreigend uit
het zand der woestijn verhief: `Is het
een mensch, of is 't een beest?' zoo
ben ik in al die Jaren van mijn woelig
bestaan om de Vrouw heengedarteld

102 Onze Taal 59ste jaargang nummer 6 — juni 1990

Waarom is zij een meisje en hij een man?
Over seksismen in taalgebruik
Johan van Hoorde — assistent Zakelijke Communicatie, Universiteit Antwerpen (UFSIA)

Eind 1988 was ik er via de tv getuige van hoe schaatsster Yvonne van Gennip en
renner Steven Rooks gelauwerd werden als respectievelijk sportvrouw en sportman
van het jaar. Over Van Gennip was iedereen het eens. Met haar prachtprestatie op de
Olympische Winterspelen van Calgary had geen ander meisje de onderscheiding zo
verdiend, hoorde ik. Over Rooks bestond wel discussie. Hij was toch maar tweede
geworden in de Tour de France. En tenslotte was Marco van Basten met zijn
reuzegoals tijdens het WK-voetbal toch de man van het afgelopen sportjaar geweest.
Is het u ook opgevallen dat sportvrouwen zo vaak als `meisjes' worden aangeduid, terwijl men het bij mannelijke
sportlui vrijwel uitsluitend over 'mannen' heeft? Deze onhebbelijke gewoonte is stellig een uiting van seksisme: achterstelling of geringschatting
van vrouwen om hun vrouw zijn. In
deze bijdrage neem ik enkele vormen
van seksistisch taalgebruik onder de
loep.

Verdoezelde vrouwen
Heel wat mensen kiezen nog altijd
voor mannelijke naamwoorden in gevallen waar zowel mannen als vrouwen bedoeld zijn of kunnen zijn. Dit
generisch (ofwel: gemeenslachtig) gebruik werkt vaak discriminerend voor
vrouwen.
Zo hoorde ik de personeelschef van
een biergigant over het personeelsbeleid in zijn bedrijf verklaren:

Onze dienst behandelt iedere werknemer als een volwaardig mens. Als
iemand bijvoorbeeld niet goed blijkt te
functioneren, heb ik een persoonlijk
gesprek met de man in kwestie en zoek
ik samen met hem naar een oplossing.
De personeelschef stelde het vooral
geslachtsspecifiek gebruikte woord
man blijkbaar gelijk met de sekseneutrale aanduiding mens. Daardoor
verdoezelde hij op zijn minst de aanwezigheid van vrouwen in zijn bedrijf.
Of gold de 'menselijke' aanpak alleen
mannen?
Het gebruik van man in generische
zin is vrijwel altijd te vermijden door
echt gemeenslachtige woorden te gebruiken zoals staflid, iemand, persoon
e.d.
Problemen van seksistische aard
komen vooral ook voor bij afleidingen
en samenstellingen met man. Zo zijn
er de woorden bemannen, mangat,
man-uren, mankracht en de beroeps-

namen van het type ambachtsman,
timmerman, cameraman. Ook bier
zijn meestal bruikbare alternatieven
voorhanden. Zo hoeft u niet te schrijven dat een centrale bemand wordt
door 120 operatoren, maar kunt u net
zo goed schrijven dat een centrale
wordt bediend door 120 operatoren.
Sommige beroepsnamen zijn, zonder
een kunstmatige indruk te wekken, te
veranderen in echt generische woorden. Denk aan weervoorspeller in
plaats van weerman. In bepaalde gevallen kan het woord op -man ook in het
meervoud worden gezet, waardoor
-man plaats ruimt voor bijvoorbeeld
-mensen (dit zijn vakmensen).
De laatste jaren zijn vele nieuwe, echt
neutrale woorden ontstaan. Zo heten
vroedvrouwen (en -mannen) tegenwoordig verloskundigen, en zijn verpleegsters en verplegers nu zonder
onderscheid verpleegkundigen. Ook
woorden als mensuren en menskracht
zijn in opmars. Sommige `menswoorden' klinken misschien nog
vreemd in de oren, maar andere lijken
toch stilaan ingeburgerd te raken.
Het hij/zijn/hem-effect
Nauw verwant met het bovenstaande,
en nog problematischer, is het generisch gebruik van de `mannelijke'
voornaamwoorden hij, hem en zijn.
Als geslachtsspecifieke aanduidingen
verwijzen die woorden uiteraard naar
mannelijke personen. Als generische
aanduidingen verwijzen ze naar klassen die zowel uit mannelijke als uit
vrouwelijke leden bestaan. Dat leidt
veelal tot seksistische effecten, zoals in
de onderstaande verzonnen tekst:

Een politicus behoort rekening te houden met de signalen die hij ontvangt van
de kiezer. Hij moet zich afvragen wie
zijn kiezer is. Wat leeft er bij hem, wat is
zijn sociale achtergrond, welke belangen

heeft hij? De antwoorden op zulke vragen in een concreet politiek program
vertalen, dat is pas humane politiek.
Het bovenstaande voorbeeld maakt
duidelijk dat ook generisch gebruikte
`mannelijke' voornaamwoorden ervoor zorgen dat taal en taalgebruik de
aanwezigheid van vrouwen in tal van
maatschappelijke posities in onze
samenleving onzichtbaar maken. De
taalgebruiker bedient zich immers alleen maar van vrouwelijke voornaamwoorden om te verwijzen naar vrouwen en vrouwelijke groepen. Mannelijke woorden daarentegen duiden zowel specifiek mannelijke, onbepaalde
als gemengde groepen aan. Op die
manier stelt de taal mannelijkheid als
regel.
Voor aanduiding met vrouwelijke
woorden blijft veelal alleen maar een
beperkte hoeveelheid klassen over, die
uitsluitend of hoofdzakelijk uit vrouwen bestaan. Het zijn de 'klassieke'
vrouwenrollen: echtgenotes, moeders,
kleuterleidsters, e.d. Alle andere rollen
en taken, in maatschappelijk opzicht
doorgaans de meest prestigieuze, zijn,
althans in taalkundig opzicht,
volstrekt mannelijk. Nochtans hebben vrouwen ook in die taken en
functies een almaar stijgend aandeel.
De taalpraktijk is dus achterop geraakt
bij de maatschappelijke realiteit. Mannelijke voornaamwoorden zijn trou-
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wens niet geschikt als generische verwijzers, want vrouwen weten nooit
zeker of zij door die voornaamwoorden uitgesloten worden of dat zij eronder begrepen zijn.
Velen blijven denken dat het hier om
een niet te verhelpen probleem gaat.
`De Nederlandse grammatica heeft nu
eenmaal de mannelijke pronomina tot
generische verwijzers verheven , lij ken
zij te denken, `en kunstmatige pogingen om dat te veranderen leiden geheid tot gewrongen taal.' Om dat te
bewijzen verwijzen ze dan naar tekstfragmenten vol hij/zij -paren.
Om niet voor seksist door te gaan,
schrijven sommigen in een inleiding
of in een voetnoot van een tekst dat
`telkens als in de tekst hij voorkomt,
daar ook vrouwen onder begrepen
zijn'. Zij reduceren de aanwezigheid
van vrouwen daarmee letterlijk tot een
voetnoot, en hoeven hun taalgedrag
verder niet aan te passen.
Toch is het voornaamwoordprobleem
in verreweg de meeste gevallen wel degelijk op te lossen zonder enig nadeel
voor de stijl. Veelal zijn bijvoorbeeld
meervoudsvormen mogelijk. Zo ook
in ons voorbeeld:

Politici behoren rekening te houden met
de signalen die ze ontvangen van de kiezers. Ze moeten zich afvragen wie hun
kiezers zijn. Wat leeft er bij hen, ... ?

Ongelijke behandeling
Ik wil als laatste onderdeel van deze
bij drage waarschuwen tegen nietparallel formuleren. Dat is een vorm
van seksistisch taalgebruik die ontstaat
als we over vrouwen anders spreken en
schrijven dan we in vergelijkbare situaties over mannen zouden doen. Er zijn
vele vormen van niet-parallel formuleren. Ik licht er slechts enkele uit.
Een nog veel voorkomend type
bestaat erin op het uiterlijk van vrouwen te wijzen in situaties en contexten
waarin zoiets voor mannen totaal

ongebruikelijk zou zijn:

Het reclamebureau wordt geleid door
twee vennoten: Ton Blank, een specialist
in direct marketing, en Maartje van
Oost, een aantrekkelijke en gedistingeerde vrouw.
Wie zulke uitingen gebruikt, doet geringschattend over vrouwen. Hun specifieke deskundigheid en eigenwaarde
wordt volkomen in de marge geplaatst. Zij hoeven alleen maar te behagen.
Een zelfde geringschattend effect gaat
uit van de andere vormen van nietparallel formuleren. Hiertoe behoort
het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord `vrouwelijk' als lege bepaling in
boodschappen waarin het vrouw-zijn
op geen enkele wij ze ter take is. Een
voorbeeld:

De leiding van de werf is in handen van
een vrouwelijke ingenieur. Zij ziet er
permanent op toe dat het werk volgens
gedetailleerde technische specificaties
verloopt.
Niemand zal in een dergelijke context
ooit over een mannelijke ingenieur
spreken. Het bijvoeglijk naamwoord
`vrouwelijke' is volstrekt irrelevant.
Het werkt alweer geringschattend,
alsof een 'echte' ingenieur alleen maar
een man kan zijn.
Vrouwen worden ook veel gemakkelijker en veel frequenter met verkleinwoorden aangeduid en aangesproken.
Dat werkt uiteraard betuttelend. Ooit
was ik stafmedewerker bij het landelijk secretariaat van een sociaalculturele instelling. Mijn collega Greet
werd door sommigen op vergaderingen steevast Greetje genoemd. Werd
haar inbreng overeenkomstig daarmee
geminimaliseerd? Die indruk had ik
soms.

Over mannen en dames
Ten slotte noem ik nog het gebruik
van de tritsen meisje - vrouw - dame en

jongen - man - heer. 'Vrouw' en `man'
behoren telkens de gewone aanduiding
te zijn. 'Meisje' en `jongen' verwijzen
in het gewone taalverkeer naar jongeren, `dame' en `beer' blijven beperkt
tot een ietwat plechtige, formele sfeer.
Toch stellen we in de praktijk vast dat
voor vrouwen, anders dan voor mannen, nog altij d veel minder voor het
gewone woord wordt gekozen. Vrouwen worden `meisjes' of `dames' genoemd in situaties waar voor mannen
`j ongen' of `beer' volstrekt ongebruikelijk zou klinken. Beide afwijkende
aanduidingen hebben in die situaties
iets kleinerends en betuttelends.
Deze vorm van ongelijk taalgebruik
voor mannen en vrouwen komt in tal
van maatschappelijke sferen voor.
Vooral in de sportj ournalistiek is dit
nog bijna dagelijkse kost. Zij die
Yvonne van Gennip in situaties zoals
hierboven een meisje noemen, dreigen
haar, vaak ongewild, te discrimineren.
Het is alsof zij de professionele waarde
van haar prestaties naar beneden halen
en die in de sfeer van jeugdig amusement brengen.
Niet-parallel formuleren valt, evenals
ander seksistisch taalgebruik, makkelijk te verhelpen. Bij twijfel kunt u
zich altijd de vraag stellen 'Zou ik mij
over een man op een vergelijkbare
wij ze hebben uitgelaten?' Als dat niet
het geval is, zal het meestal noodzakelijk blijken de formulering aan te passen.
De lezer zal het waarschijnlijk met me
eens zijn dat Steven Rooks misschien
wel de man maar zeker niet de jongen
van het sportjaar 1988 was.

J. van Hoorde, `Twiritig milj oen mensen spreken dagelijks Nederlands; ten minste de helft
daarvan zijn vrouwen. Enkele taaie seksismen
en hoe ze nen
kun worden vermeden, in: Communicatief, jg. 2 (1989), nr. 1, p. 9-16.
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Redacteur
(M/M)
Drs. J. Beishuizen — Huizen

Onlangs heb ik het zelf gezien, maar
niet kunnen geloven. Maartj e van
Weegen had een gesprekspartner die
zich voor ieder waarneembaar als
vrouw manifesteerde, maar per ondertitel als `geneesheer-directeur' werd
aangeduid. Een dergelijke taalkundige
aberratie, zo'n 15 20 jaar geleden
voor het eerst vertoond door een toen
bekend journaliste die zich plotseling
`redacteur' liet noemen, doet denken
aan het volgende — in vrije vertaling
weergegeven — verhaal, afkomstig van
de beroemde Amerikaanse econoom

a

John Kenneth Galbraith.
Hoewel ik, aldus zijn relaas, een fervent voorstander ben van gelijke rechten voor de vrouw, ben ik tegen veranderingen van de taal die dienen om
aan haar maatschappelijke gelijkwaar-

De vernieuwde Schnjfwijzer
J. Monnink — Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden

Tien jaar na de verschijning in 1979 is Renkema's bestseller Schrijfwijzer geheel
herschreven. In deze bespreking stel ik de belangrijkste verschillen aan de orde. In de
nieuwe versie is het aantal taalkwesties fors uitgebreid, is de stijl nog levendiger en
ironischer geworden, en de indeling overzichtelijker. Niet minder belangrijk is de
toevoeging van een hoofdstuk over stijl, dat de basis van deze herziene druk
geworden is. Daarbij is de literatuuropgave belangrijk uitgebreid, evenals' het
zakenregister. Door een andere lay-out en een aantal weglatingen is de omvang van
het fraai uitgevoerde boek nauwelijks toegenomen. De Schrijfwijzer is nuttiger en
levendiger geworden doordat er nu voorbeelden zijn opgenomen uit onder meer
kranten, folders, gebruiksaanwijzingen en notulen. Daarmee wordt een veel
omvangrijker doelgroep dan die van de ambtenaren aangesproken.
Het proces van het schrijven komt
evenals voorheen slechts beknopt,
maar wel overzichtelijker, aan de orde.
Het boek is bovenal een gids gebleven
voor verzorgd taalgebruik op de niveaus van woordkeus, zinsbouw, spelling en interpunctie.

Klassieke regels
Het nieuwe hoofdstuk 2 geeft zeven
stijlregels gebaseerd op de klassieke
stijldeugden. Hoofdstuk 4, over leesgemak, bouwt die uitgebreid uit. Het
gaat dan over de eerste vier stijlregels:
`Formuleer 1. eenvoudig, 2. nauw
keurig, 3. bondig en 4. levendig'. De
hoofdstukken 5, 6 en 7 behandelen
achtereenvolgens taalkwesties, spelling
en interpunctie; hierin zijn de drie
resterende stijlvoorschriften uitgewerkt: `Formuleer 1. foutloos,

2. zuiver en 3. verzorgd . De oude indeling van hoofdstukken naar zinsbouw en woordkeus is dus geheel
komen te vervallen.
Behalve een hoofdstuk over stijl zijn
velerlei andere nieuwigheden toegevoegd. Ik noem er een aantal van. In
het tweede hoofdstuk gaat Renkema
in op het gebruik van woordenboeken. Dat hij het gezag ervan relativeert, kan geen kwaad. Aansluitend
geeft hij tips voor aanhef, adressering
en afsluiting van brieven, en voor
schrijvers- en lezersaanduidingen in
teksten.
Nieuw of overwegend nieuw zijn vervolgens de delen in het hoofdstuk
`Leesgemak' over verwijswoorden,
woordspeling en beeldspraak, over
variatie in zinsbouw en -lengte en over

digheid uitdrukking te geven. Manhattan zou dan Personhattan moeten heten en daar voel ik, Galbraith, niets
voor. De daarmee gemoeide energie
kan trouwens veel beter worden gebruikt voor het voeren van positieve
actie. Toen hij, in dat zelfde Manhattan, sprekend nota bene op een bijeenkomst ter werving van fondsen voor
de vrouwenbeweging, dit standpunt
kenbaar had gemaakt, kon hij de zaal
nog maar ternauwernood ontvluchten: een `narrow escape , vertelt hij.
Voor mijn part kan zoiets als menskracht er wel mee door, maar Personhattan is natuurlijk van de gekke. Om
van de onzin bij dat interview nog
maar te zwijgen. Had Maartje van
Weegen haar eigenlijk ook met
`meneer' moeten aanspreken?

toenemend modieus taalgebruik. Weggelaten zijn de lange listen van onnodig moeilijke woorden en van oude
woorden. Daar zijn (synoniemen)woordenboeken voor.
De argumenten die voor het gebruik
van de lijdende vorm pleiten, zijn uitgebreid. Van de tangconstructie werd
eerder slechts de ongewenstheid vermeld. Nu wordt op het nut ervan gewezen in die gevallen waarin de
constructie het effect heeft dat ze bepaalde informatie een terloopse positie
geeft.

Fouten per woordsoort
Veel nieuwe onderwerpen komen in
het vijfde hoofdstuk, `Taalkwesties
aan de orde. Het opent met enige paragrafen over foute zinsbouw (bijv. over
soms komische constructies als 'Tijdens zijn vakantie in Zwitserland nam
de Heer tot zich ... ); vervolgens zijn
contaminaties op woord- en zinsniveau punt van bespreking (bijv. `die
ring kost duur'). Daarna komen alle-lei kwesties aan bod. Is het alle of allen? En mag je een zin met om inleiden, als het geen doel uitdrukt? In de
oude editie was aan zulke taalvragen
een apart hoofdstukje gewijd, 'Smeulende taalkwesties' getiteld. Maar nu
zijn deze en vele gelijksoortige vragen
samengebracht in dit uitgebreide
hoofdstuk, keurig gegroepeerd per
woordsoort. Enkele onderwerpen zijn
een beetje uitgebreider en duidelijker
behandeld dan voorheen. Bijvoorbeeld de 'hun-hekel'; dan of als. Andere zaken worden in het herziene
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handboek voor het eerst aangesneden.
Is het niet nadat of niet dan nadat? Is
er verschil tussen motivatie en motivering? Is het de topic of het topic, voor
of achter het bureau zitten? Is uitonderhandelen acceptabel, en kan gemeentes
naast gemeenten? Dit is maar een greep
uit de vele vragen die beantwoord
worden.
Spellingperikelen
In de twee laatste hoofdstukken over
spelling en leestekens is eveneens veel
herschreven, maar op de keper beschouwd niet veel vernieuwd. Wat de
spelling betreft, is het merkwaardig inconsequent dat Renkema enerzijds aan
de voorkeurspelling vasthoudt, maar
aan de andere kant vernieuwingen
voorstelt voor de schrijfwijze van de
tussenletters -n- en -s-.
Zo houdt hij, waar het om c/k gaat,
vast aan het Groene Boekje. Dit moet
kennelijk voorlopig de standaard
blijven.
Renkema lijkt te aarzelen bij vernederlandsingen als kado, nivo, en vraagt
zich serieus of of de spelling plato niet
tot verwarring leidt met de naam van
de Griekse filosoof. Maar waarom
spelwijzen als deze niet gewoon als gelijkwaardig geaccepteerd, zoals ze voor
een deel van de taalgemeenschap allang ingeburgerd zijn? In taalgebruik

zijn dubbelvormen de gewoonste
zaak. Evenals een spellingcommissie
dit gegeven niet mag negeren, maar
zou moeten respecteren, had de Schrijf
wijzer dit kunnen doen.
De tussenletters -n- en -sOnbelangrijker voor de woordbeeldherkenning is de kwestie van de
tussen-n en de tussen-s. Een van Renkema's adviezen voor het gebruik van
de -n-, die van de officiele regeling afwijkt, luidt: laat deze letter weg indien
het eerste deel van de samenstelling
geen personen, maar zaken aanduidt.
Dus bessesap en koekebakker.
Hiertegenover echter wordt in de
nieuwe versie zakenreis en fietsenmaker geadviseerd op grond van het algemeen gebruik. Maar waarom niet op
dezelfde grond eveneens koekenbakker
en bessensap (sap van bos- of aalbessen)
blijven spellen (zie ook Van Dale)?
De auteur laat de spelling van de tussenletter -s- vrij . In de eerdere versie
gold deze vrijheid slechts in twijfelgevallen. Dus nu is het niet alleen meer
geluid(s)hinder, maar ook dorp(s)straat.
Over de uitgangen voor de verleden
tijd van Engelse leenwerkwoorden (is
het mixte of mixde?) heerst verwarring. In de nieuwe uitgave wijdt de
schrijver hier aandacht aan. Ten slotte
noem ik nog het punt dat hij een spelling als Noord-Brabants naast het officiele Noordbrabants nu aanvaardbaar
vindt.
De nieuwe Schrijfwijzer zou meer knopen doorhakken dan de oude. Dat heb
ik niet kunnen vaststellen. Uitgezonderd voor de tussen-s en hier en daar
voor het gebruik van hoofdletters.
Uiteraard baseert Renkema zich op
het gebied van spelling en interpunctie
op regels en conventies. Waar problemen zijn, zijn duidelijkheid en consequentie het richtsnoer. Bij allerlei andere kwesties van leesgemak en taalverzorging laat hij zich leiden door de
richtlijnen van goede smaak, ervaring
en resultaten van onderzoek. Logische
regels blijken al gauw quasi-logische
regels te zijn. Want taalgebruik en logisch redeneren hebben weinig met elkaar uit te staan. Redelijkheid, soepelheid en helderheid zijn ook van de
nieuwe Schrijfwijzer de basiskwaliteiten.
Jan Renkema, Schrijfwijzer, volledig herziene
editie. Den Haag: SDU, 1989. 210 blz. ISBN

90.12.06313.2. Prijs f 37,50.

als het op
uw taal
aankomt
De Taaladviesdienst van het
Genootschap Onze Taal geeft
leden al jaren gratis
betrouwbaar taaladvies.
Maar de TAD doet nog veel
meer tegen een betaalbaar tarief:

* CORRIGEREN
van brochures, verslagen,
rapporten e.d. met
betrekking tot stijl,
grammatica, spelling
en interpunctie

* HERSCHRIJVEN
van (delen van) teksten

* ADVISEREN
over het taalgebruik
in uw schriftelijke
uitingen

Meer informatie?
Bel of schrijf Haar;
Genootschap Onze Taal
Taaladviesdienst
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
tel. 070 — 3561220
fax 070 — 3924908

Taaladviesdienst
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Taal en betekenis
Drie maal zes is zes of achttien
H. J. Verkuyl — hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht

Er is in de afgelopen tien jaar door
taalkundigen en logici veel geschreven
over een zin als Drie examinatoren
hebben zes opstellen nagekelken. Hij
blijkt fascinerende eigenschappen te
hebben.
Wat betekent deze zin eigenlijk?
Een lastige vraag. Iedere spreker van
het Nederlands zal bevestigen dat hij
over drie examinatoren kan gaan, zeg
Wim, Arie en Riekje. Sommigen vinden dat hij over achttien examinatoren
kan gaan. Ze begrijpen de zin dan als:
`er zijn zes opstellen waarvoor per
opstel geldt dat drie examinatoren het
hebben nagekeken'. Het lukt mij niet
om die lezing te krijgen. Wel lukt dat
in Zes opstellen zijn door drie examinatoren nagekeken.

Elk voor zich of samen
Er doen zich bij interpretatie twee
uitersten voor: de drie kunnen elk zes
opstellen hebben nagekeken, dat wil
zeggen 3 x 6 = 18 opstellen, of ze
kunnen als groep samen zes opstellen

hebben nagekeken, dus 1 x 6 = 6
opstellen. In het eerste geval spreekt
men van een distributieve lezing. Deze
wordt meestal uitgelegd als: er zijn
drie examinatoren e waarvoor geldt
dat hij of zij elk zes opstellen o nakeek. De formule 3e -p 6o wordt dus
opgebroken in: Wim --p 6o + Arie —^
6o + Riekje -+ 6o. Het gezegde `zes
opstellen nakijken' wordt daarmee
driemaal afzonderlijk toegepast op elk
van de drie examinatoren. In het
tweede geval spreekt men van een collectieve lezing: de drie examinatoren
tellen als een groep en daarop is het
gezegde in zijn geheel van toepassing:
Wim + Arie + Riekje —> 6o. Over de
aard van de deelname bij een collectieve lezing valt weinig concreets te
zeggen. Wel is duidelijk dat Wim
zich beperkt kan hebben tot het invullen van de cij ferlij sten, terwij 1
Arie en Riekje het feitelijke nakijkwerk deden. Het gezegde `zes
opstellen nakijken' is dus niet per se
op elk individu strikt toepasbaar,
maar geldt de groep als geheel.

Minimum/maximum
Men verstaat onder een lezing van een
zin een (min of meer) systematische
interpretatiemogelijkheid, maar daarmee wordt het begrip `lezing' niet erg
doorzichtig. Wel is duidelijk dat interpretaties als `elk voor zich' en `samen'
een veel voorkomende betekenistegenstelling opleveren. Mogelijk voldoende om te spreken van twee lezingen. Zoals gezegd corresponderen ze
met de rekenkundige uitspraken 3 x 6
= 18 of 1 x 6 = 6. Dat zegt nog niet
zo veel, totdat men ziet dat de zin Drie
taxi hebben nu zes passagiers niet over
twaalf of negen passagiers kan gaan:
het gaat om zes in het totaal of om
achttien. Dat komt doordat door het
gebruik van nu in dit voorbeeld de
passagiers uniek zijn gemaakt: twee
taxi's kunnen niet op hetzelfde moment dezelfde passagier bevatten. Maar
examinatoren kunnen hetzelfde opstel
wel twee of meer keer nakijken. Het
wordt duidelijk dat 1 x 6 = 6 de
`onderkant' aangeeft en 3 x 6 = 18 de
`bovenkant' en dat daarmee de twee
lezingen corresponderen met twee
uitersten. En daarmee wordt de systematiek iets beter gefundeerd, maar
tevens wordt de vraag geopend of het
zinnig is twee lezingen te onderscheiden.

Bijbehorende index
Stel dat elk van de opstellen door twee
examinatoren moest worden nagekeken, voordat het cijfer kon worden
vastgesteld. Dan kan de zin Drie examinatoren hebben zes opstellen nagekeken om drie opstellen gaan, bijvoorbeeld om een opstel van Marijntje, een
opstel van Urgje en een opstel van
Katrien. Als er per opstel tien gulden
wordt uitbetaald aan een examinator,
kan de zin aangeven dat er voor deze
drie opstellen zestig gulden moet
worden uitbetaald. Immers, Wim kan
de opstellen van Marijntje en Urgje,
Arie die van Urgje en Katrien en
Riekje die van Katrien en Marijntje
hebben nagekeken. De interpretatie
van zes opstellen is dus tij dsaf hankelij k:
Marijntjes opstel door Frank nagekeken op woensdag verschilt van
Marijntjes opstel nagekeken door
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Riekj e op donderdag.
Deze index-afhankelijkheid — op elke
(tlj*ds-)lndex telt een opstel opnieuw —
compliceert de analyse natuurlijk aanzienlijk, want zes opstellen in Drie examinatoren hebben zes opstellen nagelkeken betekent nu: varierend van 3 tot
18. Als we een index-afhankelijk getal
n noteren als n, dan geldt 1 x 6 = 6,
waarbij 6 ' = 3. De situatie is vergelijkbaar met een verkeerstelling waarbij
een auto die twee keer voorbijrijdt,
voor twee auto's telt. Zijn er drie
auto's die twee keer voorbijkomen,
dan geldt voor de zin Er kwaynen zes
auto's voorbij ook: 6' = 3.
De hier besproken feiten kunnen worden uitgedrukt in een wetmatigheid:
wat er ook gebeurt in zinnen als Drie
examinatoren hebben zes opstellen nagekeken, het gaat altijd om 1 x 6 = 6'' of
3 x 6 = 18 '. Dit levert een groot aantal interpretatiemogelijkheden, liggend op de bandbreedte tussen 3 en 18
verschillende opstellen. Het bijzondere is dus dat de taal hier veel ingewikkelder en subtieler rekent dan men
zou denken op grond van de aanwezigheid van drie en zes in de behandelde
zin.
Zo ruim mogelijk
Als men zegt dat een zin twee lezingen heeft, heet deze zin dubbelzinnig.
Gezien de talloze `tussenliggende' interpretatiemogelijkheden zou men
ook kunnen zeggen dat Drie examinatoren hebben zes opstellen nagekeken
maar een lezing heeft, die evenwel
vaag is. Een zin als Drie toeristen
staken de straat over is waar in de volgende situaties: een voor een, eerst
twee en dan een of omgekeerd, en alle
drie tegelijk. Om elk van die mogelijkheden een lezing te noemen is onpraktisch voor zinnen als Honderd toeristen staken de straat over.
Taal werkt zo niet. Men kan het aantal
lezingen niet laten afhangen van het
aantal mogelijke combinaties. Voor
Veel toeristen zijn hier de straat overgestoken zou het trouwens ook niet
kunnen. Men kan dus staande houden
dat zinnen als Drie examinatoren hebben zes opstellen nagekeken zo in elkaar
zit dat hij ons systematisch onderinformeert om zoveel mogelijk uiteenlopende situaties te kunnen bestrijken:
taal moet op afstand blijven. En dat
kan door zes in die zin `drie tot achttien' te laten betekenen.

Meervoudig het
W. Sterenborg

In het jull/augustusnummer van 1989
heeft de beer Maes uiteengezet dat de
congruentieregel tussen antecedent en
voornaamwoord nogal eens doorbroken wordt. Een grote rol hierin speelt
het persoonlijk voornaamwoord het.
Laten we eerst even nagaan welk bet
hier bedoeld wordt. Behalve het lidwoord bet (het kind, het land) kennen
we twee voornaamwoorden bet: het
onbepaalde (Het dooit. Ik zie het niet
meer zitten.) en het persoonlijke.
Reglementair vervangt dit laatste bet
een onzijdig zelfstandig naamwoord
(Het kind huilde: bet was gevallen. Ze
vielen het land binnen en bezetten
bet.) Ook kan bet verwijzen naar een
hele zin (Kom je morgen? Ik weet bet
nog niet.) Zelfs kan bet vooruitwijzen
(Het ziet ernaar uit dat we regen krijgen.)

Niet-onzijdig en meervoud
Hiervan afwijkend — maar absoluut
niet fout — is het gebruik van dit bet
om te verwijzen naar een mannelijk of
vrouwelijk zelfstandig naamwoord
(Wie is die dame? Het is onze buurvrouw. Hij heeft weer een andere auto;
bet is het nieuwste type. Kende jij die
jongen? Het was mijn vriend. Het
schijnt een nieuweling te zijn. Het lijkt
wel een vreemdeling.)
Deze uitzonderingspositie van bet stelt
wel een paar eisen: ze is onmogelijk
zonder koppelwerkwoord; bovendien
moet bet betrekking hebben op een
zelfstandig naamwoord dat voorafgegaan wordt door een lidwoord of
voornaamwoord. In plaats van `het
was mijn vriend' kan men niet zeggen
`het was vriend'. Aan deze beperking
onttrekken zich de eigennamen, zodat
wel mogelijk is `het was vriend Jan' of
`het was Jansen'.
Nog eigenaardiger — en daarover
wilde ik het eigenlijk hebben — lijkt
het gebruik van bet om te verwijzen
naar een zelfstandig naamwoord in bet
meervoud: Wat zijn dat voor boeken?
Het zijn historische romans. Zie je die
mensen daar? Het lijken wel toeristen.
Behalve bet kunnen ook de onzijdige
voornaamwoorden dit, dat en wat

deze functie vervullen. Een foto
tonend kan men zeggen: Dit zijn/
waren mijn klasgenoten. Naar mensen
wijzend kan men vragen: Wat zijn dat?
Dat zijn voetbalsupporters; voetbalsupporters zijn dat.

Geen taalnieuwtje
Sommige taalgenoten huiveren voor
dergelij ke constructies; afgaande op
hun taalgevoel kiezen zij voor het
grammaticaal verantwoorde meervoudige voornaamwoord zij of die. Om
nu hun vermoeden weg te nemen dat
hier een taalnieuwtje gelanceerd
wordt, kan ik verwijzen naar deel VI
van het Woordenboek der Nederlandsche taal, waarin deze toepassing al in
1912 geboekstaafd is.
Dat ze al veel eerder in zwang was,
blijkt uit een artikel in De Taalgids
van 1859. Daar schrijft L. A. te Winkel: "Immers, men gebruikt de onzijdige voornaamwoorden bet, dit, dat en
wat niet altijd en uitsluitend om op
zelfstandigheden te wijzen, die door
enkelvoudige onzijdige zelfstandige
naamwoorden aangeduid kunnen worden. ( . . . ) De genoemde voornaamwoorden kunnen elk begrip van
zelfstandigheid vertegenwoordigen,
onverschillig of dit door een mannelijk, vrouwelijk of onzijdig, door een
enkelvoudig of meervoudig of in het
geheel niet door een zelfstandig naamwoord uitgedrukt wordt."
Dat ook dit bet aan beperkingen onderhevig is, tonen de volgende zinnen
aan:
1 Zij zijn allemaal vakbekwaam.
2. Zij zijn allemaal vakman.
3. Zij zijn allemaal vaklui/vaklieden/vakmensen/vakmannen.
Vervanging van zij door bet laat zin 1
niet toe, omdat `vakbekwaam' een bijvoeglijk naamwoord is, en zin 2 niet,
omdat `vakman' een enkelvoudig
zelfstandig naamwoord is. Zin 3 mag
worden: `Het zijn allemaal vaklui ...',
omdat bet + zijn alleen mogelijk is bij
de gratie van een meervoudig zelfstandig naamwoord.
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U of jij/je zeggen tegen ouders?
J. A. M. Vermaas — Katholieke Universiteit Nijmegen

Wat zeggen kinderen tegen hun ouders? Is het u of ji j? Die vraag stond centraal in
een landelijke enquete waaraan 1385 personen, 761 van de jongste en 604 van de
middengeneratie, hebben meegewerkt. De leeftijd van de jongste generatie varieerde
van 14 t/m 17 jaar en die van de middengeneratie van 37 t/m 48 jaar.
De enquete bestond uit vragen naar sociale variabelen als leeftijd, opleiding,
godsdienst, beroep van vader en gezinsgrootte, en uit vragen als `Zeg jij tegen jouw
vader jelj of u?' De antwoorden staan in de tabel. Enkele toegevoegde motieven bij
de antwoorden waren: `ik zou nooit u tegen mijn ouders zeggen' en `u klinkt zo
afstandelijk. Uit de tabel en uit opmerkingen van ouders blijkt echter dat de
geenqueteerden het normaal vinden om hun ouders met u aan te spreken. Velen van
hen zijn zo opgevoed en willen op die manier beleefd zijn.
Ofschoon ik veronderstelde dat het
laatste bij Jongeren niet meer het geval
zou zijn, blijkt toch nog gemiddeld
11% van hen de u-vorm te gebruiken.
Daarbij is het opvallend dat meer Jongens dan meisj es voor de u-vorm kiezen. Ook blijkt dat dit pronomen
hoofdzakelijk als beleefdheidsvorm in
speciale situaties, bijvoorbeeld in aanwezigheid van kennissen, gebruikt
wordt.
Een andere veronderstelling was dat
jongeren geen dialectische aanspreekvormen gebruiken. Toch doet nog
ruim 2% dat, vooral in Friesland (mem
mn heit) en Maastricht (dich). Maar in
vergelijki.ng met de ouders is het percentage met bijna 3% gedaald, en dat
betekent dat Jongeren zich meer dan
hun ouders aan de aanspreekvormen
uit de standaardtaal hebben aangepast.

Initiatief van hoge komaf
Uit het onderscheid dat ik tussen
mannen en vrouwen en tussen vaders
en moeders heb gemaakt, blijkt dat

jongens meer dialectische vormen ten
opzichte van hun moeder gebruiken.
Mannen (de vaders van die Jongens)
gebruiken juist meer dialectische vormen ten opzichte van hun vader. Een
verklaring daarvoor zou kunnen zijn
dat mannen van de middengeneratie
nog Been je/jij, maar ook geen u willen zeggen, en daarom als oplossing
een dialectische aanspreekvorm gebruiken.
Naast leeftijd en geslacht zijn ook sociale variabelen van invloed: religie,
beroep van vader en gezinsgrootte.
Onkerkelijken gebruiken veel meer
je1jij ten opzichte van hun ouders dan
katholieken en protestanten, die meer
aan de traditie van aanspreekvormen
lijken vast te houden.
Er is ook duidelij k verschil tussen de
sociale klassen. Als de vader een ongeschoold beroep heeft, gebruikt 20%
van de geenqueteerde Jongeren het
pronomen u, terwijl in de hoge beroepscategorie 95% je1jij tegen de

ouders zegt. Daartegenover gebruikt
66% van de middengeneratie in de
hoge beroepscategorie de u-vorm. Dat
verschil geeft aan dat jongeren uit gezinnen van een vader met een hoog
beroep andere aanspreekvormen hebben gekozen dan die hun ouders gebruiken. Binnen die gezinnen heeft
dus het initiatief tot verandering van
pronomina ten opzichte van ouders
plaatsgevonden, iets wat strookt met
wat we weten van andere taalveranderingen: de hoge sociale klasse introduceert een verandering. Andere groepen
nemen die taalverandering over, waardoor deze gemeengoed wordt.
Wat de gezinsgrootte betreft, wordt in
kleine gezinnen door zowel de jonge
als de middengeneratie veel minder u
gebezigd dan in grote gezinnen. Dat
heeft waarschijnlijk te maken met een
grotere vertrouwdheid binnen het
kleine gezin, en met behoefte aan autoriteit binnen grote gezinnen.

U verdwijnt in het gezin
Uit literatuuronderzoek blijkt dat aanspreekvormen grote veranderingen
doormaken. Daarbij gaat het niet alleen om verschillen in het u- en je/jijgebruik tussen generaties, maar ook
om verdwijning van oude dialectische
vormen als geer, jo en ie. Dit blijkt uit
het artikel `De problematiek van de
Nederlandse aanspreekvormen' (De
nieuwe taalgids 70, 1977, blz. 520-540)

Onze Taal 59ste jaargang nummer 6 — juni 1990 109

van M. C. van den Toorn, waarin de
uitslagen staan van een enquete die in
de jaren 1973-1976 over het u- en jijgebruik ten opzichte van ouders gehouden is. In procenten uitgedrukt
bleek het jij- gebruik door jongeren uit
de jaren 1973-1976 met 18% gestegen
te zijn ten opzichte van het jij- gebruik
door hun ouders. In 1986/87 is dat
percentage met 40% gestegen, wat betekent dat het jij- gebruik tegen ouders
in snel tempo is toegenomen.
Tegenwoordig wordt het pronomen u
nog hoofdzakelijk als een distantiepronomen beschouwd. Dat wil zeggen dat
deze aanspreekvorm in zakelijke verhoudingen, en de je/jij-vorm in persoonlijke relaties wordt gebezigd.
Maar uit mijn eigen ervaring blijkt dat
`u' ook als beleefdheidsvorm en als
uitdrukking van respect voor de ander
geaccepteerd wordt.
In nevenstaande tabel zijn de uitslagen
van de landelijke enquete te zien, die
in procenten zijn weergegeven. Met

Taalcuriosa

Voetbal
Jules Welling — Best

Er wordt in dit land veel gevoetbald
en dus ook veel over voetbal geschreven. Bij een zo groot aanbod aan materiaal is het speuren naar curiosa een
dankbare taak.
Een onuitputtelijke bron vormen de
namen van clubs. Ik heb al eens geschreven over het dubbelpleonasme
FC VVV (Onze Taal, oktober 1983) en
over de betekenis van NAG (Onze
Taal, oktober 1984). Sindsdien is mijn
verzameling aanzienlijk uitgebreid,
vooral dankzij mijn collega Jan Willemsen uit Helmond. Veel clubs hebben zeer voor de hand liggende na-

Tabel. Aanspreking van ouders in procenten

pronomina
t. o. V. de
moeder
je/jij
u
overige

middengeneratie

jongste generatie
man

vrouw

man

vrouw

85,6

89,0

11,9

9,0

2,5

2,0

48,1
47,2
4,7

48,6
48,0
3,4

85,8
12,3

87,4
10,3
2,3

43,6
49,8
6,6

47,4
48,3
4,3

pronomina
t. o. v. de
vader
je/jij
u
overige

1,9

`overige' worden dialectische aanspreekvormen bedoeld.
— J. A. M. Vermaas: doctoraalscriptie `Verandering in de Nederlandse aanspreek-

men, zoals BVV uit Den Bosch, hetgeen simpel Bossche Voetbal Vereniging betekent; maar er zijn ook clubs
die behalve de plaats van herkomst
meer in hun naam vermelden. Zelf
heb ik een blauwe maandag gespeeld
in een club die in de volksmond VIC
heette, maar officieel te boek stond als
RKAVIC, hetgeen een afkorting was
voor R ooms-Katholieke A msterdamse
Voetbalvereniging Ignatius College. Leden moesten niet alleen uit Amsterdam komen, ze moesten ook nog
rooms-katholiek zijn en schoolgaan
op het Ignatius College. Ondanks
deze drie restricties was het een van de
grootste verenigingen van Amsterdam. De toevoeging RK komt meer
voor, vooral in Limburg. Ook andere
religies zijn in de namen van voetbalclubs terug te vinden. De mooiste
restrictie vind ik terug in AGOVV, de

vormen en aansprekingen t.o.v. de ouders'.
Instituut Nederlands te Nijmegen, 1987.
— M. C. van den Toorn, J. A. M. Vermaas:
`Veranderingen in de aansprekingen van de
ouders'. TNTL 104, 3, 1988.

Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging.
Nog mooier vind ik de robuuste
namen DWS (Door Wilskracht Sterk),
NOAD (Nooit Ophouden Altijd
Doorspelen) en RODA (Recht Op het
Doel AD. Het meest curieuze voorbeeld is MULO, een afkorting die gevoerd wordt door de Helmondse
voetbalclub van Willy en Rene van de
Kerkhof: Met Uiterste Leeuwemoed
Opwaarts.
De voetballerij heeft de taal verrijkt
met en e e curieuze termen en een
groot aantal prachtige cliches: `Na de
thee waren de bordjes verhangen en
tapten de gasten uit een ander vaatje',
`De brilstand bleef tot het laatste fluitsignaal gehandhaafd', `De thuisblijvers
hadden wederom gelijk', `De man in
het zwart bleek een thuisfluiter', en
Kick Wilstra joeg' altijd in de laatste
minuut 5-4 of 6-5 `in de touwen'.
Daar is het simpele `aanvalluh' toch
niets bij. De bal is de bal niet meer
sinds `het leder' heeft afgedaan.
Ronald Koeman introduceerde de
`doodschop' en werd op het matje geroepen. Hij had 'professioneel neerleggen' moeten zeggen, dan was er
niets gebeurd. Een directe aanslag op
het leven heet in de voetbalwereld `inkomen met gestrekt been'. Daar staat
doorgaans geel en soms rood op.
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Wete'nschap over spelling (2)

In het mei-nummer voerden de taalkundigen Jet Wester en Geert Booij een discussie
over het trema in de Nederlandse spelling. Booij heeft ook kritiek op een ander
onderwerp uit het winnende ECI-essay van Wester: paragraaf 1.3.2 over `Spelling als
onderliggende vorm. Allereerst volgt hier een samenvatting van deze paragraaf door
Wester, daarna het commentaar van Booij, en als afsluiting van de discussie heeft
Wester het laatste woord.

Spelling als onderliggende vorm
Samenvatting van de gelijknamige paragraaf 1.3.2. uit het essay van
Jet Wester — winnares eerste prijs ECI-essayprijsvraag 'Gaat het Nederlands teloor?'

Op het eerste gezicht is de spelling van
de medeklinkers s/z en f/v op woordeinde niet consistent met de spelling
van p/b en t/d. We schrijven heb en
woord, op grond van hebben en woorden, maar daarnaast ook huis en geef,
terwijl het in het meervoud toch
huizen en geven is.
Een nauwkeurige analyse van het Nederlandse klanksysteem maakt duidelijk dat we in heb en woord, net als in
paard (zie kader), met onderliggend
stemhebbende b's en d's te maken hebben. Maar die onderliggende vorm
eindigt bij de wrijfklanken nu juist op
de stemloze variant: huffs en geef,, net
als in spelling. Wester besluit daarom
haar analyse zo:
"De spelling van het Nederlands, zo
luidt de wonderlijke conclusie, blijkt
in de asymmetrie (van geef en heb, etc.)
allesbehalve inconsistent te zijn: het is
slechts een duidelijke vingerwijzing
hoe de abstractheid van onze spelling
geInterpreteerd, begrepen kan worden.
Voor zover de spelling afwijkt van het
fonetische 'spellen zoals je 't zegt'
codeert die spelling een heel precieze
mentale representatie van taal, namelijk
de onderliggende vorm zoals die in de
modernste theoretische taalkunde (om
heel andere, theoretische redenen) aangenomen wordt."
De precieze taalkundige gronden voor
deze analyse kunnen niet heel kort
worden samengevat; de liefhebber
wordt verwezen naar Westers essay.

Twee in het oog springende argumenten zijn echter de volgende.
In de eerste plaats blijkt dat de beschreven asymmetrie niet alleen in de
spelling, maar ook in het klanksysteem van onze taal aan de orde is.
Bijvoorbeeld voor het achtervoegsel
-elijk: het is ook in de uitspraak liefelijk, vreselijk, huiselijk, sterfelijk, etc.
naast woordelijk, onhebbelijk, dodelijk,
onvermijdelijk, etc. We zien bier niet
alleen in spelling maar ook in de uitspraak de onderliggende vorm opduiken!
Het tweede argument is dat we met
een stemloze onderliggende f en s als
uitgangspunt, vervolgens een klankregel kunnen aannemen, die er als
volgt uitziet:

Deze regel verklaart waarom z en v
opduiken in meervouden als huizen en
geven, en hij verklaart bijvoorbeeld
ook waarom de meeste Nederlandse
woorden na een korte klinker juist
weer s en f laten zien: de regel heeft
daar niet kunnen werken. Op die
manier verantwoorden we dat missen,
lussen, blaffen en stoffen wel onverdacht Nederlands zijn, en mizzen, luzzen, blavven en stovven niet. In een
voetnoot wordt daar voorts aan toegevoegd:
"De regel is overigens ook mooi aan
het werk te zien in een aantal andere
situaties. Zo bestaan er zogenaamde
`dubbele meervouden, zoals bielzen en
railzen. Hun geschiedenis is biel en
rail, enkelvoud; in het meervoud biels
en rails, met een gewone, echte s. Wanneer deze vormen nu opnieuw in het
meervoud worden gezet, komt er een
situatie waarop regel (20) van toepassing zou zijn — en de s verandert bier
inderdaad in een z.
Een zelfde soort situatie ontstaat wanneer wefictieve meervouden maken,
zoals een meervoud voor de eigennaam Hans, met eveneens een echte,
onverdachte s. Ook bier zal de regel
opgaan: wanneer we Hans in het
meervoud willen zetten, neigt de uitspraak naar Hanzen, met z.
Ten slotte, ook de traditionele uitzonderingen op de regel (iedere regel heeft
zo zijn uitzonderingen, dat mag) blijken vaak zeer instabiel te zijn geworden. Regel (20), zouden we kunnen
zeggen, wint terrein in het Nederlands, en ook gevallen als schransen,
sjansen, sponsen, etc. willen in de uitspraak steeds liever naar z: '

(20) s words z, en f wordt v na lange
klinkers of na 1, r, m, n (als die f en s
voor een klinker staan).

Voorbeeld. Van onderliggende vorm naar gesproken vorm.

regel:

onderliggende vorm:

/paard/

/paard + en/

lettergreepverdeling:

(paard)

(paard)(den)

d wordt t aan het eind
van een lettergreep:

gesproken vorm:

t
[paart]

—
[paarden]
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Kritische kij k op Westers wonder

Belt. Beide situaties doen zich trouwens in het Nederlands voor: paard
da t dat
problemen geeftuvoor de lezer.

Geert Booij

Mevrouw Wester vooronderstelt in
haar betoog een regel die in een bepaalde omgeving van de f een v, en van
de s een z maakt. Maar die regel is
twijfelachtig, want vele woorden gehoorzamen er niet aan, bijvoorbeeld
eisen, kansen, dansen, Jansen, kaarsen,
nasaal, dorsaal, sjofel, tafel, rafel, twijfel, en kamfer.
Bovendien is de conclusie die Wester
op basis van haar analyse trekt, inderdaad wonderlijk. Immers, zelfs al zou
haar regel correct zijn, dan nog is het
Nederlandse spellingsysteem wel degelijk inconsistent, omdat soms de onderliggende vorm wordt weergegeven,
zoals bij paard, en soms de gesproken
vorm, bijvoorbeeld bij huizen. Zouden
we de onderliggende vorm hier spellen
volgens de analyse van Wester, dan resulteerde dat in huisen!
Mevrouw Wester knoopt aan haar betoog over de spelling van onderliggende vormen vast dat dit een prachtig
systeem zou zijn, omdat onderliggende vormen de mentale representaties van woorden zijn. Maar je kunt
onderliggende vorm en mentale representatie niet zomaar gelijkstellen.
Taalkundigen reconstrueren de onderliggende vorm van een woord op basis
van alle bekende klankvormen van dat
woord, bijvoorbeeld de onderliggende
vorm /paard/ op grond van [paart]
naast [paarden] (zie het kader). Taalgebruikers, onder wie kinderen, kunnen
die onderliggende vorm pas bepalen
als ze alle relevante klankvormen van
een woord hebben gehoord en verwerkt. De spelling van een woord kan
dus 'vooruitlopen' op de mentale representatie die de taalgebruiker van
dat woord heeft.
Het volgende voorbeeld maakt dat
duidelijk. Taalkundigen stellen vast
dat de onderliggende vorm van [grint]
moet zijn /grind/. Alleen zo kunnen
ze verklaren dat we in de klankvorm
[ontgrinding] een [d] horen. Maar
kinderen hebben Lang als mentale
representatie /grint/ omdat ze het
concrete woord grint (dat geen meervoud heeft) veel eerder leren dan ontgrinding.
En zelfs als de mentale representatie

van een woord gelijk te stellen zou zijn
aan de onderliggende klankvorm ervan, is het de vraag of het spellen van
onderliggende vormen een voordeel is.
We hebben al gezien dat onderzoek op
het gebied van lezen en schrijven aantoont dat de taalgebruiker van de hem
bekende woorden een `plaatje' in zijn
hoofd heeft, een grafische code, die
zorgt voor herkenning van het woord,
zonder tussenkomst van de klankvorm. Van dat plaatje maken we ook
gebruik bij het schrijven: als we niet
meer weten hoe we een bepaald woord
moet spellen, schrijven we het op, en
kijken we of we het herkennen als de
correcte grafische vorm van dat
woord! Het maakt dan dus niets uit of
die grafische vorm de onderliggende
dan wel de gesproken vorm weerspie-

Weerwoord
J. Wester

Over de uitzonderingen bij mijn
tweede analyse, in algemene termen
dit. Uitzonderingen ogen misschien
dramatisch, maar zijn dat in de praktijk veel minder. De Nederlandse
klemtoon heeft er misschien wel honderden — maar toch zijn de analyses
koosjer. Het gaat in de taalkunde niet
zozeer om statistiek of aantallen uitzonderingen die om wat voor historische redenen ook voorkomen, maar
bijvoorbeeld wel om de vraag of een
analyse het produktieve, of zo u wilt
het 'levende' in de taal te pakken
heeft. En dit is wat mijn regels willen:
ze verantwoorden bijvoorbeeld dat
nieuwvormingen (nieuwe afkortingen
als NASA, WISA; firmanamen; en vormen als Hanzen, bielzen en railzen)
met z worden uitgesproken. Ik geef
dus meer gewicht aan dit soort produktieve trends dan aan een historische s in Jansen (uit `fans zoon').
Overigens gaan ook Booijs nasaal en
dorsaal gewoon met een z.
Over de psychologie van de regels heb
ik hiervoor al gesproken. Rest mij hier

Heeft spelling van onderliggende vormen dan niet op zijn minst het voordeel dat je zo steeds hetzelfde grafische
beeld van een woord krijgt, bijvoorbeeld -paard- zowel in paard als in
paarden? Dat is wel zo, maar in vele
andere gevallen ontbreekt die grafische
constantheid, zonder dat de lezer daar
veel moeilijkheden door ondervindt.
Vergelijk huffs met huiz-en, profeet met
profet-en, en lkrab met krabb-en.
Ik geloof daarom dat Wester haar lofzang op het wonderlijk mooie van de
Nederlandse spelling niet voldoende
baseert op beschikbare wetenschappelijke inzichten omtrent lezen en schrijven, ten onrechte stelt dat er geen inconsistentie is in de spelling van paard
versus huffs, en een te naieve psychologische interpretatie geeft van een
slechts gedeeltelijk juiste analyse van
de spellingsystematiek.

slechts de opmerking dat ik spelling
natuurlijk niet prachtig vind `omdat
onderliggende vormen de mentale representaties van woorden zijn' (Booij).
Dat zou raar zijn. Ik vind gewoon, als
taalkundige, iets prachtig, geweldig en
wonderbaarlijk omdat het een systeem
is — of dat ineens blijkt te zijn ! Dat
veel van die systematiek in spelling fonologische echo's heeft, is een heel belangrijke 'heuristische sleutel , maar
het is niet cruciaal voor een generatieve spellingtheorie (zie bijvoorbeeld
de trema-analyse).
Ten slotte over de suggestie dat mijn
analyse opnieuw inconsistenties oplevert. Sorry, dit lijkt wel zo maar het is
niet zo (zie Wester 1987; bibliografie
achter in mijn essay). The magic word
is `codafilter', en het spijt me dat ik
ook hier niet de ruimte heb om uit te
leggen wat dat nu weer voor wonder is.
Samenvattend: professor Booijs kritiek
is kritiek op mijn essay, waarin ik eenvoudigweg niet alles icon uitleggen, en
ook sommige dingen en beetje moest
vereenvoudigen, voor de helderheid
van het expose. Wetenschappelijk gezien zou een discussie tussen ons
daarom zinvoller geweest zijn wanneer
mijn spellingtheorie zelf uitgangspunt
was geweest, zoals die beschreven is in
mijn vakpublikaties.
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Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (3)

Materiaal verzamelen
Riemer Reinsma

In nr. 7/8 van 1989 heb ik uiteengezet
waarin de synoniemenboeken van Hendriks en Cauberghe verschillen van dat
van mijzelf. Ditmaal aandacht voor de
vraag: hoe verzamel je het materiaal
voor een verklarend synoniemenwoordenboek (VSW)?
Heel in het kort en heel grof heb ik in
de vorige bijdrage laten zien volgens
welke methode ik de woorden in het
VSW aan elkaar 'geschakeld' heb. Een
heel andere vraag is: hoe verzamel je
dat hele woordenbestand voordat je
het indeelt naar synonymie- en hyperonymierelaties?

Zoeken in een cirkel
Toen ik met het werk begon, in 1984,
kon ik helaas niet beschikken over een
thesaurus. Met 'thesaurus' bedoel ik
een per computer vastgelegde trefwoordenlijst, waarbij ieder trefwoord
voorzien is van informatie (betekenisomschrijvingen en grammaticale
eigenschappen) door specifieke codenummers. Geen enkele Nederlandse
woordenboekuitgever bezat destijds
een dergelijk woordenboekbestand.
Zou het wel voorhanden geweest zijn,
dan had de computer bepaalde delen
van het karwei kunnen opknappen.
Men had de machine opdracht kunnen geven 'ruwe' synoniemenclusters
te groeperen door bijvoorbeeld de
synoniemen van een trefwoord op
hun eigen alfabetische plaats in het
woordenboek op te zoeken, en dezelfde operatie steeds te herhalen, net
zolang tot er geen nieuwe synoniemen
meer opduiken. Een voorbeeld. In een
verklarend woordenboek zou de
computer bij het trefwoord onverstandig in de omschrijving onder meer de
woorden dwaas en onbezonnen aantreffen.
Het programma zou de computer vervolgens opdracht geven bij het woord
dwaas te 'kijken'. Daar verschijnen dan
de woorden dol, gek, redeloos, onwijs,
zot, idioot en onverstandig. De operatie wordt herhaald bij onbezonnen en
alle andere termen die bij deze speurtocht boven water komen.

De clusters die langs deze weg zouden
zijn ontstaan, zijn overigens nog lang
niet rijp voor het VSW. Ten eerste zijn
sommige woorden die als `synoniem'
verschijnen in feite geen synoniemen
maar hypo- of hyperoniemen; ten
tweede ontbreken de verklarende
`labels, die de verschillen en overeenkomsten tussen de woorden moeten
omschrijven. Zo bevatten zulke
clusters (vaak) nog geen informatie
omtrent verschil in stijlregisters. Het
is dus de mens die moet bepalen of gek
synoniem is met onbezonnen (nee
dus), onbedachtzaam synoniem met
onberaden (ja), en wat het verschil is
tussen onbedachtzaam en onbezonnen
(dat laatste zeg je alleen van taken: een
onbezonnen maatregel, plan).

Een ratjetoe ordenen
De stand der techniek liet in 1984 dus
niet toe dat een computer mij dergelij ke `bruto'-clusters aanleverde. Wel
waren er twee andere mogelijkheden.
De ene leek op het eerste gezicht bijzonder aantrekkelijk: je inventariseert
de kandidaat-synoniemen en -hyponiemen op basis van Brouwers' Het
juiste woord. Twee voordelen: je kunt
het werk desgewenst gemakkelijk verdelen onder eventuele co-auteurs, en
de planning van het werk wordt een
stuk eenvoudiger. Gaan er bijvoorbeeld vijf auteurs aan het boek meewerken, dan verdeel je de bijna 1000
paragrafen van Brouwers gewoon in
porties van 200, en niemand zit een
ander in de weg. De planning wordt
eenvoudiger doordat je aan de hand
van het 'afgelegde' aantal pagina's in
Brouwers weet hoeveel procent van
het materiaal in kaart gebracht is.
Toen ik de methode-Brouwers beproefde, viel ze me in de praktij k niettemin erg tegen. Het probleem is dat
Brouwers erg veel ongelijksoortig
materiaal geeft, waarin niet altijd even
duidelijk een ordening is aangebracht.
Onder het hoofdje `verstandsstoornissen' geeft Brouwers een serie woorden
die als volgt begint: geesteszwak,
geestesziek, onnozel, lichtgelovig,
argeloos, halfgaar, halfwijs, naief, idioterig, dromerig, dazig, abnormaal,

schaapachtig, kalverig, zo nuchter als
een pasgeboren kalf, sulachtig, sullig.
De opsomming vertoont voor ons
doel te weinig samenhang: schaapachtigheid is in de verste verte geen
geestesziekte, en iemand die zo nuchter is als een kalf, lijkt me nou joist
helemaal niet nalef. Een ander typisch
Brouwers-probleem is dat hij erg veel
obscure woorden vermeldt, zodat je
voortdurend in een verklarend woordenboek moet gaan controleren of ze
(1) in het ABN echt bestaan, en (2)
wat ze in godsnaam betekenen. Iets
verderop in het genoemde rijtje staan
bijvoorbeeld beduiveld, soes, bijsterzinnig en gealieneerd.
Nog een ander bezwaar van de
methode-Brouwers is dat je bij woorden met meer dan een betekenis steeds
maar moet zien te raden over welke
betekenis het in een bepaald geval
gaat. Het is belangrij k dat te weten,
want een woord dat bijvoorbeeld drie
betekenissen heeft, zou in principe in
drie synoniemenclusters thuis kunnen
horen. Per cluster wordt immers maar
een betekenis behandeld. Zo hoort
aard in de betekenis 'karakter' bij een
heel andere cluster dan aard in de betekenis 'hol van een das'.

Van nood naar deugd
Het bleek dus nodig op een andere
methode over te stappen. Deze methode houdt in dat je met de hand
doet wat de computer zou hebben gedaan als er een thesaurus voorhanden
was geweest. In feite maak je bij deze
methode van een nood een deugd: de
nood is het nadeel dat verklarende
woordenboeken hun gebruikers vaak
van het kastje naar de muur sturen. Ze
omschrijven aarzelen met `weifelen,
weifelen met `dralen, dralen met `talmen, enz. Dit nadeel kun je omzetten
in een voordeel: door gestaag bladeren
en bladeren sprokkel je de clusters bijeen. Verder ontloop je nu een belangrijk nadeel van de methode-Brouwers,
namelijk het feit dat je bij ambigue
woorden niet weet over welke betekenis het gaat. Verklarende woordenboeken immers plegen hun betekenis-
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omschrijvingen te nummeren. Van die
zelfde betekenisnummering kan de
synoniemenlexicograaf dankbaar gebruik maken om de verschillende betekenissen van een zelfde woord ten
opzichte van elkaar of te palen.
Omdat zoveel woorden meer dan een

betekenis bezitten, houdt het verzamelen van materiaal dus niet alleen in dat
j e woorden sec verzamelt, nee, j e verzamelt de woorden met de bijbehorende betekenissen. Niet alleen woorden worden trouwens bijeengegaard,
maar ook idiomatische uitdrukkin-

gen. Het gezegde een kleur krijgen zou
je kunnen beschouwen als een uit
meer dan een woord bestaand synoniem van 'blozen'. Er is geen enkele reden om dit soort vaste uitdrukkingen
niet in het synoniemenbestand op te
nemen.

dikker wordende papierstroom.
Daarom ergert mij dit voorkomend
verschijnsel dan ook. Bent u ook niet
van mening dat de regering een tekstbeleid moet voorstaan waarin maatregelen zouden moeten genomen worden?

sing te verzinnen, voordat u uw leeswerk hervat. Uiteraard kunt u deze
handeling uitstellen, maar dan blijft de
kans op een misser vrij groot.

Overbodigheid
Lingua Ludens

Tekst A
Wij nodigen u graag van harte uit deze
tekst met de nodige aandacht te willen
lezen. U wordt in staat geacht een bepaald verschijnsel te kunnen signaleren. U moet elke hier afgedrukte zin
eerst goed bekijken en misschien nog
eens herlezen, voor u verder gaat. Vat
u deze tekst vooral niet als ironisch op.
Zodra u doorhebt waar het hier om
gaat, moet u direct aan uw medehuisgenoot een pen vragen. Wanneer er
niemand in de buurt aanwezig is om u
persoonlijk een pen te overhandigen,
dan bent u genoodzaakt om zelf eerst
een andere oplossing te moeten verzinnen, voordat u uw leeswerk weer hervat. Uiteraard kunt u deze handeling
natuurlijk tot later uitstellen, maar
dan blijft de kans op een eventuele
misser vrij groot.
Wellicht ten overvloede zij het volgende opgemerkt. Wij hebben het in
deze tekst maar over een verschijnsel,
maar er is echter naast dit verschijnsel
veel meer aan de hand. Wij moeten
ons echter uitsluitend beperken tot
een gemakkelijk te signaleren verschijnsel; ook onze vraag richt zich
slechts hierop.
Wanneer u nu bij het lezen van deze
tekst plotseling wordt overvallen door
een onverwacht gevoel van onbehagen,
moet u elders op een andere plaats op
deze pagina kij ken of u verschil in
voorkeur hebt voor deze tekst of de
herschreven versie. U van uw kant
zult misschien zeggen: ach, deze tekst
geeft in elk geval even een beetje de indruk van ontspannende lectuur. Ik van
mijn kant zeg dan: bedenk dat er
steeds meer en meer onnodig woorden
worden verspild in een ieder jaar maar

Zo ja, probeert u dan vervolgens ook
op schrift te noteren op welke punten
de herschreven versie al dan niet afwijkt van andere bestaande teksten.
Eerst kan het misschien moeilijk lijken om bepaalde grenzen te trekken.
Ook kunt u zich per ongeluk vergissen. Maar al spoedig zal blijken dat u
geen enkel woord over het hoofd ziet.
Wanneer het u gelukt is ook in andere
teksten waarin zo iets dergelijks aan de
hand is, het voorkomende verschijnsel
te kunnen ontdekken, en wanneer u
de noodzaak voelt woorden te moeten
schrappen, dan is dat het bewijs dat u
werkelijk doorhebt waar het om gaat.
Nu u ten slotte aan het einde van deze
tekst bent gekomen, hebt u uit de naar
schatting ongeveer 400 woorden pakweg circa 100 overbodige woorden
kunnen schrappen. De overige woorden kunnen blijven staan.
Tekst B
Wij nodigen u uit deze tekst met aandacht te lezen. U moet elke zin goed
bekijken en misschien herlezen, voor
u verder gaat. U wordt in staat geacht
een verschijnsel te signaleren. Vat u
deze tekst vooral niet ironisch op.
Zodra u doorhebt waar het om gaat,
moet u aan uw huisgenoot een pen
vragen. Wanneer er niemand aanwezig
is om u een pen te overhandigen, bent
u genoodzaakt om een andere oplos-

Wij hebben het over een verschijnsel,
maar er is meer aan de hand. Wij moeten ons echter beperken tot een gemakkelijk te signaleren verschijnsel;
ook onze vraag richt zich hierop.
Wanneer u wordt overvallen door een
gevoel van onbehagen, moet u elders
op deze pagina kij ken of u voorkeur
hebt voor deze tekst of de herschreven
versie. U zult misschien zeggen: ach,
deze tekst geeft de indruk van ontspannende lectuur. Ik zeg dan: bedenk
dat er steeds meer woorden worden
verspild in een ieder jaar dikker wordende papierstroom. Daarom ergert
mij dit verschijnsel. Bent u van mening dat de regering een tekstbeleid
moet voorstaan waarin maatregelen
genomen worden?
Zo ja, probeert u dan ook te noteren
op welke punten de herschreven versie
afwijkt van andere teksten. Eerst kan
het moeilijk lijken grenzen te trekken. Ook kunt u zich vergissen. Maar
spoedig zal blijken dat u geen woord
over het hoofd ziet. Wanneer het u gelukt is in andere teksten waarin zo iets
aan de hand is, het verschijnsel te ontdekken, en wanneer u de noodzaak
voelt woorden te schrappen, is dat het
bewijs dat u doorhebt waar het om
gaat.
Nu u aan het einde bent gekomen,
blijkt dat u ongeveer 100 woorden
minder nodig hebt gehad dan in de
andere tekst.
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Taalgebruik in gesprekken
Agnes Verbiest — staflid Taalbeheersing, Rijksuniversiteit Leiden

Doodgewone gesprekken ontstaan dikwijls vanzelf, zou je zeggen; ze kabbelen
moeiteloos een tijdje door en lossen vaak weer op in het niets. Een kind kan de was
doen. Natuurlijk waren het de filosofen die voor het eerst uitgebreid en systematisch
stilstonden bij het verschijnsel gesprek; filosofen kunnen zich nu eenmaal over het
vanzelfsprekende verbazen. In het midden van de jaren zestig werd die
belangstelling opgepakt door onderzoekers uit verschillende disciplines, en
sindsdien onderscheiden we twee benaderingen, een sociologische en een
linguistische. De sociologen onderzoeken vooral de verhouding tussen
gesprekspartners aan de hand van allerlei voorvallen in gesprekken. De linguisten
zijn meer geinteresseerd in een theorie over de opbouw van gesprekken.
Taalgebruik in gesprekken van M. A.
Haft-van Rees biedt een overzicht van
wat er de afgelopen twintig jaar op dit
onderzoeksgebied aan resultant is geboekt. Het boek is bedoeld voor studenten en docenten aan universiteiten
en hogere beroepsopleidingen, en
`voor alien die belangstelling hebben
voor de rol van taal en taalgebruik in
communicatie- en interactieprocessen'.
Mijns inziens heeft het boek beide
soorten lezers inderdaad veel te bieden.

Schijnbare chaos
Van de filosofische ideeen van G. H.
Mead, Searle en Grice, die de achtergrond vormen van de hedendaagse
gesprekstheorie, wordt voldoende uiteengezet om de ontwikkeling van het
gespreksanalytisch onderzoek te kunnen volgen. Bovendien kan de lezer
stap voor stap meedenken met de auteur, die zich niet beperkt tot een
historisch overzicht, maar die de twee
genoemde benaderingen inhoudelijk
vergelijkt, tegen elkaar afzet en van
kritiek voorziet.
Het begrip ordening vormt de rode
draad door het boek. Spontane
gesprekken zijn niet zo onsamenhangend, ongestructureerd en willekeurig
als ze misschien lijken. Ze zijn wel degelijk geordend: de sprekers wisselen
niet zomaar van spreekbeurt; de ene
gespreksbijdrage roept de andere op;
niet elke respons wordt hetzelfde gewaardeerd; de hoorder heeft invloed
op wat de spreker zegt; de plaats van
een uiting in het gesprek is vaak medebepalend voor de betekenis ervan.
Behalve de ordening van beurt tot
beurt is er ook ordening op het niveau
van het onderwerp van het gesprek.
Hoe blijven we bij het onderwerp, hoe

snij den we iets nieuws aan, hoe sluiten
we een onderwerp af? Het zal voor de
leek hoogst verrassend zijn te vernemen dat dit allemaal gezamenlijke inspanningen van gesprekspartners zijn
die volgens vaste procedures verlopen.
Gesprekken blijken ook globaal geordend te zijn. Voor het beginnen van
een gesprek is het niet voldoende dat
er iemand begint te spreken, en voor
het beeindigen is het niet genoeg dat
niemand meer wat zegt: de
gesprekspartners moeten beiden gericht zijn op het openen en sluiten; er
is coordinatie voor nodig. Dat blijkt
mooi uit het volgende fragmentje.

A: (rinkelen telefoon)
B:Hallo?
A: Hoi, met mij.
B:Oh hoi.
A: Lag je nog in bed?
B:Eigenlijk wel, ja.
A: Oh. Nou, kruip er dan maar lekker
weer in, dan bel ik straks wel terug.
B:Ja.

Open deuren intrappen?
De studie van gewone gesprekken in
hun neutrale, alledaagse context is
boeiend en verrassend, alleen al omdat
er heel wat uit te leren valt over de
f unctie van hm hm en ja en oh. Het
nut van dergelijk onderzoek (dat door
oningewij den nogal eens wordt of gedaan als `open deuren intrappen' —
iedereen kan immers gesprekken voeren) is groot. Zo kan bijvoorbeeld op
basis van de kennis van informele
gesprekken, taalgebruik bestudeerd
worden dat plaatsvindt in de context
van sociale instituties zoals
rechtspraak, onderwij s of hulpverlening. Deze vragen bijzondere regels en
conventies. Hierbij heeft het zin om
aandacht te besteden aan de rol- en
machtsverdeling tussen de deelnemers.
Haft-van Rees bespreekt bij wijze van
illustratie spreekuurgesprekken van de
huisarts, taalgebruik in de klas, sollicitatiegesprekken en taalgebruik in de
rechtszaal.
In het laatste hoofdstuk tast de auteur
af welke vruchten onderzoek naar
gesprekken kan afwerpen voor de taalgebruikerspraktij k. Praktische toepassingen ziet zij in de eerste plaats liggen
in een mogelijke verbetering van de
professionele gesprekspraktijk. Een
groter inzicht in andere vormen van
taalgebruik (schriftellj*ke, monologische teksten bijvoorbeeld) is ook een
mogelijk gevolg. Daarvoor gelden immers dezelfde ordeningsprincipes als
voor gesprekken, al is men zich daar
zelden van bewust.
Taalgebruik in gesprekken heeft terecht
als ondertitel: Inleiding tot gespreksanalytisch onderzoek. De verwijzingen
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naar verdere literatuur aan het eind
van ieder hoofdstuk en het auteursnamen- en het zakenregister maken de
stof ook voor de niet-ingewij de toegankelijk. Een dergelijke Nederlandstalige inleiding is dan ook een
aanwinst, ook voor de belangstellende
leek, die echter wel bereid moet zijn
zich enige inspanning te getroosten.
M. A. Haft-van Rees, Taalgebruik in
gesprekken. Inleiding tot gespreksanalytisch
onderzoek. Leiden, Martinus Nijhoff 1989,
164 blz., f 28,50.

Grootheid en
eenheid
D. A. W. Visser — Bussum

In publikaties kom ik in toenemende
mate woorden tegen als percentage, kilometrage, voltage, wattage e.d. Ook
Van Dale keurt het gebruik van deze
woorden goed met omschrijvingen als
percentage: percentsgewij ze berekend
bedrag of berekende hoeveelheid; voltage: spanning in volts; wattage: elektr.
vermogen in watts.
Men heeft om begrippen vergelijkbaar
te maken, voor diverse grootheden
eenheden afgesproken. Voor de grootheid lengte is sinds Napoleon de een
heid meter afgesproken. (of een veelvoud daarvan: kilometer). Een aantal
malen de eenheid geeft voor ieder vergelijkbaar de grootheid weer. De afstand (grootheid) tussen A en B is 5
(getal) km (veelvoud van de eenheid
meter).
In mijn ogen behoort men niet te zeggen `Het kilometrage tussen A en B
bedraagt 5. De eenheid wordt dan als
grootheid gebruikt. Voorbeelden van
het gebruik van eenheid als grootheid
leest men dagelijks.
Ik wil dan ook een beroep doen op de
gebruikers van de Nederlandse taal
om de `ages' te vermij den en de grootheid in de daarvoor geldende eenheid
uit te drukken. Anders zie ik het ervan komen dat we na verloop van tijd
woorden tegenkomen als urage (tijd)
en grammage (gewicht). Ja lacht u
maar; u gebruikt wel tonnage voor het
laadvermogen van een vrachtauto of
schip.
U hebt inmiddels al begrepen dat ik
een techneut ben en geen taalkundige.
Gaarne dan ook de mening van de
dames en heren neerlandici.
-

Etymologie
Hoe kwamen we tot spreken?
Mevr. C. J. Piccardt — Amsterdam

Als zeer bijzonder ervaar ik de herkomst van het werkwoord spreken. Tot
hoe ver in het verleden moet dit
woord, dat de eerste mondelinge communicatie tussen de mensen aanduidt,
wel niet gaan? Inderdaad stuiten we op
een verrassend begin: we gaan terug
tot de arbeid in het primitieve bosbedrij f . Daar worden de dorre takj es verzameld. Het oorspronkelijke woord
voor `takje' is in het Nederlands
spaak, in de betekenis `een stuk hout'.
In alle verwante talen vinden we dit
woord terug:

spaec (= takje)
spahha (= rijshout)
Middelnederduits: spake (= wielspaak) maar:
spak (= dor)
Oudsaksisch:
speca (= spaak).
Oudengels:
Oudhoogduits:

Daarnaast komen woorden voor
waarin een -r- is ingelast:

spraec en spranca
(= tak en twijg)
Oudhoogduits:
sprahha (= spraak)
Middelnederduits: sprik en sprockel
(= takje)
Oudsaksisch:
spraca (= spraak)
Deens:
spraekke (= breken, bersten)
Oudnoors:
sprek (= broze
tak)
Middelnederlands: sprek (broze tak)
en sproc (= dun
takje), waarvan
sprokkelen afkomstig is.
Oudengels:

Ook het woord spreken komt in twee
vormen voor; zonder en met -r- vinden we:
Oudengels:
sprecan en specan
(later: to speak)
Oudhoogduits:
spehhan en
sprehhan (later:
sprechen)
Middelhoogduits: spehhen (= babbelen, praten)
Oudsaksisch:
sprekan
Middelnederlands: speken en spreken.

De invoeging van de -r- is vermoedelijk gebeurd om het woord meer nadruk te geven, of om intensiteit van gevoel uit te drukken.
Uit deze opsomming blijkt dat de geschiedenis van spaak en die van spreken
niet van elkaar te scheiden zijn. Maar
hoe kunnen we het verband tussen
beide verklaren?
De dorre takken werden verzameld
om als brandstof te dienen. Het gekraak van het breken der takken werd
overgebracht op, of vereenzelvigd met
het geluid van stemmen. Spreken gaat
terug op een Sanskriet-vorm van
sphurj, dat ruisen betekent, en staat in
verband met het Griekse werkwoord
spharageomai, dat onder meer knetteren en ruisen betekent: bij het verbranden van de takken komen vonken te
voorschijn.
In het Germaanse taalgebied vinden
we deze oude vormen terug:

spearca (= vonk)
spark en to sparkle
spraka (= kraken,
knetteren, pruttelen)
Deens:
sprage (= kraken,
knetteren)
Middelnederduits: sparken en spranken (= fonkelen)
Middelnederlands: sparke en spranke
(= vonk, vlek)
Nieuwnederlands: sprank (= vonk)
en sprankelen.
Verwant met sprankelen is sprenkelen.
Oudengels:
Engels:
Oudnoors:

Al deze woordvormen zijn te herleiden tot een gemeenschappelijke wortel
sp(h)er en de verlenging van deze wortel tot sp(h)er(e)g.
De oorspronkelijke betekenis `wegschieten, (weg)springen, (open)springen' en daarnaast 'strooien, sprenkelen' en `spuiten en spatten , werd uitgebreid tot de met deze bewegingen samengaande geluiden: het knetterende,
krakende germs dat in de plantenwereld en in het bos te horen is. Deze geluiden werden ten slotte geidentificeerd met het menselijke spreken!
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De ANS en de normen
Prof. dr. M. C. van den Toorn — hoogleraar Nederlandse taalkunde, mede-redacteur ANS

Mijn vorige bijdrage (op blz. 58 van het aprilnummer) was vooral bedoeld om aan te
tonen hoeveel misvattingen over taal en taalkunde er in brede kring leven. Een
belangrijk aspect roerde ik toen slechts zijdelings aan: de normativiteit van de
grammatica, en van de Algemene Nederlandse Spraakkunst in het bijzonder. In dit
artikel wil ik ingaan op de kritieken die zich op de normproblematiek richtten.

Belgische reacties
Het ligt in de lijn der verwachting dat
vooral in Belgie de behoefte aan duidelijke normen voor juist taalgebruik
sterk gevoeld wordt. Dat is echter
maar ten dele het geval als we op de
besprekingen of mogen gaan. E. Berode, de schrijver van een veelgelezen
en nogal gezaghebbende taalrubriek in
de De Standaard, toont zich over de
ANS op dit punt heel tevreden (in andere opzichten trouwens ook). Hij
vindt het ANS-standpunt om zo weinig mogelijk voorschriften te geven,
een `volkomen verantwoord standpunt' (De Standaard, 11 dec. 1984). En
in zijn rubriek van de week daarop betuigt hij zijn instemming met de in de
ANS gehanteerde formulering `niet
voor alle taalgebruikers aanvaardbaar'.
`Dit tolerante standpunt is het gezond
verstand zelf: in twijfelgevallen behoren de taalgebruikers de knoop zelf
door te hakken. (De Standaard, 18
dec. 1984)
Een tegenstem is te beluisteren van een
andere Belg, Wilfried Vandaele. Hij
vindt dat de ANS iets normatiever
had mogen zijn: `... jammer is het feit
dat de ANS te weinig tegemoet komt
aan de specifieke noden van de Zuidnederlanders. Ze had meer moeten inspelen op de tekortkomingen van de
Vlamingen, die in vele gevallen niet
weten wat correct Nederlands is en
wat niet.'
Maar wel ziet Vandaele door de ANS
vooruitgang optreden wat `de Noord
Zuid-integratie' betreft (Neerlandia 88,
1984, blz. 208) In deze visie wordt hij
bij gevallen door een collega, Stij n Verrept: `Het zal wel de integratie tussen
Noord en Zuid bevorderen en de taalbeheersing van veel mensen vergroten,
hen dus mondiger en vrijer maken.'
(Streven. Cultureel-maatschappelijk
maandblad. j rg. 52, april 1985,
blz. 561)

Nederlandse kritiek
Hoogst merkwaardig is in dit licht
daarentegen kritiek uit Nederland,
waarin van de ANS gezegd wordt dat
haar redacteuren `veel meer explicietnormatief' te werk zijn gegaan `dan ze
zich realiseren'. Het is Jo Daan die
zich in deze zin uitlaat. De teneur van
haar artikel is dat de ANS de grenzen
van de toelaatbaarheid strakker trekt
dan andere Nederlandse grammatica's.
Als voorbeeld citeert zij het gebruik
van het voornaamwoordelijk bijwoord
om naar personen te verwijzen (de
man waarmee ik sprak). De ANS zegt
daarvan: `dit gebruik is niet voor
iedereen aanvaardbaar' (blz. 387), wat
naar de mening van de redactie een
neutrale (en bovendien ware) uitspraak
is. Wanneer Hermkens over deze
zelfde kwestie schrijft dat er 'verschil
van mening' over bestaat, acht Jo
Daan dat 'toleranter dan de ANS'. Ik
moet bekennen dat haar bedoeling mij
ontgaat. Bovendien blijkt dat Jo Daan
bij herhaling van mening is dat de
ANS er beter het zwijgen toe had kunnen doen omdat `de communicatie op
geen enkele manier wordt gestoord'.
Inderdaad is dat juist, maar dat is een
zaak die hier niet ter discussie staat.

Communicatie kan dikwijls heel gebrekkig verlopen en toch nog functioneel zijn, maar iemand die de ANS
raadpleegt, wil over sommige taken
ook nog eens weten of iets correct is
of niet. Het tegenstrijdige in Daans betoog is dat zij drie bladzij den verder
weer zegt: 'Niet ieder kan en durft
voor zichzelf uitmaken wat hij als
goed Nederlands wil beschouwen;
menigeen behoeft daarbij de steun van
autoriteiten als de ANS-redacteuren.
(De nieuwe taalgids 80 (1987) 97 -106)
Duidelij k is het niet: enerzij ds is de
ANS te weinig tolerant, anderzijds
had de redactie uitspraken over correct
taalgebruik moeten doen!
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Wat in ieder geval wel duidelijk wordt,
is dat men het niet iedereen naar de
zin kan maken. Er zullen altijd gebruikers zijn die een streng taalgezag wensen; veelal zijn dat de mensen die
eigen vooroordelen over als en dan, en
hen en hun in een naslagwerk bevestigd willen vinden. En er zijn mensen die al tevreden zijn als `de communicatie niet gestoord wordt'; in de
groep van de laatstgenoemden lijkt Jo
Daan zich te willen scharen. De ANSredactie heeft wat anders gewild: zo
weinig mogelijk afkeuren op grond
van sociale normen, maar wel aanwijzen waar verschil in waardering
bestaat. Men moet zich even voorstellen wat het oordeel van vele moderne
taalkundigen zou zijn geweest als we
hun in onderwerpspositie (hun hebben,
etc.) zouden hebben gekwalificeerd als
`sub-standaard'. Verwijten van arrogantie, pedanterie, knechten en fnuiken
van bevolkingsgroepen zouden ons
deel zijn geweest.
Daarom is steeds voor neutrale labels
gekozen: een enkele keer voor `in
strijd met de regels' of `niet voor alle
taalgebruikers aanvaardbaar' of `regio-

naal'. Ieder kan dan voor zichzelf uitmaken of hij zich aan de ANS-oordelen wil houden of niet; men kan
desgewenst de ANS eenvoudig naast
zich neerleggen.

gen dat het niet algemeen voorkomt
en geen standaardtaal is. Wie het wil,
kan het gebruiken, maar hij moet weten dat het alleen in bepaalde streken
voorkomt.

Onderzoeken of jammeren

Dat laatste geldt mutatis mutandis
voor alle labels, dus ook voor 'spreektaal' en `schrijftaal, `archaisch' en `niet
voor iedereen aanvaardbaar'. Tot op
heden heb ik geen kritiek gehoord of
gelezen op de eventuele onjuistheid
van deze labels.
Ze zijn door de redactie uit eigen inzicht en ervaring gegeven; onderzoek
naar dit soort kwalificaties is ons niet
bekend. De enige bezwaren tegen normering in de ANS bewegen zich, zoals
gezegd, tussen de polen `te veel' of `te
weinig tolerant'. Op ruim empirisch
onderzoek berustende kritiek is nog
niet geleverd. Zulk onderzoek is dringend gewenst, voordat men zich op
een zinnige manier over taalnormen
kan uitspreken. En dat laatste is iets
anders dan het gejammer over vermeend `taalverval, dat zich zou uiten
in het niet uiteenhouden van als en
dan of hen en hun.

Ook het label `regionaal' heeft nogal
wat reacties opgeroepen, en ik moet er
dadelijk aan toevoegen dat ik nog
steeds geloof dat een dergelijke neutrale labeling juist is geweest. In de
eerste plaats omdat een specificatie
naar regio veelal niet precies te geven
is: wat zou er bijvoorbeeld gezegd
moeten worden van het regionaal weglaten van er in woordgroepen als een
boek met een vlek op, koffie met suiker
in? Waar komt dat precies voor? Wat
betekent in zo'n geval een label als
Zuidnederlands? Meestal betekent dat
Noordbelgisch, maar soms ook (of alleen) 'voorkomend in het Zuiden van
Nederland , dat wil zeggen NoordBrabant. Maar soms hoort Limburg
erbij, in andere gevallen weer niet.
Daarom is `regionaal' in onze ogen
niet discriminerend; het betekent niet
`dialectisch, maar het wil alleen zeg-

De jonge taalturken
Martin de Koning — docent taalkunde, Amstelveen

Is er wel eens onderzoek gedaan naar
de eindexamencij fers Nederlands van
kamervoorzitter Deetman, GPV'er
Schutte, doorsnee hoofdcommiezen
en modale hoogleraren? Van middelmatige ambtenaren, politici en wetenschappers dus. Het zou me niet verbazen als er een aantoonbaar verband
bestaat tussen dat eindexamencijfer
van toen en het doctorandussenproza
waarmee deze lieden nu ons taalmilieu
vervuilen. Ik schat dat cijfer van toen
op een 5,6 of een 6-, net genoeg om te
slagen maar veel te weinig om een fatsoenlijk stilist of een draaglijk spreker
te worden. De heren kozen dan ook
wijselijk niet voor een beroep waarbij
het daarop aankomt: ze werden politicus, ambtenaar of wetenschappelijk
medewerker, bezigheden waarvoor je,
in dit land, niet hoeft te kunnen spreken of schrijven. Het is genoeg je een
soort lintwormige zinsbouw eigen te
maken en het hoge-hoeden-idioom te
imiteren (te mettertijd, in dier voege, in

genen dele, het pad effenen nu de geesten
rijp lijken). Een ochtend luisteren naar
actualiteitenprogramma's is genoeg
om je terug te wanen in de negentiende eeuw. Het is waarachtig net of
je Potgieter hoort. We hebben dat domineesland nu een eeuw achter ons
— daar zijn de Tachtigers, twee wereldoorlogen, de ontkerkelijking en Jan
Cremers en Wolkers overheen
gegaan — maar in ons openbaar
bestuur lijkt het wel een openluchtmuseum. Men praat nog steeds met
een hoge hoed op en een vadermoordenaar om.
Ik vind dat uiterst beschamend voor
een hoog ontwikkelde democratie in
de laat-twintigste eeuw. En ik voel er
niets voor om dat te vergoelijken met
een ironische verwijzing naar onze
koopmansmentaliteit. Dat cliche moet
nu ook maar eens naar het museum.
We leven in een ingewikkelde, open
economie met een hoog opgeleide be-

volking. Het moet nu maar eens uit
zijn met dat onvermogen om op een
journalistieke vraag een helder, ter
take doend antwoord te geven. Weg
met die generatie Dorknopers. Want
zij zijn het die schuldig zijn aan de politieke apathie van dit moment. Het
succes van D'66 wordt door dit soort
lieden bijvoorbeeld meesmuilend afgedaan als het `Van Mierlo-effect'. Laten
we het hopen, heren, laten we het
hopen. Dat zou betekenen dat ons
yolk de witte raaf herkent die Van
Mierlo is: een levendige intellectueel
met het vermogen zijn ideeen onder
woorden te brengen. Een politicus die
je bij Van Dis zou kunnen vragen.
Kom er eens om bij andere partijen!
Er lijkt overigens wel een kentering op
komst. Geen kentering waarbij ik sta
te juichen, maar wel eentje die ik met
grimmig genoegen volg. Er is in dit
land een hele generatie jonge technocraten aan het opstaan die de Deetmannen, Schuttes en commiezen van
hun fauteuils zal proberen te dringen.
Deze jongelieden volgen en masse de
uitpuilende colleges public relations,
voorlichtingskunde en bedrijfsjournalistiek. Want die vakken zijn op het
ogenblik op de universiteit buitenge-
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woon populair: de jonge bedrijfskundestudent volgt een bijvak PR, de
historicus loopt een postdoctoraal vak
wetenschapsjournalistiek en zelfs de
fiscalist in spe leest een boekje over
publiekgericht schrijven. Kennelijk
voelt de universitaire Jeugd niet meer
zo'n behoefte om haar status of te
schermen door een soort bevroren
taalgebruik. Ze zijn overigens statusbewust genoeg, die jonge technocraten, maar ze zien efficient communiceren met heel verschillende doelgroepen gewoon als een vak, met technie-

Homotaal
Robert-Henk Zuidinga —
free-lance journalist, Amsterdam

Als
zich ook
al een poosje afvraagt
watu toch
tegenwoordig
een
wat toch tegenwoordig een bouwdoos,
een schrijfmachine met een letter, een
bootvluchteling of een praline is, kunt
wooru
terecht
het Homo-erotisch
ken
dat diebijwoorden
— althans in
hodenboek van Volkskrant-journalist
Arendo
Joustra.
Daarin
zult u ontdekken dat die
woorden
— althans
in hoken dat die woorden — althans in homoseksuele kringen — gebruikt worden voor respectievelijk `transseksueel , `homofiel die monogaam leeft
`Aziatische hoerenjongen' en een
`Vlaamse, opgemaakte en verwijfde
homo'. Het lijkt er dus op dat zich in
homokringen een specifieke taal ontwikkeld heeft. Die conclusie zou echter te ongenuanceerd zijn.
Geen eigen taal
In zijn Inleiding — `Dekken jullie elkaar even!' — betoogt de samensteller
dat de Nederlandse homoseksuelen
nooit een eigen taal gehad hebben. Er
bestaan wel een geheimtaal van `codewoorden' en tal van uitdrukkingen,
maar er bestaat geen specifieke homotaal. Die codewoorden dienen om,
zonder dat de overige aanwezigen dat
doorhebben, te informeren of iemand
misschien ook `van het derde geslacht'
is. Als voorbeeld geeft de auteur de
vraag `Houdt u ook zo van Delfts
blauw?' waarmee in feite bedoeld
wordt: Walt u ook op matrozen?'
De met name door homoseksuelen gebruikte uitdrukkingen stammen voor
een belangrijk deel uit het Bargoens,

ken die Je kunt leren. Bovendien is het
zeer `in' om bezig te zijn met communicatie.
Onze middelbare bestuurderen mopperen in de achterhoede nog wat over
`platvloers, 'pragmatisch' en 'culturele
waarden die verloren gaan , maar veel
indruk maakt dat allemaal niet op
onze bloem der natie. Waarom zou Je
ook onder de indruk raken van het
vermogen om onleesbaar proza te produceren? Wat mij betreft: ik zal met
genoegen de machtsovername van de

de taal van de onderwereld en de zelfkant. Een recente ontwikkeling is dat
er veel begrippen uit het Engels en
vooral het Amerikaans overgenomen
worden, zoals small meat ('maatje
pink'), de scene (uitgesproken als sien)
en fruitcake ('druiloor'; fruit is een
scheld- en inmiddels een geuzennaam
voor homo). Die Angelsaksische import wordt `gayificatie' genoemd, naar
gay, de Engelse term voor homofiel.
Maar hoeveel geheimtaal, codewoorden en eigen uitdrukkingen er ook
zijn — dit woordenboek bevat er zo'n
800 — een echte homotaal is er dus
nooit uit voortgekomen. De historicus Pieter Koenders wijt dat aan "het
streven naar integratie van de Nederlandse homobeweging, het groeiend
zelf bewustzij n en de aanpassing aan de
heteroseksuele wereld. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde
Staten, waar door isolering en gettovorming van homoseksuelen een
woordrijke groepstaal ontstond."
Homotaal als zelfspot
Een eigen woordenschat dient niet alleen om zich te wapenen tegen ontdekking door de buitenwacht, maar
ook om het saamhorigheidsgevoel te
versterken. Volgens Koenders is dat
benadrukken van het `wij-gevoel' tegenwoordig zelfs het belangrijkste.
Met geheimhouding heeft de 'nichtentaal' in ieder geval niet veel meer te
maken.
Daar is een andere functie voor in de
plaats gekomen: die van zelfspot c.q.
zelfbescherming. De socioloog Rob
Tielman vergelijkt homotaal in dat
verband met de humor van Amsterdamse joden: "In- de humor kan een
minderheidsgroep vaak de ondervonden discriminatie kwijt, zonder grof

jonge taalturken volgen op de universiteiten, departementen en ministeries.
Natuurlij k zou ik liever zien dat ze
wat meer literatuur en filosofie lazen
en wat minder handige receptenboekjes over journalistiek schrijven en massacommunicatie, maar alles is beter
dan de zittende generatie politieke en
wetenschappelijke spraakmakers. Het
mag voor mij best wat platvloerser en
pragmatischer dan `ten principale uitgesloten' of `alles afwegende is onze
fractie van oordeel dat ..

of agressief te worden. Het is een
vorm van assertiviteit om tegelijk
weerbaar te zijn en om jezelf te kunnen lachen."
Van die functie geeft het boek de nodige voorbeelden. Een kleine greep:
elitebak is een urinoir (d.w.z. ontmoetingsplaats voor homofielen) voor de
betere klassen, de mosselbalk was voor
het gewone yolk; pleegzoon is de Jongere partner van een wat oudere nicht;
uit winkelen gaan is vreemdgaan of op
de versiertoer gaan; jongeman is een
homo die de 40 gepasseerd is; meisjestehuis is een homosauna; getrouwd zijn
is een vaste partner hebben en nichtenkind is een huisdier, bij voorkeur een
poes.
Deze voorbeelden zijn representatief
voor de verzameldrift van de samensteller: uit een breed scala aan
bronnen — zowel gedrukte als
mondelinge — heeft hij een indrukwekkende collectie homotaal bijeengebracht. Niettemin past hier een kanttekening. Hoewel bij de eerste inventarisatie van zo'n nog niet beschreven
gebied niet alles op een goudschaaltj e
gewogen hoeft te worden en een
woord in geval van twijfel maar het
best opgenomen kan worden —
schrappen kan altijd nog — heeft
Joustra opmerkelijk veel termen geselecteerd die niet homo-specifiek zijn.
Uitdrukkingen als zwaar geschapen
(`een groot geslacht hebben'), paddestoel ('enigszins korte penis met — in
verhouding — grote eikel') en dildo
(kunstpenis) zijn niet aan de liefhebbers van de herenliefde voorbehouden.
Ik gebruik ze immers zelf ook wel
eens.
Homo-erotisch woordenboek. Samengesteld door

Arendo Joustra. Thomas Rap BV, Amsterdam.
ISBN 90.6005.266.8, 120 blz., f 32,50.
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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!

Nico Groen & Erik Viskil

Nieuwe Kramers
Half april kwam bij uitgeverij Argus
(Elsevier) Kramers Nieuw Woordenboek uit, volgens het persbericht `het
omvangrijkste en meest actuele handwoordenboek Nederlands'. Op 1536
bladzijden vindt u circa 75.000 trefwoorden. Als extra voorziening zijn
bij die woorden gegeven: afbreekplaatsen tussen de lettergrepen, de uitspraak (indien die een probleeln zou
kunnen zijn), de herkomst (uit welke
taal), en de vervoeging van onregelmatige werkwoorden.
Het is alweer twee jaar geleden dat er
een omvangrijk woordenboek van het
hedendaagse Nederlands verscheen
(dat was het handwoordenboek Hede^ idaags Nederlands van Van Dale in
1988). De liefhebber kan voorf 52,90
weten met welke woorden onze woordenschat in twee jaar is gegroeid.
ISBN 90.10.0613 10

Indonesisch - Nederlands
Bij uitgeverij Foris Publications te
Dordrecht verscheen vorige maand
het Indonesisch-Nederlands woordenboek onder verantwoordelijkheid van
prof. dr. A. Teeuw. Het boek geeft een
zo volledig mogelijke inventarisatie
van de hedendaagse woordenschat van
het Indonesisch (vanaf 1920), inclusief
de afleidingen der grondwoorden,
maar alleen bij uitzondering met
voorbeelden van het gebruik. De beschreven woordenschat bevat ook een
groot aantal leenwoorden uit het Nederlands die vanouds in het Indonesisch voorkomen, maar ook veel internationale Engelse termen en leenwoorden, die vooral na 1980 in het Indonesisch gebruikelijk zijn geworden.
Het woordenboekproject werd uitgevoerd door de letterenfaculteiten van
de Leidse universiteit en die van Jakarta.
Het fraai in linnen gebonden boek telt
765 bladzijden en kost f 59,50.
ISBN 90.6765.457.4

Afasie
Het onvermogen tot taalgebruik,
voortkomend uit hersenletsel, wordt
afasie genoemd. In Kinderen met afasie
wordt ingegaan op het ontstaan en de
verschijningsvorm van deze handicap

en op de gevolgen ervan voor kinderen
en tieners. Er is veel aandacht voor het
onbegrip en het sociale isolement
waarmee afasiepatienten te maken
krijgen. Ook worden diverse behandelingsmethoden beschreven, towel van
afasie zelf als van de gevolgen. Het
boek bevat literatuurverwij zingen en
een lijst met adressen van instellingen
voor onderzoek en hulpverlening.
Kinderen met afasie wordt onder redactie van S. Buschman uitgegeven
door Boom en kost f 23,50.
ISBN 90.6009.948.6

Computer en Nederlands
Eind vorig jaar hield de Landelijke
Vereniging van Neerlandici een congres over het gebruik van computers
in de neerlandistiek. De lezingen van
dat congres zijn nu gebundeld onder
de titel Computertoepassingen in de
Neerlandistiek. In de bundel zijn onder meer artikelen opgenomen over
een programma waarmee de grammaticaliteit en de stijl van een zin kan
worden gecontroleerd, over het eerste
Nederlandse woordenboek op CDROM en over de mogelijkheden om in
het onderwijs van computers gebruik
te maken.
Computertoepassingen in de Neerlandistiek kan worden besteld door
f 35,00 over te maken op postgirorekening 3170149 ten name van LVVNcongres, Almere.

Vakwoorden
Bij Uitgeverij Het Spectrum zal de komende maanden een aantal vakwoordenboeken verschijnen, onder meer
op het gebied van de psychologie, de
economie en de exacte vakken. Ook
zijn lexica in de maak voor de vakgebieden filosofie en geschiedenis.
Vooral interessant voor de lezers van
dit blad is het lexicon over taal. De opzoekboeken, zoals ze door Het Spectrum worden genoemd, zullen verschijnen in de Prismareeks en zullen
gemiddeld ruim 2000 ingangen bevatten. Ze zijn bedoeld voor leerlingen
van de bovenbouw van de middelbare
school, beginnende studenten en geInteresseerde leken. De prijs van de
boekjes zal f 14,90 per stuk bedragen.

Alfabetisering
1990 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar
van de alfabetisering. In het kader
daarvan worden in Nederland diverse
activiteiten ontplooid op het gebied
van alfabetisering en lezen. Voor een
brochure waarin deze activiteiten worden aangekondigd en toegelicht, kunt
u contact opnemen met de Stichting
Lezen in Amsterdam: 020 - 23 05 66.

Actie

taalminnaars
gezocht
Zoals u in de afgelopen nummers van
Onze Taal hebt kunnen zien, is het ge
nootschap een actie begonnen om
nieuwe abonnees te werven. Leden die
door middel van het inlegvel een of
meer taalminnaars aanmelden, ontvangen als beloning voor hun inspanningen een of meer vermakelijke
boekjes.
Het is verheugend u te kunnen melden dat deze actie nu al geslaagd kan
worden genoemd: dankzij uw hulp
hebben wij op dit moment al bijna
400 nieuwe abonnees kunnen inschrij-

ven.
De aanmeldingskaart van het inlegvel
in het april- en mei-nummer blijft
voorlopig geldig. Leden die aan onze
oproep nog geen gehoor gaven, maar
dat wel van plan zijn, wijzen we graag
nog op het volgende:
— Het is ook mogelijk een taalminnaar Onze Taal met behulp van het
inlegvel CADEAU te doen; vermeldt u dan duidelijk op de kaart
`cadeau-abonnement . De gever ontvangt dan de acceptgirokaart.
— De taalminnaar kan natuurlijk ook
zichzelf via de kaart opgeven en
ontvangt dan een van de boekjes als
WELKOMSTGESCHENK!
Wij hopen dat u doorgaat met het
onder de aandacht brengen van Onze
Taal!
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Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK Den
Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Fax: 070 - 392 49 08
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren en:

PCUdB

n Ze doen het weer. n Ik weet niet
hoeveel jaar geleden, maar ik schat dat
het er wel een stuk of acht moeten
zijn, heb ik nog zo gezegd: doe dit
niet. n Ik keek laatst naar de televisie,
en alle hotemetoten van de voetbalwereld waren te zien en te horen — maar
daar heb ik verder niets op aan te merken, die gedroegen zich in taalkundig
opzicht correct — nee, het ging om de
commentator die op een gegeven
ogenblik het land Uruguay als joerekwee uitsprak. n Waar slaat dit op,
denk ik dan. Kijk, als mensen Uur-uchwaai zeggen, dan moet ik ze in principe gelijk geven, vogeltjes zingen zoals ze van hogerhand gebekt zijn.
Hogerhand is in dit verband natuurlijk onze onvolprezen taal. Het zou
misschien van snobisme getuigen om
conform de lokale uitspraakregels Oeroekwaai te zeggen. n Maar nogmaals,
waarom moet de Engelse uitspraak
bier worden gebezigd? • Kortom, zodra ik de commentator bezig hoorde,
was ik van plan bier via deze kolommen een vlijmscherp commentaar op
te geven, tot ik me realiseerde dat ik
dat pakweg acht jaar geleden al gegeven had, en met dit bedroevend resultaat. • Hetgeen bij mij de vraag doet
rijzen wat voor effect nuttige raad in
het algemeen en in linguisticis in het
bij zonder in de regel afwerpt. • Juist,
u raadt mijn pessimistisch antwoord
al, dat zeer waarschijnlijk overeenkomt met uw ervaringen. • Ik vervolg
straks mien argument, maar niet dan
na even het woord te hebben gegeven
aan een zuiderbuur. (Of is het zuiderbuurvrouw? Het betreft bier namelijk
mevrouw Vanmeert uit Mechelen.
• Zij schrijft dat het woord zuiders
wel degelijk bestaat (dit naar aanleiding van mijn stelling van enige maanden geleden dat oosters en westers,
maar noorders en zuiders niet bestaan);
ze tekent uit de mond van 'Hollandse
collega's' op dat Naar onberaden uitingen op conto komen van haar `zuiders
temperament'. In de tiende druk van
Van Dale schijnt het woord nog voor
te komen ook, zij het onder toevoeding van w.g. • Ik heb op het ogenblik dit boek niet voorhanden, kan
dus niet controleren of noorders
bestaat, maar ik ben zuiders en onbe)

raden genoeg om met luider stemme
te verkondigen dat dit in ieder geval
niet hoort te bestaan. • Maar goed,
waar hadden we het eigenlijk over?
• Aha, over mensen die menen dat ze
elk woord als het maar enigszins kan
op zijn Engels moeten uitspreken.
• En dit brengt me weer op een
andere, mijns inziens uit het Angelsaksische afkomstige neiging, die (mijns
inziens alweer) tamelijk recent is:
wer woor en in actieve vorm een passieve betekenis te geven. • Dit boek
leest lekker, maar dat neemt niet weg
dat de cd beter verkoopt dan het boek.
• Ik zou graag willen weten, zowel
voor het Nederlands als voor het Engels, onder welke omstandigheden de
rolwisseling van bedrijver naar lijder
mogelijk is. • In ceder geval lijkt het in
het Nederlands alleen mogelijk te zijn
als er een bijwoordelijke bepaling van
plezier of ellende aan gekoppeld
wordt. In het Engels is dat niet zo.
• De zin Niets kan worden vergeleken
metjou luidt in modern standaardEngels Nothing compares 2 u, en daar
komen geen bijwoordelijke bepalingen
van plezier of ellende in voor, tenzij
men het ingehouden wenen op een
videoclip daarmee taalkundig op een
lijn wil stellen. • In de rubriek Klare
Taal, in de periodiek Preventia, schijnbaar een blad dat zich op het verzekeringsterrein beweegt, wordt uitgelegd
dat er zoiets als positieve wanprestatie
bestaat. Daarvan is sprake, zo meldt de
exegeet Henri Rudolph, wanneer
remand zijn verplichtingen weliswaar
nakomt, en ook geheel nakomt, alleen
niet naar behoren. Als ik zoiets lees,
wordt mij inderdaad heel veel duidelij k . Jaar in, jaar uit heb ik te uwent
niet anders dan positieve wanprestaties
geleverd. • Taak voor de komende
maand: nagaan wat positieve belediging, positieve incest en positieve roof
moord naar het juridisch inzicht van
H.R. zou kunnen betekenen. • En
toch, lezers, blijf ik zingen: bij u haalt
hetG'n1.

Het maandblad Onze Taal(
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wil op prettig leesbare en taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle taken die

het taalgebruik betreffen.
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Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebrutker in welke hoedanigheid dan ook.
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Taal en toeval
F. Jansen

Vestdijk beschrijft een vrouwenportret van de schilder M. van Heemskerck zo:
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
Hoe snel Vestdijk ook schreef, hij kon
niet alles tegelijk zeggen. We zien hem
vier volgorde-principes gebruiken:
— Hij begint bovenaan, bij het gezicht, en zakt dan of naar het
lichaam.
— Het eerst besteedt hij aandacht aan
de ogen, net zoals wij doen als we
iemand ontmoeten.
— Eerst richt hij zich op de voorgrond, de haren, voordat hij de achtergrond beschrijft.
— Hij geeft eerst een beschrijving van
de buitenkant: de bruin (geschilderde) mond. Dan pas komt de interpretatie: rijp gesloten.
Deze vier principes hebben iets gemeen. De volgorde komt overeen met
de volgorde waarin we de werkelijkheid waarnemen. Zo'n (gedeeltelijke)
weerspiegeling van de werkelijkheid
wordt wel iconiciteit genoemd.

Geordende beschrijving
Veel
en is
gesprekken
zijn iconisch.uitingen
Beroemd
het onderzoek
van
nisch. Beroemd is het onderzoek van
C. Linde en W. Labov, die aan een
aantal informanten vroegen of ze hun
woning wilden beschrijven. Verreweg
de meeste informanten bleken hun beschrijving te gieten in de vorm van een
begeleide tour, waarin de spreker als
een Bids zijn gasten in zijn huis rondleidt. Door de plattegrond in een
rondgang om te zetten, vonden ze een
andere oplossing voor Vestdijks probleem: wat in de werkelijkheid gelijktijdig gebeurt, kunnen we slechts
woord voor woord weergeven. Dat
gaat alleen ordelijk met behulp van allerhande voorrangsregels, die voor een
deel op de beschreven werkelijkheid
berusten. Zo ontdekten Linde en Labov dat de beschrijvingen tot in de
details de huizen weerspiegelden. Een

voorbeeld: kamers die in het huis van
gelijk belang waren, werden moeiteloos beschreven met een nevenschikking als in (1):

(1)Boven hebben we de slaapkamer van
Dennis en de slaapkamer van Bobbie.
Maar een onbelangrijke, kleine ruimte
wordt niet nevenschikkend gekoppeld
aan een belangrijke. Zin (2) kwam niet
voor, en doet mal aan:

(2)?Direct links hebben we de meterkast
en de zitkamer.
Wie gebeurtenissen moet beschrijven,
heeft het gemakkelijker. Hij kan
volstaan met in de taal het verloop van
die gebeurtenissen te volgen: chronologie is de gewoonste vorm van iconiciteit. Een voorbeeld is de meest voorkomende opbouw van het wegwijsgesprek. Iedereen begint bij de plaats
waar het gesprek plaatsvindt, en emndigt met de plaats waar de vreemdeling wezen moet. Veel teksten zijn
`Vrouwenportret' van M. van Heemskerck

eveneens chronologisch opgebouwd.
Contracten en verzoekschriften beginnen altijd met de huidige toestand, en
beschrijven vervolgens stapsgewijs de
toekomst. De opbouw van het procesverbaal is zelfs verplicht chronologisch.

Echt slome woorden
Iconiciteit mag dan een belangrijk
bouwprincipe voor gesprekken en
teksten zijn, we kunnen ons afvragen
of het ook belangrijk is voor taal in
het algemeen, bijvoorbeeld voor de
bouw van woorden en zinnen.
Schoolkinderen vinden van wel. Zij
puzzelen over vragen als: 'Kun je groot
klein schrijven?' Sommige taalliefhebbers denken er net zo over, bijvoorbeeld als ze aan de hand van beperkt
materiaal aantonen dat de
Nederlandse taalvormen een noodzakelijk vast verband met hun betekenis onderhouden: `Luister hoe sloom
woorden als sloom, slenteren en slabalkken klinken.'
Taalkundigen zien niets in deze vormen van iconiciteit. Al sinds De Saussure, de invloedrijkste taalkundige van
de eerste helft van deze eeuw, zien ze
taalvormen juist als toevallig. Er is
geen dwingend verband tussen taalvormen en de werkelijkheid die ze beschrijven. Een pen heet niet noodzakelijk pen; het had net zo goed plume
kunnen wezen. Uitzonderingen
bestaan wel, in de vorm van woorden
als kukeleku, boe, toetoet, maar dergelijke onomatopeeen zijn juist in iedere
taal van marginaal belang. Andere beweringen over de klankschilderende
waarde van mooie woorden berusten
op te weinig materiaal. Zo beginnen
AN slank en slim met die zelfde
slome sl.
Wat geldt voor de woorden, geldt in
het algemeen ook voor zinnen. Er is
geen noodzakelijk en vast verband tussen de vorm van een zin en de betekenis ervan. Dezelfde zinsvorm kan totaal verschillende betekenissen uitdrukken, bijvoorbeeld in (3), die letterlijk en conventioneel-ironisch kan
worden opgevat:
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(3) Jaap moest telkens met zijn jongste
medewerkster overwerken.
Omgekeerd kunnen veel verschillende
zinsvormen gebruikt worden voor ongeveer dezelfde betekenis:

(4) Jaap had te diep in het glaasje gekeken.
(5) Jaap was boven zijn theewater.

Voorkeurvolgorde
Bestaat er dan helemaal geen iconiciteit in de zinsbouw? Aan die conclusie
zijn we ook weer niet toe. Laten we
beginnen met het chronologieprincipe. Als we gebeurtenissen beschrijven met behulp van een nevenschikking, vatten we de gang van zaken zo
op dat de eerstgenoemde gebeurtenis
aan de andere vooraf Bing. Neem

(6) Ik kwam, zag en overwon.
Had Caesar `Ik zag, overwon en
kwam' gezegd, dan had hij — volgens
de baardige gymnasiastengrap — even
chronologisch gerefereerd aan een heel
andere verovering. Wat we hier zien, is
dat wat eerder in de werkelijke tijd gebeurde, ook eerder in de zin verschijnt. Natuurlijk is de taal rijk genoeg om die chronologische voorkeur
te omzeilen, maar dan zijn we verplicht dat met extra woorden uit te
drukken. Het resultaat is niet om over
naar huffs te schrijven, bijvoorbeeld

(6a) Voordat ik overwon, zag ik, na gekomen te zijn.
Tijd is een enkele refs. Daarom staat
het van twee gegevens onmiddellijk
vast welke het begin van een periode
aangeeft, en welke het einde. Taal
weerspiegelt die vaste volgorde:
van ... tot is normaal; (7) is afwijkend:

(7) ?De Tweede Wereldoorlog duurde
tot 1945 van 1939.
Dezelfde beperking zien we bij echte
reisbeschrijvingen: de volgorde
van ... via ... naar is gewoon, bij (8)
moeten we ons even achter de oren
krabben.

(8) ?We reden naar Tilburg via Den
Bosch van Amsterdam.
Ook hier zitten we niet aan het chronologiebeginsel vast. Als we per se
willen, kunnen we van (7) en (8) wel
redelijke zinnen maken met handhaving van de anti-chronologische
volgorde:

(7a) De Tweede Wereldoorlog duurde
tot 1945, na in 1939 begonnen te
zijn.
(8a) We reden naar Tilburg, via Den
Bosch, en vanuit Amsterdam.
Maar net als bij (6a) zien we dat deze
niet-iconische zinnen ongebruikelijker, langer en stroever zijn. Het voorgaande geldt ook voor de voorbeelden
die nog zullen volgen. Omdat iedereen deze inferieure varianten zelf kan
verzinnen, zie ik ervan of ze verder te
geven.

Oorzaak en resultaat
Het chronologieprincipe werkt ook in
afgeleide vorm. Wat eerder gebeurt, is
in het dagelijks leven meestal een
voorwaarde voor wat later gebeurt. In
zinnen van het type `A en B' krij gt A
haast automatisch de interpretatie
`voorwaarde voor B':

(9) Nog zo'n overwinning en ik ben
verloren.

(13)Jaap verft het hek groen.
(14)De vis smaakt gebakken het lekkerst.
Maar er is een verschil. Groen geeft
het resultaat van het werkwoord verven weer, gebakken noemt juist een
voorwaarde voor het lekker smaken.
Groen kunnen we maar moeizaam (alleen met zware nadruk) op de eerste
plaats van de zin zetten: gebakken staat
juist bij voorkeur op de eerste plaats:
(13a) ?Groen verft Jaap het hek.
(14a) Gebakken smaakt de vis het lekkerst.
Noodlots-om
Mijn laatste voorbeeld betreft zinnen
met het `noodlots-om , die u misschien
nog wel kept omdat oudere taalverzorgers ze afkeuren:

(15)Jaap ging naar Amerika, om er een
tragische dood te sterven.

Iets dergelijks, maar dan omgekeerd,
zien we bij zinsdelen die een gevolg
uitdrukken. Gevolgen komen na oorzaken (of liever — want iconisch —:
oorzaken gaan aan gevolgen vooraf).
Zulke gevolgaanduidende zinsdelen
kunnen niet staan voor de zinsdelen
die de oorzaak aangeven:

De om-zin beschrijft hier een gebeurtenis die het onderwerp van de hoofdzin per definitie niet voorzien heeft.
Nu is het opmerkelijk dat gewone omzinnen eenvoudig vooropgeplaatst
kunnen worden (zie bijvoorbeeld
(16)), maar het noodlots -om niet. We
kunnen (15a) alleen maar lezen als een
vooropgezet plan van Jaap, iets dat er
eerder was dan de Amerika-refs zelf.

(10)Piet liep zo hard dat hij kwam te
vallen.
(10a)?Dat hij kwam te vallen, zo hard
liep Piet.

(16) Om onderzoek te doen ging Jaap
naar Amerika.
(15a)Om er een tragische dood te sterven ging Jaap naar Amerika.

Bijwoordelijke bepalingen, bijvoorbeeld die van plaats, kunnen moeiteloos vooropgeplaatst worden. (11) is
even gebruikelijk als (11a):

We zien dat de opeenvolging van gebeurtenissen in de tijd op velerlei
wijze weerspiegeld wordt door de
volgorde van de zinsdelen. Nu ligt de
tegenwerping voor de hand dat het
hier om een wel heel primitieve vorm
van iconiciteit gaat. Bestaan er geen
subtielere vormen? Het antwoord is
`j a ; althans volgens Haiman, een
Amerikaanse taalkundige die vooral
naam gemaakt heeft als kenner van
Papoea-talen. Een van de meest intrigerende vormen van iconiciteit die
Haiman noemt, is het afstandprincipe,
dat ongeveer als volgt luidt:

(11) Piet woont in Amsterdam.
(11 a) In Amsterdam woont Piet.
Maar vooropplaatsing van bepalingen
bij het werkwoord veranderen lukt alleen met een bij zonder zware klemtoon op kat, en dan nog heel moeizaam:

(12)Eucalypta veranderde in een zwarte
kat.
(12a)?In een zwarte kat veranderde
Eucalypta.
De oorzaak is dat de bepaling aangeeft
wat het resultaat is van de verandering.
Het is vreemd om dat eerder te vermelden dan het uitgangspunt. Het volgende voorbeeld sluit hierbij aan. Wie
traditioneel ontleden heeft gehad, herinnert zich dat groen in (13) en gebakken in (14) bepalingen van gesteldheid
genoemd worden:

Hoe meer twee zaken in de werkelijkheid met elkaar te maken hebben, hoe dichter de woorden bij elkaar staan die naar die twee zaken
verwijzen.
Eerst een voorbeeld: in plaats van
broodje met kaas kunnen we kaasbroodje zeggen. Deze zinsneden hebben gemeen dat er naar de zaken brood
en kaas verwezen wordt. Maar er is
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ook een verschil. Bij een broodje met
kaas hebben we een broodje dat toevallig met een plakje kaas belegd is. Bij
een kaasbroodje is de kaas verwerkt in
het broodje. Al zou je het willen, je
kunt de kaas er niet meer uithalen.

Posities zonder toeval
Het duidelijkste voorbeeld van het afstandprincipe is de ordening van bijvoeglijke bepalingen ten opzichte van
van het zelfstandig naamwoord. Hoe
vaster de eigenschap is die een bepaling bij het zelfstandig naamwoord
noemt, des te dichter staat die bij het
zelfstandig naamwoord:

(17)Twee mooie beschilderde aardewerken borden
Twee is helemaal geen eigenschap van
het bord, mooi is een subjectief oordeel van de spreker over het bord, beschilderd slaat op lets dat nog verwijderd kan worden. Alleen aardewerken
zegt lets over het materiaal van de borden, hun meest inherente eigenschap.
Hetzelfde afstandprincipe zien we bij
de neutrale, gewoonste volgorde van
bepalingen in de zin ten opzichte van
het hoofdwerkwoord, het belangrijkste element in de zin. Om dat te kunnen bewijzen is een theoretisch omweggetje nodig. Taalkundigen nemen
aan dat het Nederlandse hoofdwerkwoord eigenlijk op de laatste plaats in
de zin thuishoort. Op de plaats dus
waar het in de bijzin altijd staat (zoals
gaan in (18)) en ook in hoofdzinnen
als het niet vervoegd is (zoals gebleven
in (19)). Het is om allerhande redenen
zeer waarschijnlijk dat een speciaal
regeltje alleen de vervoegde vorm van
het werkwoord in de hoofdzin naar de
eerste of tweede plaats verplaatst. Nu
blijken bepalingen die een inherenter
verband met het hoofdwerkwoord
hebben, achter bepalingen te staan die
verwijzen naar een toevalliger omstandigheid. Met andere woorden: hoe inherenter de betekenis, des te dichter
staat de bepaling bij het hoofdwerkwoord. Neem (18):

(18)Het staat vast dat de kinderen morgen op de fiets naar Scheveningen
gaan.
Hierin is het bewegingswerkwoord
gaan het hoofdwerkwoord. De meest
inherente aanvulling op een bewegingswerkwoord is natuurlijk de aanduiding van de richting waarheen de
kinderen gaan. We zien dan ook dat
naar Scheveningen het dichtst bij gaan

staat. Alle andere volgordes maken
een geforceerde indruk, bijvoorbeeld:

(18a)Het staat vast dat de kinderen naar
Scheveningen morgen op de fiets
gaan.
Bij een werkwoord als blijven, dat rust
uitdrukt, is de plaatsbepaling in de lkamer het meest inherent, en die staat
dan ook vlak bij het werkwoord:
(19) De kinderen zijn vandaag wegens
de regen in de kamer gebleven.
Andere volgordes zijn ook bier mogelijk, maar die vereisen de bijzondere
klemtoon die voor contrastieve uitingen gereserveerd wordt.
Toch toevallig?
Haimans afstandprincipe blijkt dus
eveneens in het Nederlands te werken.
Toch is het om drie redenen op zijn
minst voorbarig om De Saussures
denkbeeld dat taalstructuren in wezen
toevallig zijn, als achterhaald te beschouwen.
Ten eerste hebben we gezien dat iconische principes vooral een rol op het
vlak van de stilistische voorkeuren
spelen, en niet op het vlak van de
grammatica. Een anti-iconische uitdrukkingswijze is vreemd en onhandig maar niet onmogelijk. Even mogelijk als een ordening van knopjes op
het bedieningspaneel van een lift,
waarbij de begane-grondknop bovenaan en de bovenste verdieping onderaan zit.
Ten tweede werken veel grammaticaregels tegen iconische principes in. De
volgende zin is goed maar antichronologisch:

(20) Katinka heeft een trui gebreid.
Katinka slaat immers eerst aan het
breien en de trui onstaat pas als gevolg
daarvan. De chronologische tegenhanger van (20) is vreemd:

(20a) ?Katinka heeft gebreid een trui.
Ten derde is de reikwijdte van iconische principes zelfs op tekstniveau
maar betrekkelijk. Iconiciteit speelt
vooral een rol bij zakelijke, en veel
minder bij literaire teksten. Literaire
teksten moeten het juist hebben van
een bijzondere wijze van beschrijven,
die maakt dat de lezer langer bij de
tekst stilstaat en ervan geniet. Een iconische beschrijving van Ma Yuans
prent `Een visser op een winters meer'
luidt:

wolken
daaronder vogels varen
daaronder rust de visser
daaronder zijn golven
daaronder vliegen vissen
Heel iconisch, maar minder herinnerbaar dan

onder wolken vogels varen
onder golven vliegen vissen
maar daartussen rust de visser.

— J. Haiman, 1985, Natural Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
— C. Linde en W. Labov, 1975, %tial networks as a site for the study on uag e and
thoughts. Language 51, 924-939. g
— De gedichten en plaatjes zijn ontleend aan
T. van Dee! (red.), 1988, Ik heb het Rood van
'tJoodse Bruidjeief. Amsterdam: Querido.

Ma Yuan — Een visser op een winters meer (detail)

Nationaal Museum — Tokio
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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.

Taalgebruik van

Taalgebruik van

W. F. Hermans (1)

W. F. Hermans (2)

Ton Vingerhoets
journalist/auteur, Haarlem

Drs. J. W. van der Ent
neerlandicus, Amsterdam

Pieter Nieuwints aanval op de al dan
niet vermeende rariteiten in het taalgebruik van W. F. Hermans (Onze Taal
nummer 5) heeft mij verwonderd. Is
dat de Nieuwint die zulke fijnzinnige
muzikale en tekstuele ('Stuyvesant')
bijdragen aan het cabaret No de Wijs
leverde? De Nieuwint met wie ik veel
onbekommerd plezier had bij het
VARA-televisieprogramma `Kort en
Klein'? Dat wil ik toch wel even weten; hij lijkt inmiddels ernstig verzuurd te zijn, of gebeurt dat altijd als
je anglist wordt?

Pieter Nieuwint vraagt zich in `Brekende klompen' af waarom Willem
Frederik Hermans `zichzelf blijkbaar
bij uitstek competent acht om iedereen de les te lezen over kwesties van
goed taalgebruik'. Nu heeft Hermans
mijns inziens evenveel recht zich over
taalkwesties uit te laten als ieder ander,
en gezien de speciale relatie die een
schrijver met taal heeft, hij misschien
wel `bij uitstek , maar Nieuwint betwist Hermans dit recht. Ik vraag me
echter af waarom de anglist Pieter
Nieuwint `zichzelf blijkbaar competent acht' om op zijn beurt de literator
Willem Frederik Hermans de les te lezen, en vooral waarom hij dit op een
zo weinig faire wijze doet.
De suggestie dat Hermans zijn
komma's maar lukraak door zijn
teksten strooit, is volkomen uit de
lucht gegrepen. Uit tekstvergelijkend
onderzoek dat ik heb verricht, blijkt
dat Hermans wel degelijk bewust met
interpunctie omgaat. Dat hij daarbij
weleens — uit eigenzinnigheid of
slordigheid — tegen de regels zondigt,
is een andere zaak. Al even misplaatst
is het te suggereren dat die regels zo
simpel en eenduidig zouden zijn, en
dat de eerste de beste 'werkstudent'
het beter zou kunnen. Hermans komt
kennelijk tot andere keuzen dan Nieuwint. Maar zelfs al heeft Nieuwint helemaal gelijk, zijn uitspraak `WFH
( . . . ) doet dus maar wat' is tendentieus en op zijn minst ongenuanceerd.

Nieuwint tikt Hermans in zeven punten op de vingers. Veelal valt hij over
het ontbreken of aanwezig zijn van
komma's, waar ik bijvoorbeeld vind
dat ze terecht ontbreken of aanwezig
zijn. Maar of gezien van dat (altlj*d weer
gezellige) kommaneuken, verbaas ik
me over die zure, belerende toon die
onze Amsterdamse anglist hanteert.
Het is allemaal zo onverdraagzaam en
calvinistisch! Nieuwint verwijt Hermans algehele lelijlkheid, hij vindt dat
de auteur een stilist van niks is, hij beweert te hebben aangetoond dat Hermans geen recht van spreken heeft als
het om het beroerde Nederlands van
anderen gaat. Ik vrees dat Nieuwint
hoogstens heeft aang:,•toond dat Hermans een eigenzinnige stijl en interpunctie hanteert (die beslist ook niet
altijd mijn bewondering kunnen wegdragen, laat daarover geen misverstand
bestaan!). Hij zegt het zelf al: `...een
Nederlands dat, laat ik me voorzichtig
uitdrukken, het mijne niet is. Zeer
juist; het is W. F Hermans' Nederlands, niet dat van Pieter Nieuwint.

Van de andere zes categorieen `fouten'
die Nieuwint bij Hermans aantreft,
heeft hij er een 'merkwaardige uitdrukkingen' gedoopt, een andere `algehele lelijkheid' en bij een derde gaat

het om dat's die `natuurlijker' zouden
klinken dan Bit's. Vergis ik mij, of is
hier in alle drie de gevallen sprake van
een subjectief waardeoordeel? Het is
een open deur, maar zou iemand van
een bepaald schilderij van Picasso ook
niet kunnen zeggen dat er `merkwaardige' menselijke gestalten op voorkomen, van een `algehele lelijkheid' en
met een niet bepaald `natuurlijk' uiterlijk? Toch heeft nooit iemand Picasso
het recht ontzegd commentaar te leveren op — ik verzin maar iets — het
kleurgebruik van De Stijl.
Nieuwint haalt zijn voorbeelden uit
Au pair. Dat dit een roman is, en niet
een studie over het fenomeen `au pair
wordt door Nieuwint volstrekt genegeerd: hij beoordeelt literaire zinnen
met strikt taalkundige normen.
(Waarom niet het bewuste stuk van
Hermans in Onze Taal onder de loep
genomen? Omdat daar wat stijl en interpunctie betreft niets op aan te merken valt?) De `poezie van taal , of zo
men wil 'literatuur is nu juist dat niet
per se de kortste weg van de minste
taalkundige weerstand gekozen wordt.
De vraag in hoeverre een auteur met
zijn `eigen' taalgebruik een fraai resultaat heeft bereikt, is een kwestie van
smaak. Dat Hermans' proza Nieuwints smaak niet is, zij hem gegund.
Maar dat rechtvaardigt nog niet de uitspraak dat Hermans `een stilist van
niks' is.

Taalgebruik van
W. F. Hermans (3)
Frida Balk
hoogleraar taalkunde,
Universiteit van Amsterdam

Jammer dat discussies over onze taal
sours uitlopen op een jijbak. Willem
Frederik Hermans signaleert wantaal
en onmiddellijk schrijft iemand anders dat Hermans zelf taalfouten
maakt. Stijlfouten zelfs. Zo geeft Pieter Nieuwint 25 citaten uit Au Pair die
volgens hem niet deugen. De meeste
citaten echter bevatten — ook in zijn
ogen — geen fouten, maar staan hem
om persoonlijke redenen niet aan. Wat
hij ziet als echte overtredingen (negen
in getal) is grotendeels uitstekend verdedigbaar omdat het afkomstig is van
de romanpersonages: het zijn een
snort citaten. Van de hele opsomming
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blijven slechts twee gevallen over die
als grammaticaal onjuist zijn aan te
merken, maar zelfs dat is de vraag. Ik
doel hier op de kwestie van de beknopte bijzin: `Zo peinzend, was het
of zij zwom ... Nieuwint is dan ook
behoedzaam in zijn uitspraken en
deelt mee: Au Pair is geschreven in een
Nederlands dat, laat ik me voorzichtig
uitdrukken, het mijne niet is. Dat is
uiteraard niet zo vreemd. Hij bedoelt
echter dat hij 'persoonlijk WFH niet
de aangewezen persoon vindt om over
ons alley Nederlands te waken. (Zij n
cursivering.) Dat is duidelijk, maar
wie is dan we'l de aangewezen persoon? Pieter Nieuwint natuurlijk! Dat
zie je zo. Die heeft het over `een stijlmiddel dat sterk de aandacht op zichzelf vestigt'; zichzelf is in deze zin een
schoolvoorbeeld van een anglicisme,
nauw verwant aan `Hij schaamt zichzelf'. Opmerkelijker nog is het volgende. Nieuwint veroordeelt `Het gebruik van dit waar dat veel natuurlijker klinkt. Alleen al in het anderhalve
pagina lange hoofdstuk 63 heb ik negen van dit soort ditten geteld. Knap
geteld, Pieter, maar ik vind `dat soort
ditten' veel natuurlijker klinken.
Gelukkig spreekt collega Verkuyl het
verlossende woord door te vertellen
`dat het vrijwel niemand lukt om foutloos te schrijven' (aprilnummer,
blz. 55). Mijn lerares Nederlands zette
een rode streep onder dat om. In haar
ogen bewijst Verkuyl hier metterdaad
zijn eigen stelling. Is dat even mooi!
Mooier nog is zijn volgende opmerking: `Rubinstein speelde ook bijna
nooit foutloos, maar toch was hij een
buitengewoon groot pianist.
Inderdaad. En dus is zijn oordeel over
muziek van eminent belang. Net als
het oordeel over taal van een buitengewoon groot schrijver, die (in Onze
Taal 2/3) een subliem stukje als Toptaal van topman schreef. In een Nederlands dat niet dat van Pieter Nieuwint is. Maar van Willem Frederik
Hermans.

Naschrift
Pieter Nieuwint

Hoe Frida Balk aan haar tellingen
komt, is mij een raadsel, en zichzelf in
`de aandacht op zichzelf vestigt' is

noch fout, noch een anglicisme, noch
te vergelijken met zichzelf in `hij
schaamt zichzelf , waar we immers te
maken hebben met een verplicht wederkerend werkwoord. Over het
`tekstvergelijkend onderzoek' naar de
komma's bij Hermans kan ik slechts
mijn schouders ophalen. Voor mijn
zure, belerende en ongenuanceerde
toontje, dat ik overigens voor de gelegenheid van Hermans had geleend,
bied ik mijn nederige excuses aan. Ik
weet het: dat had anders gekund. Zo
had ik bijvoorbeeld kunnen schrijven
dat Hermans' Nederlands er sinds Een
Heilige van de Horlogerie enorm op
vooruit gegaan is. Om het een beetje
goed te maken beloof ik bij dezen,
ook eens een stukje te wijden aan het
Nederlands in Hermans' j ournalistieke/essayistische werk. Maar even
geduld, want dat wordt een stuk Langer.

Engels als

onderwijstaal
Dr. R. van Haarlem
afdeling Onderwijs en Wetenschap,
Landbouwuniversiteit Wageningen

Op blz. 23 en 24 van nummer 2/3
wordt kritiek geleverd op de beslissing
van de LU Wageningen om meer Engelstalig onderwijs voor Nederlandse
studenten te gaan verzorgen. Waarom
een instelling zo'n ingrijpende beslissing durft te nemen, wil ik hieronder
toelichten.
Het Wageningse onderzoek en onderwijs is vanaf het begin (1917) tevens
gericht geweest op de tropische landbouw. Eerst exclusief op de kolonien,
in de jaren zestig ook op (andere) landen in Afrika, Azie en MiddenAmerika, terwijl nu de contacten met
geindustrialiseerde landen onmisbaar
zijn.
Enkele cijfers kunnen duidelijk maken
wat internationalisering nu voor de
LUW betekent:
— 60% van de studenten (600 per jaar)
verblijft voor een onderdeel van de
studie 3 tot 12 maanden in het buitenland.
— 25% van de afgestudeerden heeft de
eerste baan in het buitenland, terwijl 13% van de Wageningse alumni
voor langere tijd in het buitenland
werkt en een internationale carriere opbouwt.

— 80 buitenlandse studenten nemen
deel aan het Engelstalige Master-ofScience-programma en ongeveer
100 buitenlandse PhD-studenten
bereiden zich in Wageningen voor
op de academische promotie.
— Jaarlijks verblijven in Wageningen
30 buitenlandse onderzoekers voor
een korte periode, terwijl een dertigtal van Nederlandse afkomst
voor enige tijd in het buitenland is
gestationeerd. Enkele tientallen academici van niet-Nederlandse afkomst zijn in dienst van de LUW.
— Naast talrijke wetenschappelijke
contacten van individuele onderzoekers en vakgroepen is de LUW
meer dan 50 formele samenwerkingsverbanden aangegaan met universiteiten in geIndustrialiseerde en
ontwikkelingslanden.
Een meerderheid van de studenten zal
ti j dens de studie al actief van het Engels gebruik maken. Meer Engelstalig
onderwijs verzorgen heeft de LUW
aangedurfd omdat:
— veel stafleden onderwijservaring
hebben in het buitenland,
— veel stafleden gewoon zijn in het
Engels onderwijs te verzorgen bij
het MSc-onderwijs ten behoeve van
buitenlandse studenten of bij de internationale cursussen van het Internationaal Agrarisch Centrum,
— de ervaringen van buitenlandse en
Nederlandse studenten en docenten
bij geIntegreerd Engelstalig onderwij s nu reeds overwegend positief
zijn. Het taalprobleem is blijkbaar
in de praktijk oplosbaar en doet gezien de examencijfers geen afbreuk
aan de kwaliteit van het onderwijs.

Kritiek op de ANS
W. Tolhuis
Alphen aan den Rijn
Het was voor mij, als gepensioneerd
journalist, een vreemde gewaarwording in Onze Taal te worden gekapitteld voor een stukje van mijn hand dat
op 3 november 1984 werd afgedrukt in
Rijn en Gouwe, het regionale dagblad
waaraan ik meer dan 38 jaar verbonden ben geweest. Wie rekent na meer
dan vijf jaar nog op een uitbrander?
Het verwijt komt voor in een artikel
van prof. dr. M. C. van den Toorn in
het aprilnummer van Onze Taal, een

Onze Taal 59ste jaargang nummer 7/8 — juli/augustus 1990 127

artikel dat voornamelijk gaat over misvattingen over de ANS. Hij reageert
daarin onder meer op een stukj e dat
ik schreef naar aanleiding van het verschij nen van de ANS. Ik schreef
destij ds het merkwaardig te vinden dat
de inleidende pagina's van de ANS een
paar constructies bevatten die geen
zuiver Nederlands zijn. Drie zinnen
uit de inleiding bleken het woordje er
ten onrechte te bevatten. Ik citeerde
die zinnen en schreef voorts te veronderstellen dat hier sprake was van een
Belgisch `stempel'. Vlamingen gebruiken er veelvuldiger dan wij, onder invloed van de manier waarop in het
Frans wordt geformuleerd.
Prof. Van den Toorn herhaalt slechts
een van de drie door mij geciteerde
zinnen; hij doet het zelfs voorkomen
als ware dit de enige door mij als 'absoluut fout' gebrandmerkte zin. Daarmee doet hij mij te kort, te meer daar
de beide andere zinnen veel duidelijker voorbeelden bevatten van een verkeerd gebruik van er. Hier zijn ze, althans die gedeelten die van belang zijn
voor de discussie:
— `In Nederland zelf is er een behoefte aan een algemene Nederlandse spraakkunst vast te stellen
bij...
— 'Daarna werden subsidie-aanvragen
ingediend en werd er een hoofdredactie aangewezen, die ..
Vooral de tweede zin is belangwekkend, vanwege de inconsequentie:
waarom wel er achter werd en niet eerder in de zin achter werden?

Nadat ...later
Albert J. Kopmels
Maarheeze

De redactie zet in het aprilnummer
onder het kopje `Aanmeldingen' uiteen hoe men zich kan abonneren op
Onze Taal en tevens hoe bij intekening de betalingswijze is geregeld. Een
citaat: `Nadat u het eerste nummer
hebt ontvangen, krij gt u later de acceptgiro voor de betaling van de
contributie ...'
Ik kan toch niet de enige zijn die hier
een woord te veel ziet staan? Later
mag worden geschrapt, omdat de betekenis ervan reeds in het voorafgaande
voegwoord nadat ligt opgesloten.

Heeft de redactie met haar zinsnede
bewust willen aangeven dat er een
lange tijd verloopt tussen ontvangst
eerste nummer en ontvangst acceptgiro? Ik denk het niet!
Zeker kan een zin met nadat... later
ook Juist zijn:
Nadat ze in haar jeugd tweemaal voor
het examen was gezakt, heeft ze later het
begeerde diploma toch nog behaald.

Het idee van grote tijdsafstand wordt
doelbewust opgeroepen. Uitgangspunt was echter de zinsnede van
de redactie. Die is zeker niet van dit
laatste type en zou daarom een kleine
amputatie behoeven.

Naschrift redactie

De schrijver van de tekst heeft inderdaad een zekere tijdsspanne willen benadrukken; er kan namelijk na ontvangst van het eerste nummer een
maand verstrijken voordat de nieuwe
abonnee de acceptgiro ontvangt.

Welk houvast in de
taal?
Dr. ir. C. Thomas Nix
Malaga, Spanje

Het artikel 'Houvast in de taal' van
D. J. Jasper in het aprilnummer van
Onze Taal heeft mij door dat woord
houvast gebracht tot deze reactie over
verplichting en vrijheid in spelling en
taalgebruik.
Waarom wil Jasper zo graag streven
naar voorbedachte en voorgeschreven
taalregels? Waarom is hij bevreesd
voor een janboel in de spelling?
Waarom zou hid het voorstel een Centrale Adviesraad op te richten van
harte steunen en die raad een officiele
status toewensen? Hij pleit voor een
vaststaande norm; of taalgebruikers
zich aan die regels wensen te houden,
moeten zij zelf weten. Mijns inziens
een vreemde stelling, want dan wordt
de norm ter keuze voorgelegd.
Telkens komen we het tegen; datgene
wat het tijdschrift Onze Taal tot
spreekgestoelte maakt, tot strijdperk,

tot rechtszaal soms. Het geschil om de
taalregels en over hoe de Nederlandse
taal geschreven moet worden. Een
taalkenner zei mij eens: `het Nederlands is de taal van het water: vloeiend, kabbelend, de kanten verslijtend'.
En de vergelijking doortrekkend kunnen we zeggen: en een rivier volgt niet
altijd haar bedding, stroomt over, en
wil naar eigen drang een weg banen.
Daarom zijn er dijken opgeworpen,
maar ook zijn er uiterwaarden vrijgegeven waar de waterstroom vrij spel
wordt gelaten. Een boeiende vergelijking. De dijken zijn de normen, de
uiterwaarden de vrijheden, de marges
die ons zo lief zijn.
Zou men kunnen beweren en verlangen dat in de taal iets algemeen geldig
vaststaat en verankerd wordt? Wat is
onze taal? Het gesproken en geschreven medium waarmee wij elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan. Is zo'n
medium wel vast te leggen in schoolse
grammatica's, in woordenboeken, in
Groene Boekj es?
Ik ben geneigd, toch wel, deze vraag
voor een deel ontkennend en voor een
deel bevestigend te beantwoorden. En
wel omdat de taal, iedere taal, alle
menselijke verbale uiting en ontmoeting complex van aard is. We spreken
en schrijven niet een vaststaande, voor
alle omstandigheden geschikte taal. En
we doen dat zeker niet volgens de
dikke Van Dale. Integendeel, de dikke
Van Dale moet erop uit zijn te noteren
hoe wij onze taal gebruiken, ofschoon
hij wel degelijk een kritisch en eigen
oordeel kan poneren.
Als de taal complex is, dan blijkt daaruit dat er een verscheidenheid van
uitingswijzen heerst, die door de taalkundige onderkend moet worden.

Dubbele
dubbeizinnigheid
G. C. M. van Zijll de Jong-Lodenstein
tolk/vertaalster, Nijmegen

In Onze Taal van april geeft de heer
H. J. Verkuyl in zijn artikel Taal op of
stand als voorbeeld van een voor meer
dan een uitleg vatbare zin: `toes,
Marie en Antoinette hebben een huffs
gekocht in de Dordogne. Naast hetgeen de heer Verkuyl als onduidelijkheid naar voren brengt (ze kochten elk
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een huis, of ze kochten samen een
huis) bevat deze zin ook nog het volgende interpretatieprobleem.
Voor de hand liggend is dat Loes,
Marie en Antoinette een huis gekocht
hebben dat zich in de Dordogne bevindt. Waar zij dat huis gekocht hebben, vermeldt de zin niet.
Maar
ook
hetUvolgende
mogelijk:
in deel
XX?
raadt hetisal:
niets.
Loes, Marie en Antoinette waren in de
Dordogne en hebben daar een huis gekocht. Dat wil zeggen: ze hebben in
de Dordogne de koop gesloten voor
een huis dat — om een extreem voorbeeld te noemen — in Amsterdam
staat.
Deze
onduidelijkheid
opgelost
gekend:
`het komt paszou
kijken
of het
kunnen worden door de woorden in
de volgende volgorde te zetten: `toes,
Marie en Antoinette hebben een huis
in de Dordogne gekocht.'

bespreking van beide vormen. De
eerste vorm is als deelwoord van verwesteren opgenomen in de Hedendaagse Van Dale en de tweede als deelwoord van verwestersen in de dikke
Van Dale, zo constateert hij terecht.
Vervolgens schrijft PCUdB, ietwat
badinerend: `En wat zegt nu het
Woordenboek
Nederlandsche
in deel XX? Uder
raadt
het al: niets. Taal
in deel XX? U raadt het al: niets. Verwesteren, verwestersen, verwestelijken,
voor het WNT is dit alles gelijkelijk
non-existent. Hetgeen natuurlijk betekent dat de speurneuzen uit Leiden
geen van deze woorden in een tekst
daterend van voor 1921 hebben aangetroffen.'
van
gekend:De
`hetvoorlopige
komt pas conclusie
kijken of het
PCUdB luidt dat het woord verwestereen uiterst
kortepas
levensduur
sen
gekend:
`het komt
kijken ofheeft
het

Spelling van aktievoerders

Met de constatering dat genoemde
woorden, alle met als betekenis
`westers (doen) worden; de westerse gewoonten en opvattingen (doen) aannemen, in het WNT niet opgenomen
zijn en dus niet voor 1921 voorkomen, heeft PCUdB volstrekt gelijk.
Dat behoeft echter geenszins te betekenen dat het WNT-materiaal geen gegevens bevat over deze of daarvan afgeleide woorden. Aan de hand van dit
materiaal wil ik gaarne een poging
doen de uitspraken van PCUdB enigszins te nuanceren en, voor zover mogelijk, enig licht te scheppen in deze
duisternis.
Het woord verwestersen is voor het
WNT wel degelijk `existent'. Blijkens
het WNT-materiaal komt de eer van
het oudste citaat toe aan Henriette
Roland Holst, die het woord verwestersen al in 1930 gebruikte in haar
monografie Tolstoi, zijn wezen en werk,
blz. 210: `De Aziatische volken ( ... )
worden in een snel tempo verwesterscht, geindustrialiseerd en gemilitariseerd: Voor zover ik dat kan nagaan,
komen verwestersen en verwestersing
in de woordenboeken voor het eerst
voor bij Koenen-Endepols in 1952,
met voorbeeldzinnen als `een gedicht
verwestersen' en `die Chinees is helemaal verwesterst'. In Van Dale verschijnt verwestersen pas in de 8ste druk
(1961). Verwesteren blijkt bij het
WNT eveneens bekend te zijn. Zo erg
`jong' is het woord niet, al is het vermoedelijk recenter dan verwestersen.
Vanaf 1933 heb ik verschillende be-

Dr. W. L. Jonxis-Henkemans
Haren (Gr.)

Bij het onderzoek van Jansen en
Sweerts (Het consequentiebeginsel in de
spelling, Onze Taal mei 1990) zou het
interessant zijn geweest de politieke
kleur van de proefpersonen te weten.
Het valt mij namelijk steeds weer op
dat vooral links-georienteerde personen of aktievoerenden zich lijken te
profileren door de c in oorspronkelijk
vreemde woorden door een k te vervangen. Behalve de vervanging van c
door k is ook die van c /s, isch /ies,
x / ks en ou / oe te noemen.
Aan dit aspect zou bij een dergelijk
onderzoek mijns inziens zeker aandacht dienen te worden besteed.

Verwester(s)en,
verweste(r)lijken
Rob Tempelaars
redacteur WNT, Leiden

Naar aanleiding van het door J. G.
Loogman gesignaleerde verschil tussen
het jonge verwesterd en het oudere verwesterst, wijdde PCUdB in het dubbelnummer 2/3 van Onze Taal 1990 een
groot aantal vierkantjes aan de

wordt alweer vervangen om mysterieuze redenen'. Hierbij de reactie van
een `speurneus uit Leiden'.

wijsplaatsen kunnen aantreffen. Een
kijkje in de woordenboeken leert dat
verwesteren niet alleen in de Hedendaagse Van Dale (1984) voorkomt,
maar dat het reeds in de editie 1974 van
Koenen is opgenomen, zij het dat het
daar door middel van de formulering
`ook wel' als minder frequente of ongewone vorm naast verwestersen wordt
genoemd en verder volstaan wordt
met de verwijzing 'zie verfransen'.
Een kwestie die J. G. Loogman en
PCUdB aanroeren, betreft de herkomst en de opbouw van de formaties. `De afgelopen tijd heb ik meermalen het woord verwesterd in de
krant aangetroffen, schrijft J. G. Loogman. `Vroeger schreven wij verwesterst, zoals we nu nog vervaderlandst, verfranst, veramerikaanst e.d.
schrijven. Vanwaar deze verandering?
Naar analogie van verslechterd, alsof er
een adjectief west met vergrotende trap
wester zou bestaan?'
Uit het materiaal van het WNT bleek
al dat het uitgangspunt kennelijk verkeerd is gekozen: weliswaar komen
verwesterst en verwesterd in attributief
gebruik voor, maar de vormen verwestersen en verwesteren zijn al veel
eerder aangetroffen. Er is dus geen reden om te veronderstellen dat verwesterd en verwesterst er eerder waren
dan verwesteren en verwestersen. Verwesteren beschouwen als opgebouwd
uit de elementen ver + west + een vergrotende trap er + -en is weinig aantrekkelijk. Ook het in het Middelnederlands gebezigde bijvoeglijk naamwoord en bijwoord wester biedt geen
aanknopingspunten. Dat het in het
Nieuwnederlands als eerste lid in afleidingen en koppelingen veelvuldig gebruikte wester- een rol speelt, is veel
waarschijnlijker. Voorts lijkt mij het
geopperde idee van analogiewerking
met verslechteren nog zo slecht niet.
Daarbij denk ik aan invloed van formaties op -eren in het algemeen.
Woorden eindigend op -eren hebben
vaak een duidelijk pejoratieve lading:
ze duiden een vermindering van kwaliteit aan. Als men een dergelijke invloed aanneemt, kan dit tot de volgende conclusie leiden: hoewel de
woordenboeken verwesteren en verwestersen als synoniemen beschouwen,
zou het best eens zo kunnen zijn dat
verwestersen meestal een neutrale betekenis heeft en het naar analogie van
formaties op -eren gevormde verweste-
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ren meestal een negatieve betekenis.
Met andere woorden: verwesteren zou
kunnen betekenen: '(ongewenst of ongewild) westers (doen) worded, waarbij men dan vooral doelt op een betreurde vervreemding van de eigen
cultuur.
Indien men echter uitgaat van de vormen verwesterst en verwesterd lijkt de
oorzaak van de vervanging van verwesterst door verwesterd voor de hand
te liggen: verwesterst is zeer moeilijk
uitspreekbaar en moet om die reden
haast wel vervangen worden. Een `verwesterde Chinees' is nu eenmaal wat
makkelijker uit te spreken dan een
`verwesterste Chinees , terwijl een `verwesterde samenleving' aanzienlijk beter 'bekt' dan een `verwesterste samenleving'.

God of een god?
Dr. H. W. Hollander
nieuwtestamenticus/vertaler,
Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

In het aprilnummer van Onze Taal
pleit de heer Knorren voor de vertaling `In den beginne was het Woord en
het Woord was bij God en het Woord
was een god' in het Johannes-evangelle
hoofdstuk 1 vers 1. Zo zouden `veel
vertalingen' het hebben. Dat leek me
sterk.
In de Nederlandse bijbelvertalingen
die vandaag de dag gebruikt worden,
vindt men steeds de vertaling ...en
het Woord was God'. De enige vertaling die het lidwoord toevoegt (`...een
god') is, naar mijn beste weten, de
Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah's Getuigen, een vertaling (uit het
Engels) die veel theologie of dogmatiek door de vertaling heen mengt.
In het Grieks wordt een predikatief
gebruikt zelfstandig naamwoord gewoonlijk niet voorafgegaan door het
lidwoord, zeker niet wanneer het aan
een werkwoord voorafgaat. Dit betekent voor onze tekst dat, zoals zo
vaak, het verband de doorslag moet
geven hoe er vertaald moet worden.
Wil de schrijver duidelijk maken dat
het Woord (Jezus Christus) `God' is,
aan Hem gelijk is, of wil hij hier benadrukken dat Jezus Christus `een god'
is, duidelijk onderscheiden van God
zelf? Ik zal de laatste zijn te beweren
dat een in vrijwel alle bijbelvertalin-

gen voorkomende weergave altij d de
juiste is. Maar het feit dat de eenheid,
verbondenheid en gelijkheid tussen
Jezus Christus en God een centraal
thema is in het Johannes-evangelle,
doet vermoeden dat het lidwoord
voor `God' in de traditionele vertalingen terecht afwezig is.

Vast en bestendig

BETEKENIS

BETEKENIS

`bestand tegen'

'onveranderlijk,
blijvend'

—

—

—

—

breukvast
vuurvast
buigvast
watervast
splijtvast
stormvast

* De derde Germaanse taal
* De officiele taal in vijf landen
Toch zullen we voor onze taal
moeten opkomen. Dat doet het

In Europa

In het aprilnummer van Onze Taal beveelt dr. W. J. Nijveld aan de koppelterm -bestendig (oorspronkelijk een
germanisme) te vervangen door -vast.
Deze achtervoegingen zijn echter niet
gelijk van betekenis: -bestendig betekent gewoonlijk `bestand tegen' in samenstellingen als vuurbestendig vorstbestendig vochtbestendig. Het woorddeel -vast heeft echter twee betekenissen, namelijk `bestand tegen' of `gevrijwaard van' en het tegendeel
`betrouwbaar in een bepaalde eigenschap'. Het woord -bestendig kan dus
niet zomaar vervangen worden door
-vast, omdat er dan betekenisverwarring in het spel kan komen. Vergelijk:

—

* De taal van 21 miljoen
Nederlanders en Vlamingen

VIII \\\\\

Dr. ir. C. Thomas Nix
Malaga, Spanje

—

NEDERLANDS

—

—

—

—

—

—

honkvast
muurvast
rotsvast
steevast
standvastig
kleurvast

In de techniek worden samenstellingen met -vast in beide betekenissen gebruikt en zonder enige moeite in dit
onderscheid begrepen. Wat is onze taal
toch rijk en soepel in het gebruik.

bij de Europese Gemeenschap
en ten behoeve van de groeiende belangstelling voor het
Nederlands bij leerlingen middelbaar onderwijs en studenten
in de ons omringende landen

Elders in de wereld
ten behoeve van de meer dan
200 docenten Neerlandistiek en
hun studenten

In Nederland en
Vlaanderen
het Nederlands als voertaal in
ook hoger en wetenschappelijk
onderwijs
Steun daarom het bijna
100-jarige ANV met uw Iidmaatschap of abonneer u op het
tweemaandelijks tijdschrift
Neerlandia voor f 35, — of
Bfrs. 635,—.
Vraag een proefnummer.
AN V-Verbondskantoor:
Jan van Nassaustraat 109
2596 BS Den Haag
tel. 070 - 3245514
ANV Secretariaat:
Rijkeklarenstraat 45
1000 Brussel
tel. 02 - 5138704

ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
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De spraakmakers
`Wonen op Hemelsblauw 23 - prachtig toch?'
Peter Burger

`Ze woonde in zo'n nieuwbouwwijk, / de rondweg heette Groentela, / eerst kreeg je
Snijboon, daarna Sla, / ten slotte kwam Radijsje: Zo begint een liedje van Jan
Boerstoel over vreemdgaan in de jaren tachtig. De woonerven en de rijen flats
waarmee de groeikernen van de jaren zeventig en tachtig werden gevuld, vroegen
om nieuwe en andere straatnamen. Namen die de jonge buitenwijken een aura van
historie en landelijkheid verleenden: men woont daar niet in straten, maar in
dreven, gaarden, banen, werven en weiden, en de onmiskenbaar authentieke gh's en
ae's in de namen van de wijken (Seghwaert, Buytenwegh) betekenen dat het gebied
ouder is dan het er uitziet. De meeste groeigemeenten begonnen met een vogelbuurt
en een schrijversbuurt. Maar hoeveel inheemse vogels of vaderlandse schrijvers zijn
er? Dit bracht de straatnaamgevers steeds verder van huis en dat bracht ons de
Furkabaan, de Da Sangalloruimte en de Kurosawastrook.

Sommige mensen vinden dat de straatnaamgevers het te ver zoeken. Volgens
G. Hoving, lid en sinds 1987 secretaris
van de Commissie Straatnaamgeving
in Zoetermeer, is het een kwestie van
wennen. Op veel van `zijn' straatnamen is hij zelfs ronduit trots. Een
gesprek over de plattegrond van een
stad waarin het Kangoeroepad parallel
loopt aan de Australieweg: Zoetermeer, de enige plaats in Nederland
waar je op Ultramarijnblauw, Transparantbruin of Nevelgrijs kunt wonen.
Mandela
De Commissie Straatnaamgeving adviseert het college van burgemeester en
wethouders. In Zoetermeer bestaat de
commissie uit vertegenwoordigers van
de vier grootste politieke partijen
(VVD, PvdA, D66 en CDA), de directeur van het postkantoor, de hoofddirecteur van de gemeentebedrijven,
een lid van het historisch genootschap
Zoetermeer en een kunstcriticus.
Hoe wordt een nieuwe straatnaam geboren? De secretaris: "De commissie
stelt een advies op aan het college van
burgemeester en wethouders. Het college neemt dat advies over, dan gaat
het door naar de raad, en de raad stelt
het vast. Er zijn in Zoetermeer nog
nooit moeilijkheden geweest over
straatnamen'
Alle straatnamen die door de commissie zijn voorgedragen, zijn tot nu toe
aangenomen. Maar voor die tijd sneuvelen er wel eens voorstellen. Onlangs
heeft de PvdA gevraagd of er een straat
naar Mandela genoemd kan worden.
"De commissie wilde daar niet aan.
We hebben geen gebied met politici,
en je kunt toch moeilijk Mandela tus-

sen de watergeuzen zetten, of in een
buurt met meisjesnamen tussen Anna
en Jacoba. Want we streven in Zoetermeer in de eerste plaats naar herkenbaarheid in de naamgeving."
Groentela
Herkenbaarheid wil zeggen dat iedere
buurt een eigen thema heeft. Dat
ideaal werd in Zoetermeer in etappes
bereikt.
"Het dorp bestond natuurlijk al, met
namen als Dorpsstraat, Molenstraat,
Schoolstraat, namen die je overal hebt.
In de nieuwbouw van na de oorlog
zijn zeehelden vernoemd, schilders,
dichters, verzetsmensen uit Zoetermeer, het koningshuis... Daar was
vroeger geen straatnamencommissie
voor nodig: burgemeester en wethouders bedachten die namen en stelden
ze voor aan de raad. Maar toen de uitbreiding kwam, in 1966, is de Commissie Straatnaamgeving ingesteld."
Sinds 1966 steeg het inwonertal van
Zoetermeer van 10.000 tot tegen de
100.000. De commissie heeft in de
loop van haar bestaan voor meer dan
800 straten een naam moeten bedenken. In de eerste nieuwe wijk, Palenstein, werden zowel ambachtsheren
vernoemd als watergeuzen, dominees
en pastoors. In Driemanspolder ontmoeten Boerhaave, Dunant en Van
Leeuwenhoek Graaf Jan, Willem de
Zwijger en Claus. Hoving: "Dat is
nog een beetje onsamenhangend gebeurd. "
Maar bij de inrichting van Meerzicht
began het te dagen: "Daar is men al
een beetje een ander systeem gaan toepassen. Alle straatnamen eindigen op

De heer G. Hoving is hoofd van de
afdeling Bevolking van het gemeentehuis in Zoetermeer en secretaris
van de Commissie Straatnaamgeving.
water: het Ganzewater, het Groenewater. De hoofdstraat heet Meerzichtlaan. Toen is men topografische namen gaan gebruiken als Westland,
Smallingerland, Fivelingo. En daarna
bergen: Bisschopsberg, Braamberg,
Cauberg. De straat die daartussendoor
loopt, heet Berglaan: daar komen de
straten op uit die eindigen op berg.
Daar zie je al een bepaalde structuur."
In de wijk Buytenwegh de Leyens
komen de Bessie Smithrode en de Sibeliusrode uit op de Muzieklaan; de
Filmlaan voert naar de Bunuelstrook
en. de Bert Haanstrastrook. Het
Groentela-systeem van Boerstoel in
optima forma. Hoving: "In Seghwaert
hebben we een Akkerdreef, daar
komen allemaal straten op uit die eindigen op akker, dat zijn groenten:
Prei-, Radijs-, Tomaten-, Witlofakker:'
De Haussmannruimte en de Hippodamusruimte komen uit op de Ruimtebaan; Muizenweide en Paardenweide
op de Weidedreef.

Waar komen de namen vandaan? "Uit
woordenboeken en encyclopedieen. Ik
ben ook weleens naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest om
namen van boten te bekijken. Of naar
de Nederlandse vereniging van architecten. "
Krijgen de belangrijkste kunstenaars
langere straten? Is de Haanstrastrook
even lang als de Hitchcockstrook?
"Nee, zo werkt dat niet. Het gaat
meestal op alfabetische volgorde, zodat je de structuur kunt zien als je binnenkomt in die wijk. Ik woon zelf in
de Spieringsloot; aan de ene kant is de
Salamandersloot, aan de andere kant
de Stekelbaarssloot.
Zaansgroen
Door deze opzet lijkt de nagestreefde
herkenbaarheid al optimaal gewaarborgd. Maar het kan nog mooier. Zoetermeers nieuwste wijk, Rokkeveen, is
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niet alleen met unieke namen ingericht, maar ook volgens een tot in de
finesses doordacht systeem. De bezoeker die hier goed oplet, moet de vraag
bij het eerste bezoek na de verhuizing
`Konden jullie het makkelijk vinden?'
volmondig bevestigend kunnen beantwoorden.
Rokkeveen is de trots van Hoving.
"Daar hebben we heel bijzondere namen, die je waarschijnlijk nergens anders in Nederland vindt."

Elke kleur heeft een eigen gebied.
Hoving leest met onverholen enthousiasme lijsten namen voor: 'Bronsgroen, Cypresgroen, Lentegroen,
Zaansgroen ... Ambergeel, Barietgeel,
Cadmiumgeel ... En we hebben ook
bruin: Sienabruin, Sepiabruin ..."
Tussen het witte en het gele gebied
loopt de Witgeellaan, tussen het gele
en het groene gebied de Geelgroenlaan. Toegangswegen heten Kleurlaan,
Tintlaan en Pastellaan; langs het kleu-

het kleurensysteem bestudeerd heeft,
zal vermoeden dat de Moeder Theresasingel niet toevallig uitkomt op de
Meisjessingel en zo meisjes en wereldverbeteraars verbindt. De meisjesnamen eindigen op gang: Elviragang,
Mariskagang, Xantippegang. Waarom
gang? "Dat is de bepaalde loop die een
vrouw heeft'; aldus Hoving. "We hadden ze ook tred kunnen noemen."
De edelstenen hebben geen achtervoegsel. Hoving: "Aquamarijnlaan
gaat nog wel, maar Aquamarijnstraat
haalt het toch weer een beet] e naar beneden. `Ik woon aan de Aquamarijn',
dat is toch mooi?"
Rozenwater
In Almere werd een Guppiestraat weggestemd, omdat de jeugd guppie kent
als scheldwoord. Een Amersfoortse
Maagdenstraat werd na protest van de
toekomstige bewoners omgedoopt tot
Badelochstraat. Ook in Zoetermeer is
het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen.
"Toen we het Rozenwater kregen, gaf
dat commentaar, en ook om de Pruimengaarde moest iedereen even lachen. Het is maar wat je gek noemt.
Ik ben zelf van Drentse afkomst. Als
ik hier namen noem die in Drenthe
voorkomen, dan lachen ze zich kapot.
Ik heb een tante Tiet, dat heb ik nooit
gek gevonden, want een borst noemen
wij geen tiet maar tet. Dus Ted de
Braak, daar moeten wij om lachen."

Oproep
Redactie Onze Taal

Het stratenplan van Rokkeveen is ingevuld met (edel)stenen, meisjesnamen, wereldverbeteraars en kleuren.
Een Houtbuurt is nog in ontwikkeling. De straatnamenlijst van de Kleurenbuurt leest als de aanbieding van
een verffabriek: Donaublauw, Gravelrood, Meekrapbruin, Flessegroen,
Ambergeel, Ivoorwit.
Niet elke kleur was geschikt: "Briljantgeel — prachtige naam, maar je
krijgt daar ook een Edelstenenbuurt,
waar wel Briljant in voor zal komen,
dus die moet je er uithalen. Zo ga je
dus selecteren. Legergroen, dat is niet
doorgegaan. Luchtmachtgrijs ook
niet. Daar waren bezwaren tegen. Marineblauw heeft het wel gehaald."

rengebied lopen de Palet- en de Spectrumsingel; overblijvende ruimte is
opgevuld met Paden: het Lakpad, het
Hoogglanspad, het Zijdeglanspad —
"om ook een beetje bij de kleuren te
blijven"
Toch waren mooie namen geen doel
op zichzelf. Hoving: "De commissie
is er niet op uit om mooie namen te
verzinnen. Herkenbaarheid is het
eerste waarover gesproken wordt.
Maar als u het mij vraagt, ik vind het
wel mooi, ja. `Ik woon op Hemelsblauw nummer 23' — bijvoorbeeld.
Dat is toch prachtig?"
In een andere buurt van Rokkeveen
dragen de straten meisjesnamen. Wie

De heer Hoving is — terecht — trots
op zijn naamcreaties. Nieuwe namen
pakken ook weleens minder gunstig
uit. Zo wilden Limburgse notabelen
enkele jaren geleden hun villa niet betrekken voordat hun straat een andere
naam had gekregen. Dat had de Uit de
Broekstraat moeten worden.
Bent u niet tevreden over uw straatnaam? Of weet u van conflicten over
een straatnaam in uw buurt? Laat het
ons dan weten.
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Nederlandstalige informaticatermen
Cees Kleinveld — voorzitter subcommissie Nederlandstalige informatica-terminologie NNI/BIN

Onder de naam `Nederlandstalige informatica-terminologie' is al geruime tijd een
normalisatiecommissie van het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) aan het
werk, in nauwe samenwerking met het Belgische Instituut voor Normalisatie (BIN).
Nu zult u zeggen: is er al niet genoeg gepubliceerd over deze materie? Het antwoord
is even kort als verrassend: er is te veel. Waarom dan nog meer, als er al te veel is?
Om dat duidelijk te maken, moeten we iets dieper ingaan op het probleem dat ontstaan is, hoe men daarop gereageerd heeft, en hoe het werk van het NNI daarin past.
Normalisatie zorgt ervoor dat audiocassettes in alle recorders passen, dat
een stekker overal in huffs in een stopcontact (wandcontactdoos) past, dat de
achterlichten van auto's dezelfde kleur
rood hebben. Ook de spelling van
onze taal is eigenlijk een voorbeeld
van normalisatie. Normalisatie
bestrijdt overbodige verscheidenheid
en is mede daardoor kostenbesparend.
Ze werkt een goede communicatie in
de hand, en verarmt het taalgebruik
opzettelijk met het doel meer duidelijkheid te verschaffen. Om duidelijk
te kunnen zijn, moeten we ons beperken in onze woordkeus.

Spraakverwarring
De terminologie in de informatica
stamt voornamelijk uit de Angelsaksische hoek: Amerikaans en Engels.
Aanvankelijk was dit geen probleem.
Informatica was geen algemeen gebruikt iets; een select groepje vaklui
bemoeide zich ermee, en voor hen was
Engels doorgaans geen hinderpaal. Er
ontstaat pas een probleem als de groep
groeit, vooral als ook mensen mee
gaan doen die niet dezelfde voorkennis hebben. In de informatica is dat nu
ook het geval. Het gebruik van en de
omgang met de computer is binnen
een generatie toegenomen van niets tot
iets dat de hele samenleving raakt.
Zo is door de bredere verspreidi n g van
de computer behoefte ontstaan aan
een terminologie die aangepast is aan
de voertaal. Bij ons en in Vlaanderen
is dat het Nederlands. Inmiddels hebben veel fabrikanten hun best gedaan
om hun handleidingen en instructiemateriaal te vertalen, ieder voor zich
en ieder op zijn eigen wijze. Ook
samenstellers van woordenboeken
hebben een duit in het zakje gedaan.
Al met al is het een enorme rijstebrijberg van termen geworden, goed

bedoeld, maar niet erg effectief. Helaas zijn dezelfde begrippen niet op dezelfde manier vertaald, waardoor een
enorme spraakverwarring is ontstaan.
Het is niet voor iedereen duidelijk dat
met diskette, floppy, wiebelschijf en
slappe schijf hetzelfde ding wordt bedoeld.

Erkenning van de norm
De normcommissie probeert nu orde
te scheppen in de chaos. Het doel is te
komen tot een praktische, hanteerbare
norm met Nederlandstalige termen in
de informatica. De norm kan worden
gebruikt bij het onderwijs, bij vertalingen, als bijlage bij leerboeken, kan
als basis dienen voor contracten, of
worden gebruikt door de wetgever.
Wat nodig is, is erkenning en aanvaarding van de norm.
Bij de afzonderlijke vertalingen ontbrak de noodzakelijke autoriteit om
een bepaalde term ingang te doen vin-

Cees Kleinveld, 45 jaar, is vanaf
1974 in de informatica werkzaam.
Sinds 1985 is hij lid van de normcommissie `Terminologie in de informatica; waarvan de laatste drie
jaar als voorzitter. Vanaf 1987 is hij
tevens directeur van CEBES, een
bureau voor administratieve en
industriele automatisering.

den. Tenslotte is de mening van de ene
fabrikant niet noodzakelijk beter dan
die van de andere. Dat is nu precies
wat de normcommissie probeert te
doen: het verlenen van autoriteit aan
een bepaalde term. Van de tien vertalingen van een bepaald begrip er negen
weggooien. Spijtig voor hen die in
hun handboeken deze afgedane termen hebben gebruikt. Zij zullen de
herdrukken moeten aanpassen. Inmiddels ingeburgerde begrippen, zoals
computer, gaan we niet meer vervangen door een Nederlands woord. Dergelijke termen behoren nu tot onze
taal.
Wellicht vraagt u zich af: waaraan ontleent de commissie haar autoriteit?
Waar haalt ze het recht vandaan om
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ons zo de les te lezen? Welnu, een en
ander hangt samen met de werkwij ze
van normalisatie-instituten. Elke commissie daarvan is samengesteld uit
leden die ieder een grote achterban
hebben. Veel partijen zijn vertegenwoordigd, waardoor een platform ontstaat dat een breed draagvlak in de
samenleving heeft. De commissie voor
Nederlandstalige terminologie bestaat
uit leveranciers van programmatuur en
apparatuur, mensen uit het onderwij s,
vertalers, taalwetenschappers, publicisten, overheid, kortom, vogels van
zeer verschillende pluimage. Samen
proberen we zo objectief mogelijk te
komen tot een standpunt.

Werkwijze
Normalisatie kost tij d, zeker normalisatie achteraf. Vandaar dat we niet alles
tegelijk doen. Als eerste project worden algemene termen uit de informatica genormeerd, ongeveer 600. Dit
zijn begrippen die men dagelijks nodig heeft bij het normale gebruik van
een computer, of zelfs al nodig heeft

om advertenties te kunnen vergelijken.
Na de algemene termen volgt een
hoofdstuk Tekstverwerking en
Desktop-publishing (wie weet van
deze term iets moois te maken?).
Daarna volgt Datacommunicatie. De
rest is nog niet gepland.
In de loop van de tijd is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de
werkwijze van de commissie:
— de norm moet praktisch en bruikbaar zijn, met een hoge acceptatiegraad
— gangbaar taalgebruik wordt geaccepteerd (computer, record, cursor)
— als er een goed Nederlands equivalent is, laten we dat prevaleren
boven een Engelse term (indelen
boven fo rmatteren, aanmelden
boven aanloggen)
— alle termen zijn gebaseerd op een
definitie, zo mogelijk afkomstig
van internationale normalisatie
— creatief taalgebruik gaan we niet uit
de weg. We zijn niet bang om een

nieuw woord te bedenken als het
goed klinkt. Tenslotte heeft brommer het ook gewonnen van rijwiel
met hulpmotor.

De rol van u en Onze Taal
Taal ontstaat pas in het gebruik. Een
aantal taalgebruikers leest Onze Taal,
en blijkens de reacties zijn dit bijna altijd kritische taalgebruikers. Vandaar
dat met ingang van dit nummer een
artikelenserie wordt gestart onder het
motto `Hoe moet het heten?' In deze
artikelen worden hete hangij zers
besproken die de commissie is tegengekomen. Net zoals in de komende
norm wordt daarbij uitgegaan van wat
iets voorstelt, wat het betekent. Pas als
je weet wat iets is, kun je zinvol debatteren over hoe het moet heten. Met de
serie proberen we een breder draagvlak te bereiken voor de voorgestelde
termen. Ook hopen we gewoon op
hulp bij problemen waar we zelf niet
uitgekomen zijn. Uw reacties zijn dus
welkom; ze kunnen worden gericht
aan de redactie.

Informaticatermen: hoe moet het heten? (1)
Cees Kleinveld

Iets waar vrijwel iedere pc-gebruiker mee wordt geconfronteerd, is de manier waarop
de computer bijhoudt hoe alle documenten, bestanden, programma's en dergelijke
heten en waar ze te vinden zijn. In het Engels spreekt men in dat verband over een
root directory, die onderverdeeld kan zijn in subdirectories. Beide zijn vormen van
een directory.
De `directory'
Zoals al eerder is betoogd, baseren we
onze Nederlandse termen op wat de
dingen zijn of betekenen. Laten we
eens wat beter kijken naar wat een
directory is. Pas als we weten wat een
directory voorstelt, kunnen we zinvol
beslissen over een Nederlands equivalent.
De basis van onze kennis vinden we in
de definities van de ISO (International
Organization for Standardization). In
norm ISO 2382/7 staat de volgende
definitie voor deze term (vrij vertaald):
een tabel van identificaties van en verwijzingen naar de bijbehorende gegevens.
Nu zijn er meer definities voor directory bedacht, maar als er een ISOdefinitie is, gaat deze voor. Wat Webster
en de IBM Dictionary of Computing

ervan zeggen, laten we in dit geval
doelbewust buiten beschouwing.
Een directory is te vergelijken met een
menukaart van een restaurant. Die
geeft een opsomming van alles wat er
te krijgen is. Naam, soort, prijs, soms
ook samenstelling en voedingswaarde.
In een pc staan in een directory vergelijkbare gegevens. Naam, grootte,
laatste datum van bijwerken van de
aanwezige bestanden, programma's
e.d. zijn daarin vermeld. Ook bijvoorbeeld of het een systeembestand betreft of een bestand dat verborgen
blijft. Verder, maar voor de gebruiker
niet zichtbaar, ook de plaats op de diskette of harde schijf waar het bestand
(of programma e.d.) te vinden is.
Wat worden nu de Nederlandse ter-

men? Het woord directory is door
diverse auteurs vertaald met inhoudsopgave, index of directory. Geen van
alle ideaal noch spitsvondig, maar niemand heeft tot dusver iets beters bedacht. Adreslijst is ooit in 1984 voorgesteld, maar heeft het niet gehaald.
Wat heeft onze commissie hiermee gedaan? Index is afgewezen, omdat een
index (volgens de ISO-definitie daarvan) een wezenlijk ander iets is dan
een directory. Een index is te vergelijken met een index van een boek: een
lijst trefwoorden of onderwerpen met
verwijzingen naar waar een en ander
terug te vinden is. De index is gericht
op snel zoeken en vervult een geheel
andere functie dan een directory. Het
woord inhoudsopgave is te beperkt.
Een directory is meer dan alleen een
inhoudsopgave, zoals uit het bovenstaande blijkt.
Wat als Nederlandse term overblijft,
is: directory. Jammer, maar helaas. Van
nu of aan kunnen we de aanhalings-
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tekens van `directory' weglaten omdat
het woord is opgenomen in onze taal.
Van root naar hoofd-

In de pc-omgeving zijn er twee soorten directory's. Op zijn Engels: een
root directory en een subdirectory. Helaas zijn er van deze begrippen nog
geen ISO-definities waarop we kunnen
terugvallen, maar er zijn meer bronnen. Grijpen we terug naar het voorbeeld van het restaurant, dan is de root
directory te vergelijken met de menukaart die iedereen op zijn tafeltje
krijgt. Van daaruit wordt bijvoorbeeld
verwezen naar een afzonderlijke kaart
voor wijnen of een menu met vegetarisch eten. Bij de pc wordt de root
directory door de computer aangemaakt bij het indelen van een diskette
of harde schijf. De root is er altijd en
kan niet worden verwij derd. Een subdirectory ontstaat pas als gevolg van
een acne van een gebruiker.
Wat wordt het dan in het Nederlands?
Subdirectory is eenvoudig: dat kan gewoon blijven staan, want we hebben

directory al geaccepteerd. De root directory is moeilijker. Mogelijkheden hiervoor zijn er te over. Samenstellingen
met basis-, grond-, hoofd, root-, top- en
wortel- worden in de literatuur door
elkaar gebruikt. Nu geeft sub een onderverdeling aan, zodat iets hogers als
vertaling voor root het meest voor de
hand ligt. Resten de voorvoegsels top
en hoofd. Top heeft een kwaliteitsaanduiding in zich, zoals blij kt uit topkwaliteit of topsport. Dat is hier niet
de bedoeling, zodat de keus uiteindelij k is gevallen op hoofd. Een root directory heet voortaan hoofddirectory.
Samengevat
In bovenstaand gedeelte zijn drie
woorden expliciet behandeld. Het zou
te ver voeren om alle 600 algemene informaticatermen op deze manier de revue te laten passeren. In deze artikelenserie behandelen we alleen de hete
hangijzers. Terloops zijn er in dit artikel nog meer begrippen uit de voorgestelde norm gebruikt. Hieronder
volgt een opsomming in de volgorde
Engels-Nederlands.

ENGELS NEDERLANDS
directory directory
root directory hoofddirectory
subdirectory subdirectory

computer computer
create
data
diskette
document
file

aanmaken

gegevens
diskette
document
bestand
flexible disk diskette
floppy disk diskette
format (ww) indelen
hard disk harde schijf
hidden verborgen
identifier identificatie
index index
informatics informatica
information science informatica
personal computer pc of personal computer
program programma

read only uitleessearch zoeken
system systeem
update bijwerken

Als regel/min de regel
C. Kostelijk — Noord-Scharwoude

In de nieuwe Schrijfwijzer van J. Renkema (1989) zijn ook de anglicismen
`herzien'. Wij treffen nu op blz. 143
aan: brandnieuw, zijn nek uitsteken,
nieuwkomer, als regel en vroeger of
later. De auteur raadt schrijvers die
kritiek op hun taalgebruik willen
voorkomen aan deze woorden te vervangen door: gloednieuw, risico's durven nemen, nieuweling in de regel en
vroeg of laat.
Ik hoop aan te tonen dat als regel niet
in de rij thuishoort, en bovendien dat
deze uitdrukking een geheel eigen betekenis heeft, die niet gelijk is aan die
van in de regel.
In het WNT worden als synoniemen
van in de regel opgegeven: doorgaans,
gewoonlijk, over het algemeen. Over als
regel schrijft het WNT: 'hetz. als het
oudere in den regel. Naar het eng. as a
rule en op dezen grond thans nog door
puristen afgekeurd. Het heeft echter
door het alg. gebruik burgerrecht verkregen'. Er volgen daarna zeven bewijsplaatsen met als regel.

Dat als regel hetzelfde zou betekenen
als in den regel leek mij verdacht. Ik
besloot de meest technische van de
zeven bewijsplaatsen aan studenten
voor te leggen. Het origineel: `Als
regel wordt de (klei)massa in vochtige
kelders bewaard' en daarnaast: `In de
regel wordt de (klei)massa in vochtige
kelders bewaard' met daarbij de vraag
bij Welke zin de kans op afwijking
groter zou zijn. De ongeveer honderd
deelnemers wezen in grote meerderheid de tweede zin met in de regel
aan.
De publikatie van de uitkomst in De
nieuwe taalgids was voor A. Pieete
aanleiding om in zijn boek Incorrect
Nederlands (8ste druk, 1988) op blz. 38
te schrijven: 'Volgens het WNT heeft
de uitdrukking als regel burgerrecht
gekregen. Er schijnt thans tussen als
regel en in de regel enig betekenisverschil gevoeld te worden. Bij in de regel
zou de kans op afwijking groter zijn
dan bij als regel.'

Dat men het onderscheid gezocht zou
kunnen noemen, wijs ik van de hand.
Ik kan mid i' et formuleren van
wetsvoorschriften ituaties voorstellen
waarbij het zeer gewenst is na te gaan
of men als regel of in de regel dient te
gebruiken. En wat dacht u van de verzekeringsmaatschappij die adverteert
dat het verzekerde bedrag in de regel
op 65-jarige leeftijd zal worden uitbetaald? De animo voor het sluiten
van een verzekering met een dergelijke
vage toezegging zal niet groot zijn!
Het wezenlijke verschil tussen beide
uitdrukkingen zal — neem ik aan —
voor ieder zeer overtuigend zijn in de
zinnen: `Als regel gaan de kinderen
om acht uur naar bed' (een vaste regel
in het gezin) en `In de regel gaan de
kinderen om acht uur naar bed' (doorgaans, gewoonlijk, niet altijd).
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Malapropismen

• De belangrijkste zinnen kun je
laten opvallen met een articuleerstift.
• Dat lijkt me een oratorische vraag.
• Mijn oom heeft zojuist een bloedtransplantatie achter de rug.
• Kritiek die hout slaat, is altijd wel
kom.
• Zijn hobby is het obsederen van
vogeltjes.
• Ik ben nogal ontmand, want mijn
secretaresse is ziek.
• Tegenwoordig zijn de mensen erg
vlot met het tatoeeren van elkaar.
• Kijk mama, wat een mooie PrinsBernhardshond!
• Geen paniek: een slechte generatie
betekent doorgaans een goede uitvoering!
• De tussenschermen in het ziekenhuis moeten de intimidatie tussen
zieke en bezoeker verhogen.
• Doet u misschien ook aan aquapunctuur?
• Die school kampt met problemen
tussen ethische minderheden.
• Gelukkig, het huis is weer van
kant.
• Wat maak je nu toch weer een valse
inseminatie!
• Zo'n leren omslag geeft een beetje
jacquet aan het geheel.
• De immigranten voor dit gerecht
zijn soms moeilijk te krijgen.
• Opa moet naar het ziekenhuis,
want hij heeft last van zijn fosfaat.
• Hier heeft het bijzonder onderwijs
gelukkig nog een vinger tussen de
deur.
• Voorhoeve bezit geen eucharisma.
• Als ambulancechauffeur heb ik
vaak patienten gerenommeerd.
• De renners werden gediskwalificeerd omdat zij in concubinaat
reden.
• Walesa nam de gelegenheid te baat
al zijn critici de pan uit te vegen.
• Het vinden van de juiste mensen
kan toch niet het brokstuk zijn?
• Haar man werd in de oorlog door
de bezetters gefuseerd.
• Robert Long is een typisch voorbeeld van een echte narcis.
• Van deze flessen kun je zo moeilijk
de capsones eraf krij gen.
• Het episch centrum van de aard-

beving lag in de buurt van de Zuiditaliaanse stad Potenza.
• Ik kan me slecht concentreren als
de kerkklokken zo lang luieren.
• Door tijdgebrek werd de vergadering slechts improvisorisch voorbereid.
• De hockeyclub werd optimaal
forma bijgestaan door een team begeleiders.
• Mijn zoon neemt de zaak niet over;
daar is hij niet comfortabel voor.
• Hun jongste zoon is erg muzikaal
en speelt prachtig op de tumor.
• Dat gaat helaas met nogal wat
moeilijkheden te paard.
• Als uw vrouw nu nog niet wil,
moet zij worden omgeturfd.
• Volgens mij neemt hij veel te veel
horens op zijn vork.
• Een ogenblikje geduld alstublieft,
ik heb ook maar twee paar handen!

• Denk maar niet dat je mij met die
grove taal kunt imiteren.
• Gelukkig waren de deelnemers het
anoniem met ons voorstel eens.
• Deze sollicitant lijkt ons volkomen
incompetabel.
• Dit valt vast niet bij iedereen in
goede toonaarde.
• Zijn vrouw heeft een happig
woordje met de dokter gesproken.
• Na de wedstrijd gonst het zweet altijd an hem af.

• Tienduizend gulden? Dat is een
ruk uit mijn lijf!
• Mijn vader is erg afgotisch op dat
kind.
• De verdachte verdedigde zich met
de opmerking dat hij tijdens zijn
daad een dwaas voor ogen had.
• Nee, dat is nog niet zeker, het
hangs nog als nat zand in de lucht.
• Hij rookt als een ketting.
• Ons nieuwe kantoor heeft gelukkig
airconditie.
• Hij maakte gelegenheid van de kans
om te scoren.
• De rode kaart was slechts uitstel
van excuus.
• Het was nou niet bepaald een liguster gezelschap.
• Denk erom, na het feest kom je
liniaal rectaal naar huis!
• 'Wil jij ook een macaronikoek?',
vroeg mijn collega.
• Je moet die zaken gewoon met
elkaar intrigeren.
• Ik ben hartpatient; bij het laatste
infarct hebben ze me gereincarneerd.
• Mijn buurman heeft een nieuwe
heg, zo'n register, geplant.
• Hij legt de wonde op de zere plek.
• Ik ben bij na helemaal onderzocht;
nu alleen mijn altvleesklier nog.
• Als je die bon nog niet hebt ingestuurd, behoor je wel tot de
laatsten der Morianen.
• Haar dochter had een zware bevalling; haar bekken waren te nauw.
• Van zo'n advertentie krijgt de lezer
een anticipatie tegen het produkt.
• We stonden met open ogen te kijken.
Gehoord of gelezen en ingezonden door:
prof. mr. O. K. Brahn, Utrecht; mw. Bunia, Leiden; G. Crisson, Alphen aan den
Rijn; W. van Dijk, Den Haag; mw. A.
Dijkstra, Groningen; mw. M. Dommisse,
Arnhem; G. Drenth, Amstelveen; E. van
Eerdewijk, Berkel-Enschot; J. HamersVelberg, Bundek; R. Hempelman, Nuenen; M. P. H. Henst, Nijmegen; M. de
Koning, Amstelveen; W. van der Kraan,
Drempt; J. F. van Mierlo, Delft; dr. ir. E.
R. Muhring, Middelbeers; mw. A. Mulder,
Leiden; A. J. Nuijten, Den Haag; mw. S.
M. Out-Boon, Heemstede; mw. S. J. PolakPosthuma, Ede; mw. G. F. Poppelsdorf,
Amsterdam; A. Scholten, Sassenheim; W.
J. Schoonhoven, Utrecht; W. Smulders,
Rosmalen; mw. A. Staalman-Boer, Haarlem; T. Vingerhoets, Haarlem; mw.
Vissers-Zipp, Maassluis; J. E. de Vries, Zoe-termeer; M. W. M. van Winkel, Den Helder; H. J. Wouters, Amstelveen; dr. C.
Zaalberg, Leiden; en redactieleden van
Onze Taal.
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Schrijf thuis uw reisverhaal
Harri Theirlynck — journalist/tekstschrijver, Den Haag

Een leerling-journalist die nog nooit buiten zijn woonplaats is geweest, krijgt van de
hoofdredacteur opdracht voor het zaterdagkatern een toeristisch verhaal over ZuidUtopia te schrijven. Hoi, denkt de journalist, eindelijk een snoepreisje. Nee, zegt de
hoofdredacteur, je blijft gewoon aan je bureau zitten. Hier heb je een kaart en een
informatiemap van Zuid-Utopia, en hier heb je onze Handleiding voor het
Schrijven van Reisverhalen. Deadline over twee uur.
Zo moet het ongeveer gaan op de
redactie van tachtig procent van onze
kranten en tijdschriften, heeft drie
maanden intensieve lezing van reisverhalen mij geleerd.
In de handleiding kan staan: `Een reisverhaal bestaat uit vier Zuilen die elk
gelijke aandacht moeten krijgen. De
zuil Autochtonen, de zuil Natuur, de
zuil Cultuur en de zuil Gewone Bebouwing. Autochtonen (er moeten er
minimaal twee sprekend worden opgevoerd) dienen als volgt te worden omschreven: goedlachs en vriendelijk. Zij
zijn altijd trots op hun geboortegrond.'
`Bij Natuur pakke men de landkaart.
Is er weinig bebouwing, is het land
vlak en komen er volgens de informatiemap enkele koeien in voor, dan
heet zo'n landschap dromerig. In zo'n
geval dient ook het adjectief weids
(met ei graag) te worden ingevoerd.'

Inkleuren
Bovengenoemde handleiding kan
slechts worden geschreven op basis van
de voorspelbaarheid van reisverhalen.
Voorspelbaarheid betekent in dit geval
dat je de verhalen van tevoren kunt
structureren — bijvoorbeeld met de
hierboven genoemde vier Zuilen — en
inkleuren met oude vrouwtjes, gezellige
drulkte, sfeervolle geveltjes en vermaarde
wi jnen.
L. J. M. Rutten merkt in zijn artikel
over reisgidsentaal (Onze Taal van
juli/augustus 1988) op dat het taalgebruik van reisgidsen zich kenmerkt
door een ware inflatie van adjectieven.
`Nergens wordt de zelfstandige naamwoorden een vrijgezellenbestaan gegund.
Ook reisverhalen lopen over van de
adjectieven. Het aardige van de epitheta ornantia in veel reisverhalen is
dat ze zo voorspelbaar zijn. Substan-

tief en adjectief zitten als Maagdenburger halve bollen, als Siamese tweelingen aan elkaar vast. Ziet de toeristischjournalist een berg of markt, dan borrelen de bijbehorende adjectieven
automatisch uit het collectief onbewuste van de reisjournalistiek, die
snelkookpan van cliches en platitudes,
naar boven. Altijd een positief adjectief natuurlijk, want een reisreportage
moet voor alles de schijn ophouden
dat reizen leuk is. Een paar voorbeelden:
— huisjes (klein, laag, bouwvallig):
pittoresk
— vlak landschap, waar kraak noch
smaak aan zit: in volstrekte harmonie
— hammen (hangend boven toonbank): geurig
— hammen (liggend in de vitrine):
smakelijk.

Wat vliegt daar?
Opvallend bij natuurbeschrijvingen is
de exactheid waarmee de auteur de
aanwezige flora en fauna beschrijft.
Een exactheid die een benijdenswaardige natuurkennis verraadt.
Maar meestal is er een andere oorzaak
in het geding. Gerrit Komrij heeft
daarover geschreven. Een auteur die
een stukje natuur in zijn verhaal wil
verwerken, kan moeilijk aankomen
met: `tangs de weg stonden flinke
bruine ')omen. Er vlogen grote blauwe
vogels voorbij. Derhalve, aldus Komrij, haalt hij bij de AKO-shop de boekjes Wat vliegt daar? en Wat groeit daar?
en dan wordt de beschrijving al heel
wat professioneler: `Het peperboompje en de Spaanse aak wiegen
wat op de mistral heen en weer. Boven
alles uit torent het gefluit van het
robijntirannetje.

Afwijkende bevolking
In veel reisverhalen wordt de natuurlijke omgeving verantwoordelijk
gesteld voor lokale rariteiten of afwijkingen van de bevolking. Zo is de
Graubundner mens 'ogenschijnlijk zo
sereen als het hem omringende berglandschap, maar hij kan te gelegener
tijd losbarsten als een lawine'.
Bewoners uit het noorden van elk land
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en vissers zijn immer stug, maar
meestal slechts op het eerste gezicht.
`Friezen zijn in de eerste omgang afhoudend, maar als je ze eenmaal beter
kent ...' Bewoners van het zuiden van
elk land houden er steevast een Bourgondisch leefpatroon op na.
Voor het karakter van de bevolking
worden vaak omschrijvingen gebruikt
die je in elk beschaafd land, bij toepassing op een andere bevolkingsgroep,
direct voor de rechter zouden brengen. `De Munchner mens is pronkzuchtig. Hij houdt van opzichtige sieraden en mag dat ook graag laten zien.
Een toeristisch verhaal wordt meestal
bevolkt door vaste personages in een
vast decor. Op bank] es op dorpspleinen zitten vriendelijke oude vrouwtjes.
In de dorpskroeg zitten morsige oude
mannetjes. Voor de dorpskroeg krioelt
de jeugd wat bij elkaar. In landen met
een ander licht is er vaak een donkerogig personage dat de scribent door allerlei armoedige sloppen en steegjes
voert. Dat beet dan `het echte Lissabon' of `het andere Rome'.
Heel wat ellende in reisverhalen kan
mijns inziens worden voorkomen
door op de redactie van krant of tij dschrift in tachtigpuntsletter een citaat

uit het laatste boek van J. P. Guepin te
hangen (Toen ze over het lijk van haar
moeder gestruikeld was ... ): `De Positanees is hartelijk en in het algemeen
vrolijk en een liefhebber van grappen,
maar hij is geneigd tot minachting en
bedreigingen.

Dodelijke titels
Als de Zuilen Autochtonen, Natuur,
Gewone Bebouwing en Cultuur (voor
die laatste Zuil worden meestal wat
oude kerken uit de encyclopedie gehaald) afdoende zijn behandeld, moet
er nog een titel boven het verhaal
komen. Sommige titels zijn echt
taboe. Op de redactie van een tijdschrift waar ik werkte, deed het apocriefe verhaal de ronde dat een reisverhaal met als titel `X, land van tegenstellingen' reden was voor ontslag op
staande voet.
Alliteratie en assonantie zijn geliefde
stijlmiddelen voor in de kop. De koude
kusten van Kermon, of — god betere
't — Portugal, arm maar warm.
Ook de metafoor is populair. Wat dat
betreft ontlopen het taalgebruik in
koppen van reisverhalen en dat van
toeristische folders elkaar nauwelijks.
Jules Hellendoorn, die een doctoraalscriptie schreef over het taalge-

bruik in toeristische folders voor Zweden, introduceerde het begrip `paradijsmetafoor . Bijvoorbeeld: Heerlijk
Hertendalen, de sleutel tot Vorland. Gemeenten claimen in hun folders vaak
het exclusieve recht op toegang tot een
heerlijk oord. Ze zijn daarbij meestal
niet bescheiden. Een vlek van een
vierkante kilometer waant zich al snel
de noodzakelijke entree tot het duizenden kilometers grote Lapland.
Sleutel, poort, toegangspoort, dat
soort veelgebruikte beeldspraken
wordt dankbaar overgenomen in kop
of lead van een toeristisch verhaal:
Florence, de erepoort van Toscane.
Zo, het verhaal is af, de deadline is gehaald en de lezers kunnen in het weekend lekker 'leunstoelreizen'.

Hoongelach
De simpelste en wellicht effectiefste
aanbeveling voor schrijvers van reisverhalen komt eveneens uit de scriptie
van Jules Hellendoorn. `Als u uw tekst
af heeft, lees hem dan eens hardop aan
uw collega's voor. Het hoongelach dat
opklinkt bij de tweede keer bijzonder
fraat of het vijfde gezellige terrasje
heeft een groot reinigend vermogen
op het reisverhaal.

Taalcuriosa
Meestvoud (2)
Jules Welling — Best

In het aprilnummer van Onze Taal
kwam de vondst van Jac Fuchs uit
Weesp — het meestvoud — ter sprake.
Hij kwam met `w weeswezen wezens'
tot een meestvoud in vier trappen, en
ik sloot niet uit dat er meestvouden
zijn met nog meer trappen, daarmee
de lezers aanzettend tot enige zelfwerkzaamheid.
Het gaat bij het meestvoud om nietsemantische meervoudsvorming: de
volgende trap is het meervoud van de
voorafgaande door er een meervoudsuitgang aan te geven, waarbij wel het
bestaan van het woord, maar niet de
betekenis ertoe doet.
Zoals te verwachten viel, leverde de
post een rijke oogst op. I. P. de Bie uit
Diepenveen kwam met het vijftrapsmeestvoud `mu-mus-mi-mis-missen

De mu is een letter uit het Griekse
alfabet, die de normale meervouds-s
(dekenldekens) krijgt, vervolgens de
Latijnse i (medicuslmedict), en ten
slotte de normale s en de al even
Nederlandse toevoeging -sen
(kuslkussen).
Rob van den Berg uit Nijmegen kwam
met het zestraps-meestvoud `pon-papas-pass-passeren-passerenden': van
pon naar pa zoals van stadion naar stadia, dan tweemaal de gewone s (pass is
een voetbalterm die ook in de Nederlandse woordenboeken staat), vervolgens -eren zoals van kind naar kinderen, en dan nog een oer-Nederlands
-den (spalspaden).
Heel curieus is dat Van den Berg in
zijn brief het voorbeeld van De Bie

aanvult, zonder dat hij dat kon weten.
Hij wist er nog twee trappen aan toe
te voegen met deze prachtige reeks:
`mu-mus-mi-mis-miss-missenmissenden , waarbij de laatste meervoudsvorming analoog is met die van
la/laden. Ziedaar het zeventrapsmeestvoud!
Zonder tegenbericht boekstaven we
dat als record in de annalen van Taalcuriosa.
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Taal en betekenis
Heldringiana (1)
H. J. Verkuyl
hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Utrecht

Er wordt veel geklaagd over taalfouten
van anderen, in allerlei vormen: op
feestjes en partijen, in ingezonden
stukken, in Onze Taal, in rubrieken.
Onze nationale schoolmeester
J. L. Heldring hanteert maandelijks in
NRC Handelsblad het rode potlood.
Het aantal soorten fouten dat hij daarbij signaleert, is vrij beperkt. Het gaat
bijna steeds om:
1. samentrekkingen: In 1981 nam de
werkeloosheid toe en is nu terug op
2. dubbelop-constructies: Haar vermogen zelfs in het oppervlakkigste
script nog diepte te kunnen suggereren;
3. congruentie: zo ben ik nog een van
de weinigen die met een schrijfmachine schrijft. Een der eerste architecten die inzag dat ... , Samenwerking tussen X en Y hebben geleid tot
4. contaminaties: niet het minst +
niet in de laatste plaats —p niet in het
minst; en
5. onvolledigheid: cmaar niet nadat
in plaats van maar niet dan nadat,
etc. etc.
Ik wil niet zeggen dat de lij st compleet
is, maar het is echt niet veel meer. Dat
maakt Heldring voor taalkundigen
niet zo interessant, omdat hij zich in
feite steeds herhaalt. Iemand die je er
voortdurend op wijst dat je overhemd
niet gekreukt mag zijn, is op den duur
behoorlijk voorspelbaar, ook al draag
je telkens verschillende overhemden.
Dat ik toch op Heldring inga, komt
doordat sommige van de gevallen die
hij fout noemt, interessant zijn om geheel andere redenen: ze ontstaan door
op zichzelf correcte toepassingen van
regels die tot het taalsysteem zelf behoren.
Bijsturen in verwijzingen
Oorspronkelijk wou ik dit punt toelichten aan de hand van een geval als
Een aantal soldaten trokken voorbij,
dat vrijwel model staat voor een overbekend soort Heldring-fout, waarvan
Heldring overigens zelf (in een brief
aan mij) ontkent dat hij die fout rekent. Maar het is toch beter eerst te

beginnen met iets dat Heldring fout
moet rekenen, namelijk het gebruik
van die in de zin direct hiervoor. Het
is het geval en nu verwij s ik terug met
die. Kan dat? Mag dat? Ik trof dat die
op mijn beeldscherm aan.
Natuurlijk ken ik de antecedent-regel
die enkelvoud verlangt, maar ik wilde
nu juist uitdrukken dat ik een specifiek geval ging behandelen, terwijl ik
ook wilde zeggen dat Heldring ontkent dat dit behoort tot de gevallen die
hij fout rekent. Met andere woorden,
na die staat eigenlijk gevallen en ik
mag erop rekenen dat de lezer wel begrijpt dat ik op dat punt een iets algemenere uitspraak over die gevallen
doe. Tijdens het schrijven van de zin
ben ik als het ware 'opgeschoven' van
het enkelvoud naar het meervoud,
omdat ik het eerst had over lets enkelvoudigs en daarna over lets meervoudigs. Waarom zou zoiets niet mogen?
Men mag in het taalverkeer toch
bijsturen om het doel te bereiken?
Geen ijzeren wet
Is het gebruik van die minder goed?
Een zin als Ik begin nu met een geval
dat nagenoeg model lijkt te staan voor
het soort font dat Arthur onderzoekt, en
waarvan hij zelfzegt dat hij ze altijd
aanstreept, 1ij kt me correct Nederlands. De spreker of schrijver gaat hier
over naar een meervoudige verwijzing.
Hij verwijst meervoudig naar fout: het
woord soort introduceert een meervoudigheid. Je kunt ook niet goed
soorten aanstrepen, dus je gaat nu verwijzen naar fouten ook al staat het
woord er zelf niet. Kortom, een correcte en in elk geval zeer bruikbare
zin, maar de simpele regel (je mag alleen enkelvoudig verwijzen naar lets
enkelvoudigs) gaat niet op.
Dit type niet-directe terugverwijzing
komt overigens meer voor. In Slechts
enkele parlementsleden beseffen dat ze
gekozen worden om het yolk te vertegenwoordigen kan ze volgens de regel
terugslaan op slechts enkele panementsleden als geheel, zoals in Slechts
enkele parlementsleden zeiden dat ze
zouden komen. Maar even goed, en
misschien wel beter, kan ze in de eerste

zin terugslaan op parlementsleden.
Daar pleit de inhoud van de bij zin
ook voor: het is immers een algemene
uitspraak over parlementsleden, niet
over een specifiek deel ervan. Slordige
terugverwijzing? Nee, bepaald niet.
Analyseert men de NP, dat wil zeggen
de naamwoordelijke groep slechts enkele parlementsleden als [[slechts enkele] [parlementsleden]N]NP, dan kan
men zeggen dat ze zowel mag terugverwijzen naar de gehele NP (de informatie in slechts enikele doet dan mee) als
naar N, dat wil zeggen het naamwoord parlementsleden.
Wat na een aantal?
Nu dan het overbekende schijnbare
Heldring-geval waar Heldring zelf zo
liberaal op reageert. Is het Er liep een
aantal soldaten op straat of Er liepen
een aantal soldaten op straat? En is het
Een aantal soldaten dat ik voorbij zag
lopen, had lang Naar? Of is het Een
aantal soldaten die ik voorbij zag lopen,
hadden lang Naar? Enkelvouders zeggen dat dit laatste altij d fout is; meervouders zeggen dat het ook mag
(meestal zeggen ze er niets over maar
gebruiken ze het spontaan).
De enkelvouders hebben ongelijk: in
zinnen als Er liep een aantal soldaten
op straat en 'het was voorbij voordat ik
het wist en Van een aantal mensen weet
ik dat 'het nog moet komen... mag
zelfs geen enkelvoudige terugverwijzing plaatsvinden. Het moet hier zijn:
Er liepen een aantal soldaten op straat
en ze waren voorbij voor ik het wist, of
Er liep een aantal soldaten op straat en
ze waren voorbij voor ik het wist. Deze
laatste zin is een variant op het eerste
probleem dat ik hierboven besprak.
De volgende zin gaat goed: Van het
aantal soldaten dat langstrok, weet ik
dat het laag is. Onmogelijk is Van het
aantal soldaten dat langstrok, weet ik
dat ze laag zijn. Kortom, in sommige
zinnen is een aantal het antecedent, in
andere soldaten, zoals ook duidelij k
blijkt uit Van een aantal soldaten weet
ik dat '' het gegeten heeft tegenover Van
een aantal soldaten weet ik dat ze gegeten hebben. Ook hier gaat het dus weer
om de vraag of we ons bij het spreken
concentreren op het N-deel van de NP
[[een aantal][soldaten]N]NP of op de
hele NP, en daarmee op de hoeveelheidsaanduiding.
Mogen en moeten wisselen

Het is dus onjuist te zeggen dat het
werkwoord achter een aantal soldaten
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altij d zowel enkelvoud als meervoud
mag zijn. Feit is dat in sommige gevallen het gebruik van het enkelvoud
meer voor de hand ligt, in andere alleen het gebruik van het meervoud, afhankelijk van de bedoelingen van de
spreker. Achter deze feiten ligt het gegeven verborgen dat men al pratend
van perspectief kan, mag en moet wisselen, dat wil zeggen dat men in
woordgroepen als een aantal soldaten,
maar ook weinig parlementsleden kan
focussen op de hele woordgroep of op
een deel ervan, afhankelijk van het
perspectief dat men wil presenteren.
Dat perspectief kan bij het uitspreken
van een zin soms ook veranderen, afhankelijk van de vraag welke informatie men wil belichten. Soms richt men
zich op de hoeveelheidsinformatie
(slechts enkele, een aantal), soms op de
beschrijvende term, maar het Nederlands zelf verschaft meestal niet de
middelen om perspectiefwisselingen te
signaleren. Het rode potlood is
daarom niet altijd een juiste reactie.
Een van de volgende keren behandel
ik nog enkele Heldring-gevallen.

Coulancehalve
J. R van Vonderen
Den Haag

Van de `ziekteonkostenverzekeringsmaatschappij' (je vraagt je af hoe ze
zoiets kunnen bedenken) kreeg ik een
formulier met de aantekening: `Coulancehalve wordt alsnog uitkering verleend: Ik heb alle waardering voor het
ziekteonkostenverzekeringsmaatschappijpersoneel dat onze Nederlandse taal
verrijkt met fraaie woorden, maar ik
zit mij sindsdien wel af te vragen of dit
wel een verfraaiing is. Is coulancehalve
een goed Nederlands woord? Volgens
mij niet. Woorden die verbonden zijn
met dat halve zijn nogal zeldzaam.
Ambtshalve, zekerheidshalve en veiligheidshalve bijvoorbeeld. Ik heb sterk
de indruk dat dit -halve niet zonder
meer voor andere woorden gebruikt
mag worden.
Dat het voor mijn gevoelen ook een
lelijk woord is, komt daar nog bij. Ten
slotte behoort er voor -halve een
tweede naamval met een s te staan.
Dan zou het dus coulanceshalve moeten zijn, maar ook dat woord wil er
bij mij niet in.

Vlaamse kijkers
voortaan Belgen?
R Daled — Sint-Kruis, Belgie

De Nederlandse overheid heeft de
Nederlandse omroepen 'verboden' de
luisteraars en kijkers in Vlaanderen
nog als `Vlaamse' aan te spreken; het
moet voortaan `Belgische' zijn. Ik
vind deze oekaze een reden om een
beschouwing te wij den aan het verschil tussen `Belgisch' en `Vlaams
mede omdat ik me niet kan voorstellen dat de leden van het Genootschap
Onze Taal het met deze naar dictatuur
riekende oekaze eens zouden zijn. Ik
heb me er overigens van vergewist dat
de Nederlandse omroepen zich stipt
aan het `bevel van hogerhand' houden.
Dit `bevel' van een 'democratische'
overheid wekt uiteraard verbazing in
het Nederlands-georienteerde deel van
Vlaanderen, vooral nu er ook officieel
en de jure een `Vlaamse Gemeenschap' plus regering bestaat. De vraag
is: wie, welke overheidsinstelling heeft
hier op aanstichten van wie de oekaze
uitgevaardigd? In een democratie moet
hierover opheldering verstrekt worden.
Ik weet dat de meeste randstedelingen,
zoals recent nog W. F. Hermans in de
NRC, zweren bij het gebruik van de
termen Belgie, Belgisch en Belg, in navolging van de `ame belge'-theorie van
H. Pirenne, die door de Nederlander
prof. P. Geyl bestreden werd, kennelijk niet met enig resultaat in Nederland.
Natuurlijk `bestaan' de woorden Belgie, Belgisch en Belg, en worden ze gebruikt, net zo goed als Benelux en
Hexagone en Maghreb bestaan. Maar
men verwijst toch niet naar een etnische `identiteit' als men je Beneluxer,
Hexagoner of Maghrebien zou noemen. Hoe zou de gemiddelde Nederlander reageren als hij als 'Beneluxer'
aangesproken zou worden? Het is een
universeel verlangen van de mens een
identiteit te hebben. Dat geldt niet alleen voor de Vlaming en de Nederlander: de meesten willen genoemd worden naar hun wortels: Schot, Welshman, Ier, Breton, Elzasser, Bask,
Tiroler (in Italie), Fries, Servier,
Kroaat, Sloveen.

Enkele Nederlandse omroepen hadden nu de goede gewoonte aangenomen de Vlamingen als Vlaming aan te
spreken. Dat mocht niet langer. Welk
gevaar hield die aanspreking in? En
welk gevaar is nu bezworen? Men zou
kunnen opwerpen dat de Nederlandse
`overheid' 'staats' denkt, en tegen discriminatie is. Maar wie wordt in 's
hemelsnaam beledigd of gediscrimineerd als een Nederlandse omroep het
over `Vlamingen' heeft? Stel u voor
dat de Nederlandse `overheid' antwoordt: de Walen zijn toch geen Vlamingen, en die zouden ook eens naar
de TROS, Veronica, VARA, enz. kunnen
luisteren of kijken. Ik weet niet of de
Nederlandse `overheid' zo naief is te
veronderstellen dat een Waal ooit op
een Nederlandse omroep zou afstemmen. In dat geval maakt ze zich illusies.
Misschien zal de Nederlandse `overheid' zeggen dat Naar oekaze ingegeven is door de zorg zich niet in Belgische binnenlandse aangelegenheden te
mengen, namelijk de Vlaams-Waalse
verhoudingen. Toch heeft mijns inziens de staat Nederland er alle belang
bij dat hij met het taalverwante Vlaanderen een goede verhouding heeft.
Het wat al te geruste Nederland kon
zonder Vlaanderen wel een Tachtigj arige Oorlog winnen. Ik vrees dat het
de strijd tegen de grote Europese talen
niet zal winnen zonder de strij dvaardigheid van de zuidelijke bondgenoot.
Er zijn al bressen in de Nederlandse
dij ken. Gescheurde dij ken beschermen
niet tegen het water van agressieve
talen. Laten de Nederlandse omroepen dus weer de goede gewoonte opnemen de Vlaamse identiteit te erkennen.
Laat Onze Taal het ook consequent
over Vlamingen en Vlaanderen hebben, en niet meer in een 'Oproep van
de Kiliaanstichting' (januari 1990, blz.
19) spreken over `Belgische' specialisten in verband met een samen te
stellen etymologisch woordenboek.
Kiliaan was overigens een echte
Vlaming!
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Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (4)

Gangbare woorden
Riemer Reinsma

In de derde aflevering is de vraag aan de orde geweest: hoe verzamelt de
synoniemenlexicograaf zijn materiaal? Bladeren is het parool, veel bladeren in
'gewone' woordenboeken. Maar er blijven tijdens de fase van het materiaalverzamelen nog veel vragen. Waarom kleinachten niet opgenomen en
fiPurzagen wel?

Weet u wat een kragge is? Weet u dat,
zonder in een woordenboek te hoeven
kijken?
Als je materiaal verzamelt voor een
verklarend synoniemenboek, stuit je
voortdurend op voetangels en klemmen. Soms weet je dat een bepaald
woord als zodanig wel bestaat, maar je
betwijfelt of het bestaat — nog
bestaat — in een bepaalde door de
woordenboeken vermelde betekenis.
Sloeber kan 'zielige figuur' betekenen
(`hij is een arme sloeber'), maar volgens sommige woordenboeken kan
het ook `schoelje, smeerlap' betekenen. Die tweede betekenis kende ik
niet. Op zulke momenten besef je dat
je maar een betrekkelijk klein deel van
de woordenschat actief beheerst.
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in en
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principe wordt toegepast door de
grammaticus Paardekooper, die altijd
rondborstig heeft beleden dat hij in
zijn taalbeschrijvingen uitsluitend zijn
eigen taalgebruik onder de loep
neemt. Desondanks heb ik gekozen
voor een iets ruimere aanpak, en soms
ook woorden opgenomen die ik niet
`actief' kende. Soms, niet altijd.
Wat te doen als je een bepaald woord
niet kent, of in die en die betekenis
niet kent? Bijvoorbeeld de woorden
kra kragge, kregel (in de betekenis
'flunk'), kleinachten, knettersla knuppelvers, kond maken en koog. U zult
misschien geergerd uitroepen: kijk dan
even in de Grote Koenen of de Hedendaagse Van Dale, want daar staat het
hedendaagse Nederlands. Inderdaad,
de gebruiksaanwijzing van bijvoorbeeld de Hedendaagse zegt dat je daar
alle woorden en uitdrukkingen vindt
die `in ruime kring bekend zijn. Dat

ttesS6)

privatises'
playback
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Alleen wat ik ken?
Het zou natuurlijk het gemakkelijkst
geweest zijn om in het verklarend
synoniemenboek alleen woorden en
uitdrukkingen op te nemen die je zelf
actief beheerst. Dat is best een verdedigbaar standpunt. Een soortgelijk
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moge zo zijn, maar toch is het een
vreemde zaak dat de Hedendaagse een
groot aantal woorden opneemt die
nota bene in zijn grote broer, de driedelige Van Dale, zijn aangeduid als
`verouderd' of `gewesteliik . Zo blijkt
het woord krag of kragge een dialectwoord te zijn, met de betekenis `drijvend eilandje in stilstaand zoet water'.
Niet geschikt dus voor een synoniemenboek over de algemene Nederlandse standaardtaal.

Wat is hedendaags?
De synoniemenlexicograaf moet dus
zorgen voor extra controles. Ik ging
bij twijfel allereerst na of ik in de Hedendaagse voorbeeldzinnen kon vinden. Voorbeeldzinnen bewijzen niet
alles op dit punt, maar ze leveren wel

een redelijke aanwijzing dat een gegeven woord inderdaad tot de levende
woordenschat behoort. Gaf de Hedendaagse Van Dale geen voorbeeldzin-

nen, dan bleef het woord in mijn ogen
verdacht. Was er wel een voorbeeldzin, maar bleek die rechtstreeks afkomstig te zijn uit de grote Van Dale,
dan bleef het wantrouwen toch knagen. Want men weet: de grote Van
Dale put ook veel gegevens uit oude
bronnen.
Al gauw bleek mij trouwens dat de
Hedendaagse Van Dale veel minder
voorbeeldzinnen geeft dan de grote
Van Dale. En ook als je speciaal zoekt
naar voorbeeldzinnen uit het levende
Nederlands, blijft de Hedendaagse
achter bij de driedelige broer. Ik
besloot dus om, telkens als ik twijfelde
aan het actualiteitsgehalte van de Hedendaagse, ook de grote Van Dale te
consulteren; ik controleerde of hij er
voorbeeldzinnen bij gaf, en of hij
zulke woorden karakteriseerde als
streekgebonden, verouderd of 'niet algemeen.
De uitdrukking kond maken (= ver-
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kondigen) wekte bijvoorbeeld mijn
twijfel. Ik deed navraag bij enkele taalkundigen, die mij kond deden dat ze
de uitdrukking in die vorm niet kenden; wel de uitdrukking `kond doen',
en ik hakte de knoop door: niet opnemen. Twijfel overmande mij ook bij
koog. De Hedendaagse schijnt koog
een algemeen gangbaar zelfstandig
naamwoord te vinden en geeft zelfs
een meervoudsvorm kogen. De grote
Van Dale daarentegen zegt dat het
woord alleen nog maar in plaatsnamen voorkomt (Koog aan de Zaan),
en dat lijkt mij juister. Niet opnemen
dus.
Bij kleinachten lag de zaak net zo: wel
opgenomen in de Hedendaagse, maar
volgens de GVD 'thans weinig gebruikelijk'. Het grote probleem bij dit alles
is dat we voor het Nederlands nog
steeds niet beschikken over een betrouwbare, representatieve, voor iedereen toegankelij ke materiaalverzameling waaruit je het werkelijke taalgebruik van de laatste paar decennia
kunt aflezen.

Orgie op papier
Ik moest dus roeien met de riemen die
ik had. En ik ben graag bereid aan te
nemen dat ik sommige woorden ten
onrechte de toegang tot mijn boek geweigerd heb. Wie zal het zeggen; misschien heb ik de spookachtig aandoende woorden deferentie en defenderen ten onrechte uit de collectie weggelaten, en misschien zullen sommige
woorden die ik wel opgenomen heb
fantomen blijken. Misschien heb ik
ten onrechte beweerd dat je alleen een
man `op zijn pik kunt trappen' en niet
een vrouw. En misschien zijn niet alleen mensen `bang als een wezel' maar
ook dieren. Een kleine bekentenis
durf ik hier wel of te leggen. Woorden
die ik niet kende maar die me zowel
leuk als plausibel voorkwamen, heb ik
altijd opgenomen. Zoals een aantal
krachttermen en seksuele woorden die
ik, telg van een gereformeerd geslacht,
tot nog toe niet kende. Zo heb ik de
term figuurzagen met juichend hart ingelijfd in het Verklarend Synoniemenwoordenboek. Zelf zal ik de uitdrukking vermoedelijk nooit gebruiken,
maar het is een geruststellende gedachte dat het woord nu keurig is gerubriceerd onder de ingang `copuleren, tussen al zijn scabreuze, badinerende, seksistische, plechtige en lollige
collega's. Een opgewekt en luidruchtig
gezelschap. Een orgie op papier.
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Nederlandse Taalunie stelt spellingcommissie in
Volgens artikel 4b van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie
is de Taalunie bevoegd tot "het gemeenschappelijk bepalen van de
officidle spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal'. De
Algemeen Secretaris van de Nederldndse Taaiunie installeerde
daarom in 1985 de Werkgroep ad hoc Spelling, die het work van een
later in to stellen spellingcommissie moest voorbereiden. Het
eindrapport van de werkgroep word in 1988 gepublict ^erd. Hot verscheen als nr. 20 in de reeks Voorzetten van de Nederlandse
Tealunie.
-

Op basis van de voorstellen in dit eindrapport en advies van de
Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, heeft het Comite van
Ministers van de Nederlandse Taalunie op 11 juni jl. besloten een
commissie in to stollen die binnen een jaar of twee met enkele
concrete spellingregelingen voor het Nederlands moet komen.

De commissie zal een consistente regeling gaan ontwerpen voor:
1. de bastaardwoorden, waarbij gestreefd dient to worden naar
uitsluiting van dubbelspellingen zoals 'actief/aktief' en
'theorie/teorie'.
2. de verbindingsletters -s•- en -e(n)- in bij voorbeeld
'gebak(s)schaal' on 'besse(n)sap' en
3. de diacritische tokens: de apostrof, het trema en het liggende
streepje. Dit gaat den over woordvariaties als 'loges' vs.
'loge's', 'zee-engte' vs. 'zeeengte' en 'Jans boek' vs. 'Jan's
boek'.
Daarnaast zal de spellingcommissie met voorstellen dienen to ko-

men voor een onder auspicidn van de Taalunie uit to geven officiele spellinglijst; over de inhoud van en dergelijke lijst en
over de wijze waarop de officidle Taalunie-lijst periodiek
aangevuld en bijgesteld moet worden. De opzet on de wijze van
periodieke aanpassing zullen mede afhankelijk zijn van de
juridische vorm waarin de spellingwijziging en spellinglijst van
de Taalunie worden gegoten.
De voorstellen van de commissie zullen, met uitzondering van het
koppeltekengebruik in binnenlandse aardrijkskundige namen, geen
betrekking hebben op de schrijfwijze van aardrijkskundige namen,
historische namen, en daarmee samenhangende spellingaspecten.
De nieuwe spellingcommissie bestaat uit de volgende personen:

- Voorzitter en tevens lid: prof. dr. G. Geerts (Katholieke
Universiteit Leuven);
- Secretaris en tevens lid: dr. G.J.M. Verhoeven
(Rijksuniversiteit Utrecht);
-- Loden:

-

dr. J. Zuidema (Rijksuniversiteit Utrecht);
prof. dr. J. Renkema (Katholieke Universiteit Brabant);
dr. A. Neijt-Kappen (Rijksuniversiteit Leiden);
dr. P.C. uit den Boogaart (Technische Universiteit
Eindhoven);
- prof. dr. G. de Schutter (Universitaire Instelling
Antwerpen) ;

- prof. dr. S. de Vriendt (Vrije Universiteit Brussel);
-- prof. dr. J. Taeldeman (Rijksuniversiteit Gent);
- Waarnemer namens het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse
Taalunie: drs. C.G.M. Braspenning.
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Van woord tot woord
Gemsleer
Marlies Philippa

Welke Nederlander ziet in gemzeleer
een zemelap? Maar welke Fransman
doet dat niet ! In Frankrijk wordt
zeemleer chamois `gems, gemzeleer'
genoemd. Het staat wel vast dat dit
komt doordat zeem daar (vroeger)
vaak van gemzevellen afkomstig was.
De looiwijze om zeemleer te maken is
ook toe te passen op schape- en geitevellen. In het Middelnederlands heette
gemzeleer camoos en tot in de
nieuwste Nederlandse woordenboeken wordt kamoesleer vermeld. Het
Engelse woord voor `zeem' is chamois,
chammy of shammy. Ook dit is duidelijk een leenwoord uit het Frans.
Dat Nederlands zeem (Middelnederlands seems/seemsc), Nederduits
semes/semesch, Hoogduits Samisch
(geattesteerd sinds 1420) en Zweeds
samsk eveneens uit het Frans stammen, is voor mij buiten kijf. Sommige
etymologische woordenboeken zijn
een zelfde mening toegedaan. Andere
geloven eerder aan een ontlening uit
de Slavische talen, die hun woorden
voor `teem' uit het Turks zouden hebben. Er zijn er ook die denken dat de
Slavische vormen juist aan het Duits
ontleend zijn. De Vries/De Tollenaere neemt niet aan dat zeem van chamois komt, maar vermoedt dat het
`leer uit Samland' betekent.
Het Franse chamois betekent niet alleen `gems , maar de woordvormen
chamois en gems zijn ook met elkaar
verwant. Het Nederlandse gems komt
van het Duitse Gemse, een woord dat
uit Romaans gamiza moet zijn ontstaan. Een Duitse ontlening aan het
Romaans. Gamiza had als variant
gamuza, waaruit onder andere de volgende vormen zijn voortgekomen: Italiaans camozza, Spaans camuza gamuza, Catalaans gamussa, Oudprovencaals camos, Portugees camurca, Frans
chamois, Retoromaans chamotsch/camuotsch.
Verdwenen talen
Gamiza /gamuza is niet oorspronkelijk Romaans, het is een Alpenwoord.
Voordat de Romanen en de Germanen
zich in het Alpengebied vestigden,

woonden er andere volkeren met
eigen talen. Omdat er slechts enkele
woorden uit die talen bewaard zijn,
spreken wij van substraatwoorden. Er
hebben in heel Europa bevolkingen
gewoond waarvan de talen op enkele
woorden na verdwenen zijn. Sommige
van die talen behoorden tot de Indoeuropese taalf amilie, andere niet. De
vraag is nu of gamiza /gamuza een
Indo-europees of een niet-Indo-europees substraatwoord is.
In ieder geval is het geen Arabisch
leenwoord. In eerste instantie associeerde ik de Romaanse vormen met
het Arabische djamoesa 'waterbuffel'.
In 1928 is dit woord via de EgyptischArabische vorm gamoesa als gamoose
in het Engels gekomen. Een late ontlening. Door de Arabische rijken in Andalusie en op Sicilia zijn echter heel
wat Arabische woorden in de Middeleeuwen in de Romaanse talen terechtgekomen. Zoiets had ook met djamoesa /gamoesa kunnen gebeuren.
Wat de betekenis betreft, was er geen
bezwaar geweest. Namen van dieren
gaan bij ontlening vaak op vergelij kbare dieren over. Runderen/buffels en
antilopen/gemsachtigen zijn nauw
verwant.
De hypothese was aardig maar niet
houdbaar. Vanwege de chronologie.
De meeste Romaanse 'gemswoorden'
zijn pas vrij laat overgeleverd, maar in
een tekst uit 448 is de Gallolatijnse
vorm camox voor `gems' geattesteerd.
De invloed van de Arabische cultuur
op Europa begon pas in de achtste
eeuw. De Romaanse woorden voor
`gems' kunnen dus onmogelijk uit het
Arabisch stammen. Te snelle assrcil
ties kunnen gevaarlijk zijn.

in het Nederlands nijlgau heet. De
woorden koe en gaw zijn etymologisch verwant. Het tweede deel van
gawmiesj betekent `schaap , `vel' of `de
uit het vel gemaakte zak . Het woord
komt in verscheidene Oud- en Middelgermaanse talen voor. In het Middelnederlands vinden we het als mese
`(draag)mand'.
Wordt met gawmiesj soms een mengvorm tussen rund en schaap aangeduid? Een gems lijkt op zo'n mengvorm. Een directe Indo-europese verwantschap tussen het Alpenwoord en
het Perzische woord is dus goed mogelij k. En dat leidt tot de conclusie dat
het voor-Romaanse gamiza /gamuza
een Indo-europees substraatwoord zou
kunnen zijn.

Van Alpen tot Perzen
De opvallende overeenkomst tussen
het Alpenwoord en het Arabische
woord bleef me echter intrigeren. Bid
nader onderzoek bleek dat het niet
om een oorspronkelijk Arabisch
woord gaat: djamoesa /gamoesa is ontleend aan het Perzische gawmiesj. En
het Perzisch is een Indo-europese taal!
Gawmiesj is samengesteld uit Indoeuropees taalgoed. Het eerste deel gaw
`koe' zien we ook bij de antilope die

In dit boek van
prof.dr. R.S. P. Beekes
worden de ontdekkingen
en methoden van de
circa tweehonderd jaar
oude vergelijkende
taalwetenschap geschetst.

ZOJUIST VERSCHENEN

VERGELIJKENDE
TAALWETENSCHAP
Tussen Sanskrit en Nederlands
AULA

Vergelijkende
taalwetenschap
Tussen Sanskrit en Nederlands

R.S.P. Beekes

Over de grootste taalfamilie ter wereld' het Indo-europees.
Over het 6Qeiende speurwerk van taalkundigen en archeologen.

Deze AULA is verkrijgbaar in
de boekhandel f 49,90.
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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!

Nico Groen & Erik Viskil

Zaterdag 24 november
Onze-Taalcongres over
de kansen van het

Rijmwijzer
Onder deze titel verscheen onlangs
een boek met adviezen voor het beoefenen van de verskunst. Het is geschreven door Jaap Bakker, bekend als
auteur van het Nederlands R i jmwoordenboek en mede-auteur van het
Lyrisch Lab, de rij mrubriek die vorig
jaar in Onze Taal verscheen. De Rijmwijzer bevat voornamelijk hoofdstukken van beschrijvende aard en laat
zich goed gebruiken als naslagwerk
waarin allerlei termen op het gebied
van de dichtkunst kunnen worden opgezocht.
De Rijmwijzer is verschenen bij Bert
Bakker en kost f 24,90.
ISBN 90.351.078.53
Plastictaal
`Amorfe woorden' of 'amoebewoorden': zo noemt Uwe Porksen de woorden van de zogenoemde plastictaal.
Het zijn woorden die, afkomstig uit
de wetenschap, in de omgangstaal een
haast onbeperkte toepasbaarheid hebben gekregen dankzij hun onduidelijke, voortdurend veranderende betekenis. Ze geven de gebruiker een air
van zwaarwichtigheid, en worden misschien wel daarom te pas en te onpas
gebruikt. Een voorbeeld is het woord
concept, zo vaag dat Van Kooten en De
Bie er ooit een uitzending van vijftig
minuten aan konden wijden. In zijn
filosofisch-taalkundig essay Plastictaal
analyseert Porksen de betekenis en de
draagwij dte yan deze plasticwoorden
en komt hij tot de provocerende conclusie `dat ze de valse sleutels zijn van
de taal van een nieuwe dictatuur
Plastictaal is verschenen in de Aulareeks van Uitgeverij Het Spectrum en
kost f 24,90.
ISBN 90.274.2439.X

Communiceren
In Overleg vergaderen en onderhandelen behandelt Susanne Piet deze drie
vormen van interne bedrijfscommunicatie, die door haar worden aangeduid
als `communicatiestrategieen' (plastictaal?). Zij poogt met haar boekje de
lezers door middel van een zorgvuldige dosering van de stof en met behulp van oefenvragen de beginselen

van deze vormen van communicatie
bij te brengen.
Overleg vergaderen en onderhandelen
is verschenen bij Wolters-Noordhoff
en kost f 24,50.
ISBN 90.01.70927.3

Nederlands in Europa.
Houdt u deze
datum vrij?

Functienamen
De namen voor functies in bedrijven
en organisaties zijn de laatste wren
sterk veranderd. Sprak men niet lang
geleden nog van een `verkoopleider
tegenwoordig heeft men het over een
`sales manager' of een `product manager'. Er zijn functienamen bedacht
waarvan slechts met moeite te raden is
waar ze voor staan. Wat dacht u van
`EDP manager' of van `hands-on manager'? Wie op de hoogte moet zijn
van dit soort benamingen, bijvoorbeeld als sollicitant of als schrijver van
personeelsadvertenties, kan gebruik
maken van het pas verschenen sollicitatiewoordenboek Zogenaamd, zogenoemd. In dit boekje worden 230 functienamen van een verklaring voorzien,
met voorbeelden van foutief gebruik
van functienamen.
Zogenaamd, zogenoemd is geschreven
door N. A. F. M. Schreiner en wordt
uitgegeven door Uitgeverij De Fontein. Het boekje kost f 10,00.
ISBN 90.261.0406.5

Taalwetenschap
In Filosofie van de taalwetenschap beschrijft P. A. M. Seuren een aantal
twintigste-eeuwse methodes voor het
bestuderen van taal. Hij doet dat aan
de hand van de filosofische houdingen
die in deze methodes ten opzichte van
taal worden ingenomen. Seuren
besteedt daarnaast ruime aandacht aan
filosofische vragen over verschillende
vormen van taalanalyse en schetst de
ontwikkeling van de taalwetenschap
in deze eeuw.
Filosofie van de taalwetenschap is verschenen bij Martinus Nijhoff Uitgevers en kostf 27,50.
ISBN 90.6890.278.4

AANMELDING
Aanmelding voor een abonnement
op Onze Taal (en het bijbehorende
Iidmaatschap) kan telefonisch via
070-3561220.

Schriftelijke aanmelding kan portvrij
geschieden in een open envelop ge-

richt 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.

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 Thai
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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PCUdB

n Verre zij het van mij, me te bemoeien met dingen die me niet aangaan, en waar ik geen grein verstand
van heb. Eigenlijk treed ik buiten mijn
oevers als ik het buitenlands taalgebruik in het nieuwe Europese
paspoort becommentarieer. Maar om
de een of andere reden kan ik het niet
laten. n Ik heb dus een persoonlijk
paspoort in handen dat getuigt van het
feit dat ik lid ben van An Comhphobal
Eorpach, en daarbinnen in het bijzonder van Riocht na hisiltire (misschien
ook hlsiltire, dat valt niet zo gemakkelijk uit te maken). Het mij uitgereikte
document is een Pas, waarin achtereenvolgens staan vermeld mijn
Sloinne, mijn Reamhainm(neacha),
mijn Data Breithe, en, onmisbaar natuurlijk, voor wie echt alles van mij
wil weten, mijn with breithe. n Men
kan uit dit onvolprezen internationale
document ook mijn with chonaithe,
mijn Gneas, Airde en Naisiuntacht te
weten komen, alsmede het feit of ik al
dan niet gerechtigd ben bepaalde Leanai te laten meegenieten van mijn
grensverleggende tochten. n Om elk
misverstand uit te sluiten staan Data
eisiuna en As feidhm ook vermeld, en
ontbreekt udaras niet, zomin als, van
mijn kant, Siniu an tsealbhora. • Over
een jaar of tien kan mij de toevoeging
Pas a atlenuachan goed te stade komen.
n Ook ontbreekt natuurlijk de onvermijdelijke Tagairti niet. Om misbruik
tegen te gaan, wordt achterin vermeld
Ta 32 leathanach sa phas seo. Dat liegt
er dus niet om. n De taal waarin al
deze opmerkingen gesteld zijn, is natuurlijk Iers, een van de officiele talen
van de Ierse republiek, en derhalve
volkomen terecht als een van de officiele Europese talen in mijn en eerlang
of reeds ook uw document vertegenwoordigd. • Vraag mij niet waarom
het Fries, Catalaans, Letzenbiirgesch
en Rhetoromaans niet vertegenwoordigd zijn, dat zal wel te maken hebben
met het feit dat te onzent de Friestaligen, te uwent de Luxemburgtaligen, en
te hunnent de Catalanen te weinig serieus genomen worden, terwijl de
Zwitsers al helemaal niets te vertellen
hebben — daar wil ik allemaal van of
zijn. • Nee, het gaat er mij om dat de
opmerking die in mijn paspoort het

meest waardevol is, juist niet in het
Iers, en ook niet in Deens, Duits,
Grieks, Spaans, Italiaans of Portugees
wordt vertaald: dat is Geldig voor alle
landen. • Goed, het staat er in het Engels en het Frans, maar hoever kom ik
daarmee in Ierland? U hebt mooi praten als u beweert (terecht overigens)
dat het aantal Ieren dat Iers spreekt
onwaarschijnlijk klein is, maar ik zal
toch maar zo'n onwaarschijnlijke douanier treffen, die mij, als ik niet met
overtuigende snelheid de Ierse variant
van De Kat Krabt de Krullen van de
Trap kan opzeggen, rechtstreeks in de
armen van het republikeinse leger
stuurt. • Conclusie: het talenprobleem in de Europese Gemeenschap is
nog niet 1, 2, 3 opgelost. • Maar goed,
wat valt er verder van het talenfront te
melden? • J. W. J. Philipsen uit Wessem, niet zo dicht bij het taalfront,
maar toch wel dicht bij de landgrens
woonachtig, definieert belgicismen als
uitingen van de Belgische consumptiemaatschappij die haar produkten met
tweetalige opschriften brengt. • Op
overigens alleszins lofwaardige artikelen, betoogt J. W. J. P., vind je doorlopend `belgenmoppen , in de poging
vooral het Frans te vertalen. • Nu wil
ik niet flauw zijn, maar de laatste zin
loopt niet: er is iets met de beknopte
bijzin mis; hoe dan ook, vanwege de
grote overvloed aan voorbeelden (een
zee om te drinken, zouden wij op z'n
belgicistisch zeggen), beperkt inzender
zich tot het vermelden van slechts een
ervan, die dan ook inderdaad heel aardig is. • Fraicheur chiffree was op een
pot augurken vertaald met uitgerekend
vers, in plaats van met het door J. W. J.
P. voorgestelde vastgestelde datum voor
versheid. • Je blijft lachen daar in de
grensstreek, constateert inzender, die
overigens de taalvastheid van de Vlamingen hoger inschat dan die van de
Nederlanders. • Ik ben benieuwd of
uit Ierland afkomstige produkten de
inwoners van het Verenigd Koninkrij k
voor soortgelijke humoristische verrassingen plaatsen.

Onze Taal
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Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Fax: 070 - 392 49 08
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doe! het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
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kennis daarvan bij te brengen.'
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24.000)
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146 Wie bepaalt wat goed taalgebruik is?
De positie van de redactie tussen kopijmap en prullenbak. Alles verandert
en taal zou hetzelfde biijven?

-ctS

ctS
cTi
IF0>
ci)
N
N
C
C

o
0

a.
Q
ctS

(lS
..c:
L
o

en
U)
0
oc
0
0>
ci)

151 Themadag Onze Taal: `de kansen van
het Nederlands
151 Terugkomen op of van?

Het `herziene groene boekje'
152 De nieuwe woordenlijst is dikker,
duurder... en oak beter? Een mislukte
poging om Jan Taalgebruiker te helpen.
154 Het resultaat van de concurrentiestrijd
om de melkkoe 'spellinggids'.
155 Oneerlijke concurrentie tussen nieuwe
en traditionele spellingvormen.
156 Afbreken van lettergrepen in de drie
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Nederlands in andere talen
161 De aanpassing van duizenden Nederlandse woorden in het Indonesisch.
162 Snack, bluff, crap, booze, scrabble, shore,
brick, boss, plug: honderden neerlandismen zijn uitgestort over het Engels.
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167 Verslag Jaarvergadering Onze Taal.
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148 Reacties: toppunt van seksisme; namen
van voetbalclubs; oratorisch; divisie;
synoniemen; de dra's.
157 Taal en betekenis: over feiten en context; betekenis ligt vaak buiten de taal.
159 Van woord tot woord: m/v beroepsnamen en de mens achter de man.
160 Onze groeiende woordenschat.
165 Informaticatermen (2): normaliseren
van termen voor apparatuur.
166 InZicht over nieuwe boeken.
168 PCUdB over meervoud na getallen,
nieuwe woorden en daarom = toch.
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Zekerheid bestaat niet

Wie bepaalt wat goed taalgebruik is?
E. van der Spek

Op redactievergaderingen van Onze Taal is het meest prominente meubelstuk, naast
de met kopij gevulde tafels, een prullenmand. Naarmate de vergadering vordert,
raakt die prullenmand steeds meer gevuld met afgewezen bijdragen. De redacteuren
hanteren deze werkwijze niet uit wreedheid; hun enige wens is hun lezers te
beschermen tegen al te veel onzin. Veel van de bijdragen vormen namelijk variaties
op hetzelfde thema: ze kunnen beschouwd worden als een collectief en bevestigend
antwoord op de vraag 'Gaat het Nederlands teloor?' Grote groepen schrijvers blijken
zich boos te maken over scholieren die niet kunnen spellen of over het onjuiste
gebruik van hun, terwijl ook de opmars van vreemde woorden in het Nederlands
heftige emoties weet los te maken. Wanneer we u zouden vervelen met alle
inzendingen over dit onderwerp, zou de oplage van Onze Taal spoedig afzakken tot
het niveau van een blad als de Haagse Post, of erger.
Natuurlijk bereiken ons ook serieuze
bijdragen over dit onderwerp. U vindt
ze van tijd tot tijd terug in de kolommen van Onze Taal. Een voorbeeld
hiervan is een stukje dat in het aprilnummer verscheen onder de titel Argumentatie over datief doorgelicht. Mevrouw Zurcher maakt in dit stukje bezwaar tegen onze visie op de datief, en
dan in het bijzonder tegen onze argumenten. Ze schuift ons de opvatting
'Als maar voldoende mensen hun taal
verhaspelen, dan mag het' in de schoenen, en verwijt ons het gebruik van
drogredenen. Omdat haar kritiek in
zo veel verschillende gedaanten terugkeert, is het de moeite waard er wat
dieper op in te gaan. De vragen die
zich dan voordoen, zijn: Waarop kun
je oordelen over goed en fout taalgebruik baseren? Welke problemen doen
zich daarbij voor? En welke positie
neemt de redactie van Onze Taal in?
Misvatting
Veel correspondenten leven in de overtuiging dat er een duidelijk stelsel van
normen en regels bestaat, op grond
waarvan je ondubbelzinnig kunt bepalen of een woord of zin correct Nederlands is. Het enige probleem, in de
ogen van die groep, is dat deze normen
en regels onvoldoende bekend zijn c.q.
slecht onderwezen zijn. Volgens die
opvatting is het voldoende om periodiek in woord en geschrift duidelijk te
maken hoe het wel moet. Kortom, het
probleem is niet hoe te bepalen wat
goed Nederlands is, maar hoe een
groep onverlaten en taalkneuzen van
hun ongelijk te overtuigen.
Helaas, zo gemakkelijk is het niet. Het
is een misvatting te denken dat er een

vaste norm bestaat waaraan we ons
taalgebruik kunnen toetsen. Wanneer
we praten over goed of fout Nederlands, maken we gebruik van een
bonte verzameling normen en regels,
van verschillende herkomst en respectabiliteit, waarvan sommige elkaar nog
tegenspreken ook. Dat betekent dat er
gekozen moet worden, en dat geldt
niet alleen voor de gewone taalgebruiker, maar ook voor taaldocenten en
-adviseurs.
Jan Renkema heeft in Onze Taal van
november 1985 een overzicht gegeven
van normen die een rol spelen bij discussies over goed of fout taalgebruik.
Voor de overzichtelijkheid Beef ik zijn
rijtje hieronder weer:

1. De historische norm: volg de traditie,
wijk niet af van bestaande regels.
2. De autoriteitsnorm: sluit aan bij het
taalgebruik van gezaghebbende taalgebruikers.
3. De logische norm: pas zo veel mogelijk de regels van de logica toe op taal
(deze norm speelt bijvoorbeeld een
rol bij de congruentieregel).
4. De statistische norm: de meerderheid
beslist (de drogreden die mevrouw
Ziircher ons toedichtte).
5. De zuiverheidsnorm: houd het Nederlands vrij van vreemde smetten.
6. De effectnorm: zorg ervoor dat de bedoeling zo goed mogelijk overkomt.
7. De esthetische norm: schrijf wat mooi
is.
Het zal duidelijk zijn dat deze normen
in veel gevallen met elkaar in botsing
komen. Een voorbeeld: de zuiverheidsnorm kan gebruikt worden om Engelstalig automatiseringsj argon af te
wijzen, terwijl de purismen die als vertaling voorgesteld worden weer in

strijd kunnen zijn met de effectnorm.
Gezag van naslagwerken
Op dit punt zal zich van sommige
lezers een zekere wrevel meester gemaakt hebben. Waarom zo moeilijk
gedaan, zullen zij zich afvragen. We
kunnen toch gewoon uit woordenboeken en grammatica's halen wat goed
Nederlands is?
Tot op zekere hoogte zijn dergelijke
tegenwerpingen terecht. Woordenboeken als Van Dale en grammatica's als
de ANS bevatten een waardevol corpus, en ze vormen een goede basis om
beslissingen over goed en fout taalgebruik op te baseren. De redactie
maakt bijvoorbeeld regelmatig gebruik van de ANS bij het beantwoorden van vragen in de rubriek Vraag en
antwoord. Er blijft echter een omvangrijk grijs gebied, waarover met behulp
van genoemde werken geen uitspraken
gedaan kunnen worden. Sterker nog,
de samenstellers van Van Dale en de
ANS verzetten zich tegen al te stellige
uitspraken op basis van hun werk.
In de inleiding van Van Dale (11 de uitgave) staat dat de bewerkers Van Dale
`in beginsel als een normatief woordenboek beschouwen, maar met grote
voorzichtigheid in de toepassing van
dit beginsel, en met ruime erkenning
van de marge die het persoonlijk taalgebruik altijd voor zich mag opeisen,
en van de variabiliteit van de levende
taal' (blz. IX). En op de volgende bladzijde vindt men de ondubbelzinnige
uitspraak: 'Wat men niet in Van Dale
aantreft, is daarmee in genen dele als
fout of slecht Nederlands veroordeeld!' De samenstellers lijken zich
hier expliciet of te zetten tegen het gezag dat Van Dale in de praktijk vaak
heeft. Een gezag overigens dat te herleiden is tot wat hierboven de historische norm en de autoriteitsnorm genoemd is. Zoals Renkema al in de
Schrijfwijzer schrijft: `Het gezag van
een woordenboek is zo groot als het
gezag dat een taalgebruiker er zelf aan
wil toekennen.'
Ook het normatief karakter van de
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ANS is discutabel. Op blz. 10 staat:
`Het doel van de ANS is de gebruiker
een praktisch hulpmiddel te verschaffen om zich een oordeel te vormen
over de grammaticaliteit en de aanvaardbaarheid van hedendaags Nederlands taalgebruik. Hoe doet de ANS
dat? Door middel van een beschrijving: `De ANS geeft in principe een
beschrijving van het moderne Nederlandse taalgebruik, zoals dat tot uiting
komt in de standaardtaal. (blz. 12).
Twee begrippen in deze zin zijn van
belang: beschrijving en standaardtaal.
De ANS beschrijft het Nederlands; ze
geeft geen voorschriften over goed en
fout. Bovendien laat zij de mogelijkheid open dat er buiten de standaardtaal ook goed Nederlands bestaat. De
ANS is dan ook (blz. 15) `geen
expliciet-normatieve grammatica, wel
een imp iciet-normatieve'.
Samenvattend (blz. 14): `Het antwoord
op de vraag Wat is goed Nederlands?
valt dus niet rechtstreeks uit de ANS
af te leiden.
Onzekerheid
Waar woordenboeken en grammatica's
geen uitkomst bieden, moet de taalgebruiker zelf een keuze maken. Het gebied waar het om gaat, is misschien
niet groot als we de taal als geheel bekijken, maar het bevat wel een aantal
problemen die moeilijk oplosbaar zijn
en die in de praktijk voor veel onzekerheid zorgen. Te denken valt aan
vragen als de volgende:

— In hoeverre moet vreemdtalig vakjargon geweerd worden?
— Hoe moeten we ons opstellen
tegenover taalveranderingen-inuitvoering, zoals de 'leegloop' van
het meewerkend voorwerp? ('Ik pas
die schoenen niet.')
— In welke mate willen we de (traditionelere) schrijftaal afschermen
van de (flexibeler) spreektaal?
Welke mode-uitdrukkingen en turbowoorden nemen we op en welke
wijzen we af?
— Wat doen we met regels die moeilijk leerbaar blijken te zijn en/of
veel uitzonderingen toelaten (zoals
de regels voor de tussen-n in samenstellingen)?
Wie bij het beantwoorden van deze
vragen consequent gebruik wil maken
van een van Renkema's normen, komt
al snel in moeilijkheden. Ten eerste is
vaak niet uit te maken wat deze normen in de praktijk behelzen. Neem als
voorbeeld de historische norm: sluit
aan bij de traditie. Heel goed, maar
welke traditie? Volgens sommigen
werd in de 19de eeuw (door o.a. Bilderdijk) het beste Nederlands gesproken. Gaan we dat nu op school onderwijzen? Hetzelfde probleem speelt een
rol bij de autoriteitsnorm. Wie zijn `gezaghebbende taalgebruikers'? Politici,
die door de helft van de bevolking niet
begrepen worden? Schrijvers, die er
vaak een zeer persoonlijke (en afwijkende) stijl op nahouden?

Een tweede probleem is dat de meeste
taalnormen slechts een beperkt gebied
beregelen. Aan de logische norm kan
een taalgebruiker argumenten ontlenen voor de keuze tussen enkelvoud
en meervoud na `een aantal'; bij het
beoordelen van de termen `aaibaarheidsfactor' of 'potteus bewustzijn'
heeft men er weinig aan. De effectnorm kan gebruikt worden om adviezen over begrijpelijkheid te funderen,
maar biedt geen soelaas bij de keuze
tussen hun en hen.
Drijfzand
Een derde punt is dat de normen zelf
geen solide basis hebben. Er is er niet
een die boven alle twijfel verheven is
en die als uitgangspunt kan dienen
voor alle andere. Regels zijn weliswaar
te herleiden tot normen (de regel `vermijd tangconstructies' is bijvoorbeeld
te herleiden tot de effectnorm) en specifieke normen kunnen (vaak) teruggebracht worden tot algemene normen.
`Welgevormdheid en helderheid van
spreken (inachtneming van taalregels)
zijn bijvoorbeeld te rechtvaardigen ter
wille van onderlinge verstaanbaarheid,
bevordering van gemeenschappelijke
taken en wederzijdse belangen,
schrijft O. Duijntjer in Rondom regels
(blz. 74). Die algemene normen kunnen soms nog verder verdedigd worden, maar op een gegeven moment
houdt het op. 'Regelpatronen zijn vergelijkbaar met bootjes die drijven in
een eindeloos diepe oceaan. Hoeveel
dokken we ook ter versteviging of ter
reparatie onder die bootjes schuiven,
ook dat zijn drijfdokken ... Uiteindelijk hangen onze funderingen "in de
lucht' ; in die zin dat de reeks der funderingen geen fundament als uiteinde
heeft. (Rondom regels, blz. 76). Hoe
mooi onze regelsystemen ook opgebouwd zijn, uiteindelijk rusten ze op
drijfzand.
Deze conclusie zou een relativerende
noot moeten geven aan elke discussie
over taal: op z'n minst maakt zij duidelijk dat er meer normen naast en
door elkaar werkzaam kunnen zijn.
Per geval zal beslist moeten worden
welke normen bruikbaar zijn. Ook in
discussies over goed of fout taalgebruik brengt een te consequente regeltoepassing ons dichter bij de duivel
dan bij een hanteerbare taal.
Onzekerheid is echter niet hetzelfde
als willekeur. Hoewel normen in
laatste instantie in de lucht hangen, is
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het in veel gevallen wel mogelijk een
standpunt te verdedigen. Zo hecht de
redactie van Onze Taal veel waarde
aan de effectnorm (zorg dat uw bedoeling zo goed mogelijk overkomt), omdat we ervan uitgaan dat iedereen
spreekt of schrijft om een bepaald
doel te bereiken. Het is echter zeker
niet de enige norm die we hanteren;
historische en esthetische overwegingen spelen zeker ook een rol. En wanneer het gaat om taalverandering of
nieuwe ontwikkelingen is de statistische norm tot slot ook relevant voor
ons, omdat de verbreidheid van een
taalverschijnsel aangeeft in welke mate
het wortel heeft geschoten in onze
taal. Dit laatste hangt samen met onze
opvatting dat het niet in het belang
van het Nederlands is om groei en
ontwikkeling te belemmeren. In de
woorden van J. Aitchinson: `In a
world where humans grow old, tad-

poles change into frogs and milk turns
into cheese, it would be strange if language alone remained unaltered. (Language Change: Progress or decay?)

Drogredenen
Begaan we nu een redeneerfout wanneer we `de macht van het getal' bij de
analyse betrekken? In onze opvatting
niet. Zoals hierboven is aangetoond,
hebben we geen ondubbelzinnig alternatief: het is onmogelijk om zonder
meer vast te stellen wat 'waar of correct' is. Het feit dat we ons moeten baseren op normen die in laatste instantie niet gefundeerd kunnen worden,
betekent dat uitspraken over goed en
fout taalgebruik herleid kunnen worden tot keuzes. Tegenstanders kunnen
die keuzes als drogredenen bestempelen. Dat geldt niet alleen voor uitspraken die gebaseerd zijn op de statistische norm. Wie zich baseert op de

Reacties
Onze Taal biedt aan eke 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.

Verloskundige: toppunt van seksisme
Prof. dr. G. J. Kloosterman
gynaecoloog/obstetricus, Amsterdam

In het artikel van Johan van Hoorde
over seksismen in taalgebruik (juninummer 1990) wordt gesteld dat er in
de laatste jaren nieuwe, neutrale woorden zijn ontstaan, waardoor ook sommige beroepsnamen door gemeenslachtige woorden zijn vervangen. Als
voorbeeld wordt dan o.a. genoemd de
officiele wijziging van de naam vroedvrouw in die van verloskundige. Als
voorbeeld correct, maar de achtergrond van deze wijziging is een toppunt van seksisme.
De eeuwenoude benaming vroedvrouw gold een beroep dat uitsluitend

door vrouwen werd uitgeoefend. De
koppeling van de discipline `verloskunde' met het ambt van vroedvrouw
werd als zo vanzelfsprekend beschouwd dat verloskunde in de Angelsaksische wereld met midwifery werd
aangeduid, terwijl de sporadische chirurgij ns die zich met verloskunde bezighielden man-midwife werden genoemd. De woorden obstetrie en ars
obstetrica betekenen eveneens `vroedvrouwkunde; want zij zijn afgeleid
van het Latijnse woord obstetrix
(vroedvrouw), dat geen mannelijk
equivalent had.
Toen evenwel in het kader van het
emancipatiebeleid de opleiding tot
vroedvrouw ook voor mannen werd
opengesteld, achtte men het in ons
land absurd een man als vroedvrouw
aan te duiden, ongeacht het feit dat de
vrouwelijke directeur van de Amsterdamse vroedvrouwschool al jarenlang

historische norm, kan het verwijt van
traditionalisme verwachten. Wie het
taalgevoel van gezaghebbende taalgebruikers als uitgangspunt neemt, kan
elitarisme verweten worden; wie zich
daarentegen op zijn eigen taalgebruik
verlaat, kan als solipsist gebrandmerkt
worden!
Wat levert dit alles ons op? In ieder geval de constatering dat er geen uiteindelijk houvast is in discussies over
goed en fout taalgebruik. Er is echter
wel een troost. Sommige argumentatievormen zijn namelijk drogredenen
in een bepaalde context, maar leveren
in andere situaties correcte redeneringen op. Het verdedigen van een uitspraak op grond van de steun van een
meerderheid is een vloek in de wiskunde, maar het is tevens de basis van
een goede democratische besluitvorming.

als geneesheer-directeur door het leven
ging en bovendien, behalve gynaecologe, ook meester in de rechten was.
Dat men er jarenlang Been bezwaar in
zag aan een vrouw een mannelijke beroepsaanduiding te verlenen, terwijl
men het ten departemente al na korte
tijd noodzakelijk achtte de term vroedvrouw of te schaffen, omdat er anders
mannelijke vroedvrouwen zouden
rondlopen, is in de grond van de zaak
dan ook helemaal geen uiting van neutralisme, maar een parade-voorbeeld
van seksisme. Wat voor een vrouw
geacht werd een eerbewijs te zijn, werd
voor een man als een ondraaglijke discriminatie ondervonden.
Dat door deze wijziging een grote onduidelijkheid werd geschapen, waardoor het eeuwenoude ambacht van de
vroedvrouw nu in Nederland geen
specifieke naamsaanduiding meer
heeft, nam men op de koop toe. Belangrijker dan het wijzigen van naamsaanduidingen lijkt mij dan ook het
wijzigen van de grondgedachte dat het
voor een vrouw een eer is man, heer of
kerel genoemd te worden en voor een
man een belediging als vrouw, meid of
wijfte worden aangeduid.
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Geschiedenis van
clubnamen
Henk ten Berge — Egmond-Binnen

Begrippen uit de voetbalwereld en
grillige clubnamen werden gesignaleerd door Jules Welling in het juninummer. Het is verleidelijk daar een
vervolg op te schrijven. Zo hoort in
het rijtje namen, gevormd door merk
waardige afkortingen, zeker het aloude
Haagse HBS thuis, dat niet Hogere
Burger School maar Houdt Braef
Stand betekent. En ook mag niet ontbreken de veel voorkomende vereniging Tonegido: TOt Nut En Genoegen Is Deze Opgericht.
Bestudering van de namen, van die in
het verenigingsleven in het algemeen
trouwens, levert aardige gegevens op.
Ze zijn gekomen in golven die iets zeggen over de tijd waarin men leefde en
over de bevolkingsgroep waarin zo'n
club ontstond. Zo werd de Engelse
golf veroorzaakt door de arbeidersklasse in de grotere steden in een zucht
naar status en stoerheid. Dat leverde
o.a. de Enschedese, Alkmaarse, Sittardse en Zaanse Boys op, een alfabet
vol Footballclubs van AFC tot en met
ZFC, de Helderse, Heemsteedse, Schager en Groninger Racing Club en natuurlijk vele malen Quick, Be Quick,
Go Ahead en Always Forward.
In landelijker streken werd het verenigingsleven beheerst door lieden die
zich moesten behelpen met hun eigen
spraak. Zij gaven de voorkeur aan
SVW (Steeds Voor Waarts) boven Forward en speelden liever in Rijssen
Vooruit, Hollandia, Brabantia of Frisia.
De alleroudste namen stammen uit de
periode dat voetbal nog een elitaire
sport was. Ze moesten een deftige indruk maken. De eruditie van de bedenkers moest eruit blijken en hun
kennis van klassiek heldendom, van literatuur en talen. Wie anders komt er
op Ajax, Xerxes, Achilles, Heracles,
Hercules en Sparta? Robur et Velocitas
uit de stad van AGOVV en Alcmaria
Victrix vertonen waardigheid, evenals
het Deventer UD, de oudste voetbalclub van Nederland. UD staat voor
niets minder dan Utile Dulci. Maar u
moet er niet verbaasd over zijn wanneer in de koekstad een kind van deze

tijd dat zonder blikken of blozen verklaart met Uit Deventer.
De verlichte jaren zestig en zeventig
hebben op een pikante manier huisgehouden onder de rk-verenigingen. De
ontkerkelijking kostte steeds meer leden en het was raadzaam de kleedkamers open te stellen voor `andersdenkenden . Daarom veranderde RKAFC
zichzelf in AFC'34. In het Noordhollandse dorp Ursem heette de plaatselij ke club St. Bavo, net als de parochiekerk, maar na een bewogen ledenvergadering werd dat Dynamo. In het
naburige Obdam werd St. Victor vindingrijker veranderd: St. ging eraf en

Naschrift
Jules Welling — Best

Schrijven over voetbal is een gevaarlijke bezigheid, want het wemelt in
ons land van al dan niet vermeende experts op dat gebied. Op mijn rubriek
in het juni-nummer ontving ik dan
ook diverse reacties.
Saskia de Jong uit Utrecht wees me
erop dat 'Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging' voor
AGOVV slechts een grapje is. De afkorting staat voor 'Alleen Gezamenlij k Oefenen Voert Verder'.
Ik heb begrepen dat het anders invullen van een bestaande afkorting in
voetbalkringen heel gebruikelijk is.
Joop Janssen uit Muiderberg herinnerde zich uit zijn actieve voetbaljaren
dat DWS (`Door Wilskracht Sterk')
werd gelnterpreteerd als `De Wilde
Stieren'. SLTO ('Samenspel Leidt Tot
Overwinning') verwerd tot `Steeds
Lager Tot Onderaan'.

met dank aan de ezel werd is toegevoegd: Victoria. Wat zal, niet alleen in
prestaties, de toekomst zijn van de
Waalwijkse eredivisieclub RKC zolang
dat nog Rooms Katholieke Combinatie betekent? St. Adelbert in mijn dorp
is een van de laatste voetballende heiligen in Nederland.
Ik durf aan deze ontwikkelingen geen
godslasterlijke conclusies te verbinden,
maar bedenkelijk is wel dat AFC '34,
Dynamo en Victoria na de ontheiliging opvallend vaker wonnen en promoveerden. Zou de duivel zelf, die
goaltjesdief, grijnzend zijn kans geroken hebben?
Mr. J. van Druten te Leiden kwam met
een correctie: RODA staat niet voor
`Recht Op het Doel Af , maar voor de
herkomst van een club uit het land
van Roda. ROHDA (met h) bestaat
wel, onder meer als de naam van een
bekende korfbalvereniging. En dat
vind ik dan weer curieus: waarom heet
zo'n club niet RODKA (`Recht Op
De Korf Af')?
Henk ten Berge geeft in de nevenstaande bijdrage de historische ontwikkeling van de naamgeving in de
voetballerij . In aanvulling daarop nog
het volgende. Voetbal is in het verleden snel populair geworden, vooral in
de Engelse steden. Engeland was de
bakermat van het voetbal, en Engels
werd daardoor de taal van het voetbal.
Toen in de jaren zeventig veel verenigingen van naam veranderden, meestal
door fusies, waaide opnieuw naar
Engels voorbeeld een modetrent over:
FC voor de naam, en verder geen
moeilijke contructies maar simpel de
plaats van herkomst. Het aantal voorbeelden is legio: FC Groningen,
FC Utrecht, FC Twente.
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Oratorisch =
retorisch
Max Andela — Cuyk

In het jull/augustusnummer van Onze
Taal staat op bladzijde 135 de volgende zin vermeld als zijnde een malapropisme: 'Dat lijkt mij een oratorische vraag: Volgens mij is oratorisch in
dit geval hetzelfde als retorisch en is er
dus niets mis met deze zin.

Naschrift
Redactie Onze Taal

U hebt volkomen gelijk! De verwisseling van oratorisch en retorisch is ten
onrechte opgevoerd als malapropisme;
de redactie heeft een steek(je) laten vallen bij de beoordeling van deze woorden.

Divisies of
afdelingen?
C. J. M. van der Weijden
vertaler, Eindhoven

Op blz. 22 van nummer 2/3 van Onze
Taal merkt de heer W. F. Hermans op
dat hij het moeilijk te verklaren vindt
dat ondernemingen en fabrieken er
geen afdelingen meer op nahouden,
maar divisies. Dit is echter niet zonder
meer het geval. Er bestaan nog steeds
afdelingen (of diensten) bij ondernemingen en fabrieken. Zo eenvoudig
ligt deze zaak niet. Het is onwaarschijnlijk dat in Nederlandse bedrijven de term divisie van de militairen is
overgenomen. Hoe de term in het bedrijfsleven is terechtgekomen, heb ik
van zeer nabij ervaren.
Philips breidde zijn lampenfabriek geleidelijk uit met andere produkten en
richtte voor elke nieuwe produktsector een of meer fabrieken op met een
eigen verkooporganisatie, administratie en directie.
Deze min of meer autonome bedrijfsonderdelen werden destijds Hoofdindustriegroepen genoemd. Zo ontstonden dus Hoofdindustriegroep Licht,

Hoofdindustriegroep Radio, Grammofoon en Televisie (RGT), enz. In
vertalingen werd deze term letterlijk
overgenomen; men sprak dus in het
Engels van Main Industrial Group, in
het Frans van Groupe industriel Principal, enz. Pas later, dankzij intensievere
contacten met het buitenland en een
betere vertaalorganisatie, is men erachter gekomen hoe zoiets in vergelijkbare structuren in werkelijkheid genoemd wordt. In Engeland was dat
Product Division en in Frankrijk Division industrielle. Pas later is onder invloed van het Engels/Amerikaans in
het Nederlands de term Hoofdindustriegroep vervangen door Produktdivisie. Naast divisies kent men in de
onderneming bedrijfsonderdelen, die
onderverdeeld zijn in afdelingen of
diensten.
Overigens wordt in het jaarverslag van
Philips sinds 1977 uitsluitend gesproken over Produktsector.

`Het juiste woord':
volledig herzien
Dr. Frans Claes S. J.
Iexicograaf, Leuven

Naar aanleiding van het artikel van
R. Reinsma, Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (3) (Onze Taal juni
1990, blz. 112), wil ik iets verduidelijken in verband met het besproken synoniemenwoordenboek Het juiste
woord van Brouwers.
Wat Reinsma schrijft over het 'ongelijksoortig materiaal, waarin niet altijd
even duidelijk een ordening is aangebracht ; over de opsomming die `te
weinig samenhang' vertoont, en over
de `erg veel obscure woorden' in Het
juiste woord, gaat ongetwijfeld op voor
de uitgave die hij in 1984 gebruikte en
die in 1973 verschenen is.
Ik meen echter dat de uitgave die in
1988 verschenen is, door mij bewerkt,
juist op die punten een grote verbetering betekent. Aan de hand van de
voorbeelden die Reinsma in zijn artikel geeft, kan ik het volgende zeggen
over het hoofdstuk Verstandsverbijstering (nu niet meer `verstandsstoornissen'):
— de woorden onnozel, lichtgelovig
argeloos, naief,-dromerig abnormaal,
schaapachtig kalverig zo nuchter als
een pasgeboren kalf, sulachtig sullig

zijn overgebracht naar een ander
hoofdstuk;
— de woorden idioterig en beduveld
(niet meer beduivelci) zijn overgebracht
naar een andere alinea;
— de woorden dazig, bijsterzinnig, gealieneerden en soes (bn.) zijn geschrapt.
Ongetwijfeld is ook mijn uitgave niet
volmaakt en kan er bezwaar gemaakt
worden tegen het opnemen van de
hele woordenschat zonder enige verklaring. Door al te duistere woorden
weg te laten en tevens een betere ordening aan te brengen meen ik echter tot
meer duidelijkheid gekomen te zijn.
In de context van elke paragraaf of alinea wordt de betekenis van elk woord
tot op zekere hoogte duidelijk, al zal
voor de juiste schakering een verklarend woordenboek nog nodig zijn.

Waar zijn de
doctorandae?
Prof. dr. L. B. W. Jongkees

arts, Amsterdam
Het is merkwaardig dat een universitair medewerker (m/v?) zich zo druk
maakt over het gebruik van woorden
met een manlij k cachet (Johan van
Hoorde op blz. 102 van het juninummer over `seksismen in taa gebruik'). Sinds de invoering van de tot
titel verheven graad van doctorandus
voor hen die het doctoraalexamen
hadden afgelegd, en sinds minister
Cals — om een eind te maken aan
oeverloos gedebatteer over de vorm
van die titel — besloot deze personen
(m/v) alleen in de manlijke vorm bij
de getitelden in te voeren, heeft, naar
ik weet, geen vrouw geklaagd. Zij waren allen terstond bereid het grootse
aanbod van zijne excellentie (m) Cals
te aanvaarden. Zij lopen dan ook alien
met de titel doctorandus, hetgeen de
Latijnse bewoording is van `man die
nog moet promoveren' dat wil zeggen
zijn studie moet afsluiten.
De dames hadden heel goed de aanduiding van de hun oorspronkelijk geboden graad — doctoranda of dra. — kunnen handhaven. Ze hebben het niet gedaan, op wellicht een enkele uitzondering na. Waarom zouden wij (m/v)
ons dan in bochten moeten wringen
om rare neologismen als mensuren te
introduceren?
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Themadag Onze Taal
De kansen van het Nederlands
Redactie Onze Taal

Traditioneel houdt Onze Taal elke
twee Saar een congres over een taalonderwerp dat interessant is voor een
breed publiek. In elk tussenliggend
jaar verzorgt de Vlaamse zustervereni ging `Vereniging Algemeen Nederlands' een soortgelijke bijeenkomst.
Beide tweejaarlijkse evenementen worden gesubsidieerd door de Nederlandse Taalunie.
In oktober 1988 is door Onze Taal
voor het eerst afgeweken van dit
patroon. Op verzoek van enkele
leden en van onze beschermvrouwe
H. K. H. Prinses Juliana zou aan een
onderdeel van het congresthema van
1987 (`Taal in uitvoering - kansen en
knelpunten van de Nederlandse taal in
het werk') speciale aandacht worden
geschonken. Onze Taal hield daarom
in 1988 de themadag `Scholing in taalgebruik
Na het congresjaar 1989 (thema:
`Onze Talen') heeft zich via verontruste leden opnieuw een onderwerp
voor een speciale themadag aangediend: de positie van het Nederlands
in een verenigd Europa na 1992. Het
Genootschap Onze Taal houdt op za-

terdag 24 november 1990 in de Jaarbeurs te Utrecht een themadag daarover onder de titel `De kansen van het
Nederlands'. Subsidiegevers voor deze
bijzondere bijeenkomst zijn de Stichting Let Op Uw Taal (LOUT) en de
Steenbergen Stichting.
Programma
Het genootschap heeft, zoals gebruikelijk, getracht het onderwerp van verschillende kanten te belichten. Allereerst komen vier sprekers aan het
woord die verschillende sectoren vertegenwoordigen.

Gerrit Krol, literair schrijver, in 1989
met zijn essay `Onze nationale
schaamte' winnaar van de tweede prijs
in de ECI-essaywedstrij d `Gaat het
Nederlands teloor?'
Henk Hofland,
land, journalist, commentator en columnist van o. a. NRC Handelsblad.
Jozef Deleu, stichter en hoofdredacteur van Ons Erfdeel (een algemeen-

Nederlands cultureel tijdschrift) en

Terugkomen

Op blz . 132 schrijft hij :

op/van

— `Hij is teruggekomen op zijn besluit.
(Hij houdt zich er weer mee bezig.)
— Hij is teruggekomen van zijn besluit.
(Hij heeft ervan afgezien.)'

C. Kostelijk — Heiloo

In de herziene Schrijfwijzer van J. Renkema (1989) wordt geadviseerd een
goed woordenboek te raadplegen als
men aarzelt over het gebruik van een
voorzetsel. Beschikt men alleen over
Koenen, dan wordt men bij het raadplegen van dit standaardwerk niet veel
wijzer over de keuze terugkomen
op/van, want die keuze is er volgens
Koenen niet: terugkomen van b estaat
niet meer! Bij terugkomen leest men
namelijk: 'er nogmaals over beginnen
te spreken: op iets --- ; laten varen: op
een belofte, toezegging --- : verklaren
deze niet gestand te zullen doen:
Gelukkig geeft Renkema zelf bij terugkomen op/van het verschil aan.

Ik schat dat ongeveer de helft van de
redacteuren bij radio en televisie dit
verschil in acht neemt, maar daarbij
nogal eens in de war raakt en het weer
verandert als een minister of kamerlid
het verschil zelf niet goed toepast, wat
herhaalde malen gebeurt.
Is het van belang dit verschil te handhaven en in ere te herstellen? Zeer
zeker. Alles wat tot een snel begrip
van de juiste situatie kan bijdragen,
moet worden aangegrepen. Je wilt precies weten of er over een besluit nog
gepraat wordt of dat het van de baan
is. Het in acht nemen van dit verschil
is bovendien een houvast voor degenen die geen krant lezen of het politieke bedrijf niet op de voet volgen.

van Septentrion, een Franstalig blad
over cultuur in Nederland en Vlaanderen.

Aad Nuis, lid van de Tweede Kamer
en literatuurcriticus, over de actuele
politieke situatie met betrekking tot
de Nederlandse Taalunie.
No de Wi js, neerlandicus en tekstschrijver, over de zorgen van een Nederlandse broodschrijver.
Forum en discussie
De voorzitter van de themadag is prof.
dr. J. W. de Vries. Als afsluiting van de
dag zullen de sprekers in een forum
zitting nemen. Onder leiding van forumvoorzitter dr. D. Dolman, oudvoorzitter van de Tweede Kamer, zullen de leden van het forum hun mening geven over enkele vooraf geformuleerde stellingen. Daarna is er voor
iedereen gelegenheid tot het stellen
van vragen of tot discussie met de forumleden.
Meer informatie over de themadag,
onder andere over aanmelding, treft u
aan in het komende oktobernummer
van Onze Taal.

Citaat
K. L. Poll in NRC Handelsblad (5-61990) over het belang van denken en
spreken in de moedertaal:
Iedere Nederlander die niet

van jongs of met twee talen is opegroeid bli ft in het Engels, of in
elke andere taal ook, cen^ amateur, een meeprater. Hij schiet tekort in zijn uitspraak, zijn intonatie de variatie bij werkwoorden
en adjectieven, de kleine gevoelsen oordeelsnuances, in beeldspraak en anekdotes, in zijn ternpo. Het meest waardevolle instrument waarover hij beschikt, de
Steinway van de waarheid, be
speelt hij met houten vingers. Hij
d ringt net door tot desspelonken
zijnn Hij komt n ets ivan eest.
zi'
gem spoor en alleen al
lukt niet ietseihet hem
gens te vertellen of op te schrilven.

w
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De leek tussen • pruimen- en • tomatesap
Is de nieuwste spellinggids ook de beste?
Harry Cohen — Brussel

In 1954 verscheen de officiele Woordenlijst Nederlandse Taal (in de wandeling: het
Groene Boekje), samengesteld door een krachtens de wet ingestelde Woordenlijstcommissie. Sinds de ontbinding van deze commissie is niemand meer bevoegd
om iets aan de inhoud te veranderen. Fouten moeten dus blijven staan en — wat
erger is — nieuwe ontwikkelingen in de taal kunnen niet opgenomen worden. De
uitgever, het intussen geprivatiseerde Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf (SDU),
besloot daarom onlangs om naast het Groene Boekje (GB) een moderner naslagwerk
op de markt te brengen. De redactie werd opgedragen aan het Instituut voor
Nederlandse Lexicografie, dat over een grote woordenverzameling, de Taalbank
Hedendaags Nederlands beschikt. De Herziene Woordenlijst Nederlandse Taal (HW)
bevat alle trefwoorden van het GB, plus rond 30.000 nieuwe. Deze laatste zijn
gemerkt met het teken • . Hieronder volgen enkele bezwaren tegen deze nieuwe
gids.

de uitbreiding niets toe. Voor wie met
de spelling van een woord als doktersjas zit, is het natuurlijk prettig dat die
nu kant-en-klaar wordt aangeboden,
maar in het algemeen maakt de opneming van niet-essentiele informatie
een dergelijk naslagwerkje dikker en
duurder dan nodig is. Enfin, de optimale omvang zal niet voor iedereen
dezelfde zijn en in elk geval kan de uitbreiding bij de dokter-woorden niet
echt kwaad.

Samengestelde woorden

Op andere plaatsen veroorzaakt dit
soort toevoegingen echter wel degelijk
schade. De tussenklankregels van het
GB zijn, zoals gezegd, vaag en moeilijk. Iedere zorgvuldige taalgebruiker
twijfelt daardoor bij het schrijven van
een samenstelling wel eens tussen -een -en-. Opzoeken in een woordenlijst
moet dan uitkomst brengen. In het
GB, beknopt en verouderd als het is, is
het gezochte woord menigmaal niet te
vinden (maar doorgaans wel een
ander, analoog geformeerd woord dat
als model kan dienen). De kans om
het in de HW aan te treffen is groter,
maar... daarin wordt voor de keuze
tussen -e- en -en- bij nieuwe woorden
vaak (echter niet altijd!) een systeem
gevolgd dat in strijd is met de tussenklankregels van het GB's.

In een taal als het Nederlands is het
aantal mogelijke samenstellingen zo
groot dat aan een volledige lijst niet te
denken valt. De taalgebruikers hebben
die ook niet nodig. Strikt genomen
behoeft de woordenlijst van een spellingsysteem zelfs helemaal Been samenstellingen te bevatten. Wie over de
spellingbeelden van alle niet-samengestelde woorden beschikt en tevens de
regels voor hun koppeling (in het bijzonder die voor het gebruik van de
tussenklanken -s-, -e- en -en) kent, kan
de spelling van elke denkbare samenstelling immers zelf construeren.

uiteenzetting op blz. 1 van het GB is
kennelijk: 'Wij laten u zien hoe doktersrekening en doktersvisite gespeld
worden en dan kunt u, lieve lezer, wel
uit de voeten met doktersgezicht, dokterspraatjes en al die honderden andere
woorden die met dokter- gevormd
kunnen worden. Nog belangrijker
voor de eenvormigheid is evenwel dat
wij, naarmate we het GB vaker raadplegen, de patronen van allerlei samenstellingen onwillekeurig in ons geheugen opnemen. De tussenklankregels worden zodoende, ook al kennen we hun formele inhoud niet zo
precies, onderdeel van ons 'taalgevoel'.

Dit mag in beginsel zo zijn, maar in
de praktijk zouden we met zo'n minimale woordenlijst nooit tot een eenvormige spelling geraken. Dit komt
onder meer doordat de regels voor de
tussenklanken in het GB zo vaag en zo
moeilijk zijn. Het is dus maar goed
dat er wel samenstellingen in de woordenlijst zijn opgenomen. Hun aantal
is bewust beperkt gehouden ('algemeen gebruikelijk' was het criterium),
maar door hun voorbeeldfunctie hebben zij een wijde strekking. De boodschap achter de ietwat plechtstatige

Wat doet nu de HW? De 30.000
nieuwe woorden zijn voor het merendeel samenstellingen. Zo is het aantal
dokter-woorden uitgebreid van drie tot
dertien. Waarom eigenlijk? Van die
tien nieuwkomers waren de meeste in
1954 ook al courant. (Als criterium
voor de opneming is ook bier `algemeen gebruikelijk' gekozen, maar dat
is blijkbaar een rekbaar begrip.) Alle
dertien woorden beantwoorden aan
hetzelfde patroon, dus aan onze kennis van de spellingssystematiek voegt

Dikker en ... anders

Modelbesef ondergraven
De gevolgen zijn bekend. Alle kranten
hebben zich vrolijk gemaakt over de
♦ ossenstaartsoep die van ossestaart is
gemaakt, het • muizenhol dat groter
is dan een rattehol, de • sigarettenpeuk.
die naast het sigarestompje ligt. En
moeten we voortaan hondeneuzen en
-nogen schrijven? Of hondenogen en
-euzen?
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Er is echter weinig reden om te lachen. Voor hen die zich aan het wettelijke systeem willen houden, zijn de
♦ -woorden in dit opzicht uiteraard
waardeloos. En zij die voortaan de
HW tot richtsnoer willen nemen, zijn
nog slechter af. Aan kennis van de
GB-tussenklankregels hebben zij niet
veel meer. Bij elke samenstelling met
een -e(n)-koppeling moeten zij nagaan
of het misschien om een • -woord
gaat en, zo dit het geval is, de spelling
daarvan domweg kopieren ( ♦ snoezenpoes, • zwijnenpan). Nog erger wordt
het wanneer het gezochte woord niet
in de HW blijkt te staan. Dienen zij
bijvoorbeeld bij het schrijven van
katte(n)bek het patroon van kattepoot
of dat van • kattenrug te volgen? Dergelijke inconsistenties leiden tot een
ondergraving van het modelbesef dat
wij leken bij de vorming van nieuwe
woorden juist zo hard nodig hebben.

Bastaardwoorden
Een ander punt van kritiek betreft de
wijze waarop de diverse spelvarianten
van bastaardwoorden worden gepresenteerd. In het GB staan, zoals bekend, de voorkeurspelling en de `toegelaten' spelling van een gegeven
woord ieder op hun alfabetische
plaats, met wederzij dse verwij zingen
via ook en zie. De HW daarentegen
geeft in het hoofddeel uitsluitend de
voorkeurspelling, zonder enige aanduiding van het eventuele bestaan van
varianten. Daarnaast is er een Appendix waarin alle ook-woorden worden
herhaald en tevens de bijbehorende
zie-woorden zijn opgenomen.
Velen vinden het een goed ding dat die
`nakeurspelling' alvast een beetje uit
het gezicht is. Dat is echter nogal
voorbarig. Het staat weliswaar vast dat
het systeem van dubbelspellingen binnen niet al te lange tied verdwijnt,
maar dat betekent nog niet dat het
monopolie dan aan de voorkeurspel-

ling toevalt. Als we de Nederlandse
kranten en tijdschriften als graadmeter
nemen, is de neiging tot het gebruik
van allerlei `toegelaten' varianten niet
gering.
In Belgie is de situatie zonder meer
duidelijk. De Vlaamse pers gebruikt
als standaard niet de voorkeurspelling
maar de zogenaamde 'progressieve'
spelling. Men schrijft consequent konsekwent, eksamen, faze, apoteek, sukses
(toegelaten varianten), maar anderzijds
praktijk, kwadraat, sekse, roze (voorkeurspelling). Het recept is kennelijk:
kies in elk of zonderlij k geval de legitieme spelvorm die het meest vernederlandst is.I'^
In het licht van deze tendenties doet
de verbanning van de `toegelaten' varianten naar een aanhangsel nogal partijdig aan. Wie het hoofddeel van de
HW raadpleegt, wordt op geen enkele
manier op een eventuele keuzevrij heid
opmerkzaam gemaakt. En wie de
moeite neemt telkens in de Appendix
te kijken, blijft daar verstoken van de
gebruikelijke neveninformatie (woordgeslacht, verbogen en vervoegde vonmen, verkleinwoord). Bovendien blijken tal van • -woorden die om redenen van analogie in de Appendix hadden moeten staan, daar niet te vinden.
Zo staat mechanica/mechanika er wel
in, maar nieuwe woorden op -ica, zoals • informatica en • cybernetica,
niet. Evenzo seksueel en select wel,
maar • aseksueel en • aselect niet. Op
blz. 14 van de HW wordt weliswaar
gezegd dat het analogiebeginsel althans bij samenstellingen zal worden
toegepast, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn (pathologielpatologie wel, • neuropathologie niet). Allemaal de schuld van de computer?

Klein vuil
Op vele andere tekortkomingen waar
elders al over gesproken is, zal bier
niet worden ingegaan. Wel wil ik me

graag aansluiten bij degenen die iets
meer zouden willen weten over de
hierboven genoemde Taalbank. Wat
gaat erin en volgens welke criteria
wordt er iets uit overgeheveld naar de
HW? (Waar komt bijvoorbeeld die
♦ baarmoederkoek vandaan? Hoever
wil men gaan met het normeren van
de spelling van allerlei kreten, zoals
♦ godsamme en zelfs zijn variant
♦ gossamme?) Wat me eigenlijk het
meest hindert, is de grenzeloze nonchalance waarmee de HW moet zijn
gemaakt, zowel in redactioneel als in
typografisch opzicht. In elk boek getuigen slordigheidsfouten van minachting voor de lezer; in een Bids als deze
kan de gebruiker er ook nog andere
schade door lijden.
Kij k, als een uitgever vraag naar een
bepaald produkt ruikt, wil hij het natuurlijk zo snel mogelijk en met zo
min mogelijk kosten op de markt
brengen. Dat ligt nu eenmaal in de
aard van het geprivatiseerde beestje.
En wanneer medewerkers van een
door de overheid gefinancierde instelling gelegenheid krijgen om het publiek iets van het maatschappelijk nut
van hun werk te laten zien, dan grijpen zij die kans. Ook dat is vanzelf sprekend. Maar wanneer ik het resultaat van al die activiteiten bekijk en
dan lees dat het allemaal bedoeld is
om mij, Jan Taalgebruiker, te helpen,
ben ik verbijsterd.

* Het HW-systeem is ontleend aan een herzie-

nin gsvoorstel, gepubliceerd in Voorzetten, nr.
20, blz. 109. Met het lanceren van dit voorstel
zijn de auteurs (a) buiten hun opdrachtenboekje
egaan (blz. 39) en (b) dwars ingegaan tegen wat
p ubliek wenst(b1z. 69 ).. Niets wijl st ero p dat
d ,et p69
di t systeem in de plaats van het tegenwoor dige

E

zal komen.
** Aangezien de schri*fwijze van de meeste
leenwoorden vroeg of laat een aanpassing aan
de Nederlandse spellingconventies ondega a t, is
het Vlaamse systeem betrekkelijk `toekomstbestendig'.. De benaming `progressief' lijkt dus
welgekozen.

154 Onze Taal 59ste jaargang nummer 9 — september 1990

Groen: de kleur van hoop op beter
Camiel Hamans — taalkundige en journalist

Taalkunde is geen vak voor snelle jongens en winstmakers. Tot voor kort tenminste.
De grote uitgevers lijken het vak nu echter ontdekt te hebben. Vorig jaar verschenen
er ineens twee heuse spellingwoordenboeken, een tot dan toe onbekend fenomeen
op de vaderlandse boekenmarkt. Het enige dat we hadden, was de bekende
woordenlijst uit 1954, het Groene Boekje.
Het was natuurlijk niet uit bezorgdheid voor de werkgelegenheid van jonge
neerlandici dat de beide uitgevers, Wolters-Noordhoff en Het Spectrum, een
spellinglijst aan hun woordenboekenseries hebben toegevoegd. Het was het
spreekwoordelijke gat in de markt; de geur van winst dus. Immers, het boekje van
1954 was niet langer, zoals het in rond Nederlands heet, `up to date . Wie wilde
weten hoe je cavia, caritas of caravan moest spellen, zocht tevergeefs in de
woordenlijst. De SDU, de vroegere Staatsuitgeverij, die nog steeds het Groene
Boekje voerde, reageerde direct. Commercieel gezien terecht; waarom zou men een
ander er met de eigen melkkoe vandoor laten gaan? De concurrentiestrijd is
losgebarsten.
Het `nieuwe groene boekje' van de
SDU ligt intussen in de winkels. Vol
trots vermeldt de flap dat het hier, als
was het een puzzelwoordenboek, om
een Herziene Woordenlijst gaat met
30.000 woorden meer dan de editie
van 1954. Het omslag zegt echter ook
dat het `nieuwe groene boekje' de
complete officiele Woordenlijst is. En
daarmee begint de verwarring van de
reclame. De Herziene Woordenlijst
bestaat uit twee soorten woorden: de
67.000 van 1954, en daarvan is de spelling van staatswege bepaald, en de aanvullingen. De spelling van deze laatste
groep is door de makers niet op basis
van de wet maar op basis van hun
eigen inzichten en hun gezond verstand vastgesteld.

Slechts een bes geplet?
De makers, medewerkers van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden, zijn serieuze taalkundigen.
Aan hun gezond verstand mankeert
dientengevolge weinig. Maar dit betekent nog niet dat al hun voorstellen
aansluiten bij de officiele regeling van
1954. Integendeel. Een voorbeeld. In
het officiele Groene Boekje, de editie
van 1954 dus, treft men naast elkaar
bessesap en bessenjenever. In het eerste
woord schrijft men geen —n--, in het
tweede wel. De regel is ogenschijnlijk
heel eenvoudig. Men schrijft bij dit
soort samenstellingen altijd een -e-, behalve als het eerste lid noodzakelijkerwijs de gedachte aan een meervoud
oproept. Voor een vlek van bessesap
hoeft maar een bes geplet te worden,
voor bessenjenever zijn er echter meer

bessen nodig. Vandaar bessesap tegenover bessenjenever.
In het gebruik is deze regel veel te
moeilijk gebleken. Tot op etiketten
worden er fouten gemaakt. En zo
bestaan er flessen met bessensap. Een
commissie die zich vorig jaar op verzoek van de Vlaamse en Nederlandse
staatsorganen gebogen heeft over spellingproblemen, de commissie-Geerts,
adviseerde daarom de regel te veranderen en vrijwel overal -en te schrijven.
Dit advies heeft de status van ministerieel besluit nooit gehaald. De samenstellers van het `nieuwe groene boekje'
hebben voor hun aanvullingen de
regel echter wel overgenomen. En zo
vindt men in de Herziene Woordenlijst de vormen van 1954 met een
tussen-e en de nieuwe woorden met
-en. Na elkaar staan in het `nieuwe
groene boekje' kattensnaar en kattestaart. Kattestaart stond al in de oude
lijst en is dus bij wet gespeld; kattensnaar, hoewel nauwelijks nog in gebruik, schijnt nieuw te zijn en gaat
dus volgens de andere en tegenovergestelde regel.
Iemand die anno 1990 schrijft, moet
zodoende weten welke woorden in
1954 al gewoon waren en welke niet.
Bij de oude woorden dient bij regel a
te gebruiken, bij de nieuwe de er recht
tegenin gaande regel -a. Dit is op zijn
minst verwarrend. Maar wie weet uit
zijn hoofd of een woord al in de lijst
van 1954 stond? Men moet dus altijd
met het nieuwe boekje op zak lopen.
Dat moet de uitgever deugd doen. Dit
is immers het beste verkoopargument.

De Leidse lexicologen volgen de
commissie-Geerts ook op het punt
van de voorkeurspelling. In het
Groene Boekje van 1954 kregen de
bastaardwoorden vaak twee spellingmogelijkheden: een oude, overgenomen uit de taal van ontlening, en een
nieuwe, aangepast aan de systematiek
van het Nederlands. Een van deze
spellingen kreeg doorgaans de voorkeur. Favoriseren is de voorkeurspelling, favorizeren is daarnaast toegelaten.
De samenstellers van het `nieuwe
groene boekje' hebben, luisterend naar
Geerts en de zijnen, geprobeerd de
dubbelspellingen terug te dringen. De
voorkeurspelling staat in de hoofdlijst,
de toegestane of minder gewenste in
een appendix. Dit lijkt een goed idee.
Immers, de mogelijkheid van twee
spellingen geeft meer woordbeelden
en veroorzaakt daardoor onzekerheid
en kan zodoende een foutenbron zijn.
Als men echter verschillende woordbeelden naast elkaar wil voorkomen,
dient men veel verder te gaan. Het Nederlands kent naast elkaar:

akoestiek
antikrist
klassiek
klerikaal
krediet
kritiek
vakantie

—

—

—

—

—

—

—

acustica
Christus
classicus
clerus
credit
criticus
vacant

Deze dubbelvormen zijn in de Herziene Woordenlijst gehandhaafd en dit
terwijl in de Leidraad staat dat men
een aantal inconsequenties verbeterd
heeft. Waarom wel, naar analogie van
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kopie, fotokopie voorstellen in plaats
van fotocopie, of macrokosmos in plaats
van macrocosmos, op basis van kosmos,
en niet klerikus naast klerikaal? Het
antwoord is eenvoudig: blijkens nieuw
opgenomen woorden als candidaats,
candideren en electroshock naast de al
uit 1954 stammende kandidaatsexamen, kandidaatstelling en elektrotherapie, gaan de samenstellers, naar goed
Leids gebruik, ervan uit dat het oude
de voorkeur heeft. Dat is onzin. De
voorkeurspelling is nu juist geen systematisch etymologische. Daardoor is al
dat geruzie erover ontstaan. Volgens
de regels is het wel accommodatie,
maar evengoed ale/word. De voorkeurspelling schrijft voor: krokus, koloriet, kordon, kostuum en oktober. En
niet de etymologische spellingen crocus, coloriet, etc.
Door dit misverstand vergroot de
Herziene Woordenlijst het aantal dubbelvormen zelfs. Niet alleen hebben
we nu naast kandidaatsexamen ook
candidaats, maar naast korpus ook corpusculair, naast korset corselet, naast

kosmos cosmologie en naast elektriciteit
electra. Zelfs nieuw opgenomen woorden leiden tot bijna-doubletten: cosmetica - kosmetisch en clonen - kloon. De
echte regels van de etymologie blijken
te Leiden bovendien niet meer bekend; want hoe is anders catharsis te
verklaren?
Consequentie, en dat is een van de
basiseisen die men aan een spellingregeling en aan een woordenlijst moet
stellen, is ver te zoeken in dit `nieuwe
groene boekje'. Dit is het beste aankoopargument tegen de Herziene
Woordenlijst.

De bovenstaande beoordeling is door
de heer Hamans op verzoek van de redactie van Onze Taal geschreven. Elders had de auteur zijn mening al enkele keren duidelijk gemaakt. De eindverantwoordelijke van de Herziene
Woordenlijst, de heer Van Sterkenburg,
schreef op ons verzoek een naschrift.

Naschrift
Dr. P. van Sterkenburg
directeur INL, Leiden

Het INL heeft gewetensvol een nieuw
produkt gemaakt en zijn geloofsbrieven aangeboden (zie het Voorwoord).
Met de gekozen uitgangspunten hoeft
men het niet eens te zijn. Wel is na 35
jaar onmiskenbaar voorzien in een lacune. Het INL heeft gewerkt op grond
van beschikbare feiten in zijn taaldatabank. Dat er in de Herziene Woordenlijst nog enkele fouten voorkomen, is
mogelijk, maar dat aantal is minimaal.
Met de geboden aanvullingen blijft het
INL mikken op de redelijkheid van de
norm die het heeft voorgesteld.

Oneerlijke concurrentie
W. Sterenborg

Iedereen die schrijft, ontmoet weleens
twijfelgevallen met betrekking tot de
eenwoordigheid, zoals in: Hij was daar
terecht gekomen/terechtgekomen. De
rechtbank zal iemand soepeler bejegenen die bekent `het slachtoffer dood
geslagen te hebben' dan degene die toegeeft `het slachtoffer doodgeslagen te
hebben'.
We kennen allemaal het verschil tussen ten minste (op z'n minst) en tenminste (althans); tussen ten slotte (tot
besluit) en tenslotte (welbeschouwd).
Jarenlang is het Groene Boekje toonaangevend geweest op dit gebied. Nadien verschenen woordenboeken hebben zich in den regel geschikt naar wat
dat boekje ons voorhield. Was er desniettemin aanleiding tot vorming van
een nieuwe samenstelling, zoals weleens, dan vermeldde Van Dale netjes
[niet in Wdl.], wat inhield dat men op
eigen gezag en verantwoording zo'n
woord lanceerde.
Wie bladert in de onlangs verschenen
-

Herziene Woordenlijst, zal het niet
ontgaan dat onze woordenschat verrijkt is met talloze nieuwe woorden,
gevormd uit twee (of drie) bestaande,
van het type danwel, alswel, geleidelijkaan, tezamen, tekortschieten. Een systematiek ontbreekt echter. Waarom bijvoorbeeld ondermeer en niet onderons, onderelkaar, onderandere;
waarom wel langzaamaan en niet
rustigaan, stilletjesaan en kalmaan;
waarom tekortdoen en niet tekortkomen, tepaskomen, tegrondegaan, tehooplopen; waarom temidden en niet
teland, tekoop; waarom temeer en niet
teminder?
Het antwoord van de samenstellers
van de Herziene zal luiden dat dergelijke woorden in het materiaal van de
Taalbank ontbreken. De nieuwe, wel
vermelde woorden komen daaruit. Is
mijn veronderstelling juist, dan wordt
die Taalbank gevoed door een apparaat
dat teksten leest en daarin `nieuwe'

woorden signaleert. Hebben die een
bepaalde frequentie, dan komen ze
voor opname in aanmerking.
Deze methode valt te bestempelen als
`oneerlijke concurrentie'. Immers, het
leesapparaat dat ondermeer ontdekt,
stoort zich niet aan bekende woorden
als onder of meer, of de gescheiden
opeenvolging ervan.
Met schrijvers van onder meer en langzaam aan, die zich houden aan het
Groene Boekje, wordt geen rekening
gehouden. Maatgevend zijn degenen
die zich niet storen aan traditie of regel, en 'creatief' bezig zijn. Wat zouden we ervan zeggen als de toegelaten
snelheid op autowegen werd vastgesteld aan de hand van de topprestaties die worden bereikt door degenen
die zich niet storen aan de geldende
voorschriften?
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Afbreking in de nieuwe spellinggidsen
Bart Vandenberghe — Mortsel, Belgie

Vrij kort na elkaar zijn er drie nieuwe
spellingwoordenboeken verschenen:
1. Wolters' Spellinggids Eigentijds
Nederlands (verder aangeduid als
Wolters);
2. Prisma Handwoordenboek Spelling
(hierna Prisma);
3. Herziene Woordenlijst van de Nederlandse Taal (de Herziene).
Het laatste dient zich aan als de opvolger van het alom bekende Groene
Boekje, waarop het is gebaseerd. Alle
drie hebben ze als nieuwigheid dat ze
voor alle woorden ook de af breekmogelijkheden aangeven. Het is op dit
punt dat ik ze hier even naast elkaar
heb gelegd, want er zijn enkele niet
onbelangrijke verschillen.
Uitspraak versus etymologie
Het Groene Boekje hanteert bij het afbreken in feite twee grondbeginsels:
op de eerste plaats de woordopbouw
of etymologie, op de tweede de uitspraak. De splitsing van woorden als
doorn-struik, ont-vangst en vrij-heid gebeurt volgens het eerste principe, die
van ko-gel, ban-ken en ek-ster volgens
het tweede. Bij bastaardwoorden is het
echter niet altijd duidelij k of we te
doen hebben met een samenstelling of
een afleiding. Waar de woordstructuur
ook doorzichtig is voor niet klassiek
geschoolden, zo suggereert het Groene
Boekje, dienen we het etymologisch
principe te volgen: contra-dictie, inattent, sub-altern, trans-actie, filo -sofie,
geo-grafie en etno-logie. In andere gevallen Belden de op uitspraak gebaseerde
regels, bijv. mo-narchie, re-dactie en synoniem. De grens is echter niet altijd
zuiver te trekken. Schrijven we nu bioscoop of bios-coop, pan-orama of panorama? Het Groene Boekje suggereert telkens het eerste zonder het
tweede af te keuren. Enige vrijheid is
toegestaan.
Hoe zien de nieuwe spellingwoordenboeken deze kwestie? Wolters volgt net
als de Herziene in essentie de principes
van het Groene Boekje, Prisma neemt
echter in twijfelgevallen steeds de uitspraak als maatstaf. Meer verwarring
dus, vooral omdat de principes niet altijd consequent worden doorgetrok-

ken. Overigens zijn er in een aantal gevallen twee uitspraakmogelijkheden,
maar misschien heeft dit ook te
maken met het 'doorzien' van de
woordstructuur.
Laten we de nieuwe onduidelijkheid
eerst illustreren aan de hand van de
voorvoegsels.
Klassieke voorvoegsels
Alle nieuwe spellingwoordenboeken
beschouwen de woorden an-alfabeet,
an-archie, A nt-arctica, pan-europees,
pan-opticum, syn-ergie, syn-these en
trans-actie als doorzichtig; a-bortus, adept, a-dolescent, a-nalogie, a-nekdote,
a-noniem, an-tagonist, an-toniem, interessant, sy-nagoge, sy-noniem, sy-nopsis,
tran-sit en tran-sito als ondoorzichtig.
Er zijn echter enkele vreemde gevallen. Zo beschouwen Prisma en de
Herziene a-dopteren, a-doptie, a-doratie,
a-norexia, dias pora, pa-norama en
tran-sitief als structureel onduidelijk,
Wolters niet. Wolters en de Herziene geven verder an-emie en an-eynisch,
Prisma a-nemie en a-nemisch, terwijl
Wolters en Prisma kiezen voor adequaat en tran-scriptie, de Herziene
voor ad-equaat en trans-criptie.
Globaal genomen blijken Wolters en
Prisma in deze twijfelgevallen het
meest consequent te kiezen voor
respectievelijk etymologie en uitspraak. De Herziene ligt daar tussenin.
Andere bastaardwoorden
Ook elders wordt er niet altijd uniform afgebroken. Eensgezind schrijft
men para-gnosie en para-gnost. Prisma
verkiest echter een op de uitspraak gebaseerde splitsing bij ag-nost, diag-nose
en prog -nose, de Herziene alleen bij

1.
2.
3.
4.

linguist
naief
pinguin
theisme

WOLTERS
lin-gu-ist
na-ief
pin-gu-in
the-is-me

prog-nose. Rechtlijnig zijn dus alleen
Wolters (altijd -gnose, -gnosie of -gnost)
en Prisma, aangezien de splitsing bij
paragnosie en paragnost steun vindt in
de uitspraak.
De meeste gevallen met -scoop worden
door Prisma als ondoorzichtig beschouwd: bios-coop, laryngos-coop,
micros-coop, pens-coop, strobos-coop en
teles-coop (Wolters en de Herziene telkens -scoop). Uitzondering wordt wel
gemaakt voor cassette-scoop en diascoop, maar ook dit stoelt op de uitspraak.
Bij a-sthenie, a-sthenisch en neurasthenie kiest Wolters voor de etymologie, Prisma en de Herziene niet (astbente, as-thenisch en neuras-thenisch,.
Eigenaardig is misschien ook dat
iedereen kiest voor magis-ter en magistraal, maar dat Wolters en de Herziene
magi-straat en magi-stratuur schrijven,
en Prisma magis-traat en magis-tratuur.
Erg vreemd is het geval jockey, waar
Wolters jock-ey geeft in plaats van jockey. Aangezien elders de normale
regels gevolgd worden (vgl. chec-ken en
hoc-key), gaat het hier allicht om een
drukfout. De Herziene wijkt dan weer
af bij indu-strie (elders indus-trie) en
bij woorden als che-que, co-kes, cre-che,
cre-me, dou-che, sto-ned, sus-pen-se, milieu en mu-si-ci-en-ne waar de twee
andere spellingwoordenboeken geen
splitsing geven (cheque, cokes, creche,
creme, douche of een beperktere (suspense, mi-lieu, mu-si-cien-ne,. Allemaal
geven ze we! dou-chen.
Enkele bastaardwoorden met trema
zorgen voor nog enkele aparte problemen, zowel wat de afbreekplaats(en)
als het trema zelf betreft. Schematisch:

PRISMA
lin-guest
na-ief
pin-guin
the-is-me

DE HERZIENE
lin-gu-ist
na-ief
pin-guin
the-is-me

Opvallend is hoe de Herziene in 1, 2 en 4 het deelteken behoudt, een duidelijke fout.
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Nederlandse woorden
Is dit nu alles? Nee, eerst en vooral is
dit onderzoek zeker niet uitputtend,
bovendien zijn er ook bij Nederlandse
woorden enkele eigenaardigheden.
Over samengestelde woorden als glom, als je-blieft, als-tu-blieft, kort-om,
meest-al, stil-aan en ui-ter-aard zijn de
drie boeken het eens. Wolters suggereert echter elk-aar en elk-ander tegenover el-kaar en el-kander, Prisma overigens (niet conform de uitspraak!) en
voor-taan tegenover ove-rigens en
voort-aan, de Herziene ten slotte meteen tegenover met-een.
Bij de verkleinwoorden is er eveneens
enige verwarring. Het principe wordt
overal in de inleiding wel op een of
andere manier uitgelegd (bijv. extraatje, cafeetje, dineetje, skietje en de-

pootje worden respectievelijk extra-tje,
cafe-tje, diner-tje, ski-tje en depot-tje),

maar bij het woord zelf ontbreekt
vaak het verkleinwoord (bijv. chalet)e
en taxietje) of de afbreking (bijv.
cafeetje, tricootje, vlaatje, woninkje).

Conclusies?
Wat kunnen we nu uit deze kleine vergelijking besluiten? In de allereerste
plaats dat bier een mooie kans werd
gemist om tot een eenvormig systeem
te komen. Wellicht hebben de verschillende uitgevers te veel gekeken
naar het persoonlijk commercieel
voordeel en lets minder naar het werkelijk belang van de gebruiker.
Maar misschien is het probleem net
als in 1954 onoplosbaar . In dat geval
.moet de taalgebruiker maar kiezen
voor dat spellingwoordenboek dat

hem het best ligt. Wolters legt het accent vooral op de etymologie, Prisma
op de uitspraak en de Herziene ligt
daar min of meer tussen.

Wolters `Spellingg ids Eigentijds Nederlands,
Wolters-Noordhoff 1989 ebaseerd op `Wolters Woordenboek Eigentlids Nederlands, de

Grote Koenen, 1986) f 34,50.
Prisma Handwoordenboek Spelling Uitgeverij
Het Spectrum BV 1989 in licentie voor Van
Dale Lexicografie BV (gebaseerd op `Van Dale's
Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands', 1984) f 19,90.

Herziene Woordenlijst van de Nederlandse Taal,
SDU Uitgeverij 1990 (verzorgd door het Instituut voor Nederlandse Lexicolo^ie te Leiden en
voortbouwend o p de `Woordenlhjst van de
Nederlandse Taal', 1954)f34,50.

Taal en betekenis
Wat gebeurt er nou?
H. J. Verkuyl — hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, RU Utrecht

Wat is een gebeuren? Wat is een

toestand? Dat zijn vragen voor een natuurkundige. Wanneer spreekt men
over een gebeuren? Of over een
toestand? Dat zijn vragen voor diegenen die de relatie tussen taal en werkelijkheid bestuderen. Dus voor taalkundigen, logici en taalfilosofen.
Kan de analyse van een zin duidelijk
maken dat die zin gaat over een gebeuren, over een toestand, of over een
proces of iets van dien aard? Geven
sprekers door hun keuze van woorden
in een zinsverband aanwijzingen over
hun wereldbeeld? Kun je in natuurlijke taal iets coderen als een proces of
als een toestand? Kun je ondubbelzinnig aangeven dat je wilt spreken over
een gebeuren? (Voor de goede orde: gebeuren is bij gebrek aan beter een vakterm corresponderend met het Engelse

event.)

Wat is een gebeuren?
Praktische lieden zullen direct zeggen:
`Natuurlijk kan je over een gebeuren,
toestand of proces spreken: we hebben
immers al woorden als gebeuren,
toestand en proces. Dus als je zinnen
vertaalt in andere zinnen die die woorden bevatten, kun je al een heel eind
komen. Dus: Marie is ziek vertaal je in
`Marie is in een toestand van ziekte' en

je weet dan dat je praat over een
toestand.
Zo eenvoudig ligt het niet. Het woord
gebeuren komt voor in zinnen als: Dat
is echt gebeurd, Het is drie keer gebeurd
dat ik werd overvallen, Het gebeurde in

die dagen dat er een bevel uitging van
Keizer Augustus. Hoe betrouwbaar is
nu de aanwezigheid van het woord gebeuren? Niet zo erg. Als er een bevel
uitging van Augustus, dan ging er een
bericht van hem uit naar duizenden
locaties, en als dat zo is, dan vonden er
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duizenden van die gebeurens plaats.
Dus waar praten we over? Over een gebeuren of over duizenden?
In de logische literatuur wordt het
probleem wel aangepakt door te kijken naar zinnen als Miles werd twee
keer door een kogel geraakt. Een arts
die het lijk van Miles schouwt, kan dit
rapporteren. Stel dat twee schutters
Miles na elkaar raakten. Dan is er veel
voor te zeggen dat er twee gebeurens
plaatsvonden, een op tijd ti, de ander
op tijd t2. Men kan dus van gebeurens
el en e2 zeggen: el is te onderscheiden
van e2 dan en slechts dan als ze niet samenvallen in de tijd. Wat gebeurt er
dan als de twee schutters Miles op
exact hetzelfde tijdstip raakten? Dan
zou Belden dat el = e2 want ti = t2.
Dat nu is voor sommigen niet aanvaardbaar. Zij zeggen dat el # e2
mogelijk moet zijn, ook al geldt
ti =t2.

Deel van een geheel
Hoe houdt men, pratend over gebeurens die op hetzelfde moment plaatsvinden, deze uit elkaar? En kunnen
dingen die na elkaar gebeuren toch als
een gebeuren worden beschouwd? Iemand zegt: Jan en Marie reden om vier
uur de grens over. Stel dat de zin gaat
over een situatie waarin Jan bij Eysden
de grens overging en Marie bij Breda;
drukt de zin dan twee gebeurens uit of
een? Er valt wel iets voor het eerste te
zeggen, maar ook wat voor het
tweede, bijvoorbeeld als Jan en Marie
de opdracht hadden om om vier uur
de grens over te rijden als onderdeel
van een of ander plan.
Stel nu dat Jan en Marie bij Breda de
grens overgingen: Jan rijdt op de linkerweghelft en Marie op de rechterweghelft. Nu passeren ze op hetzelfde
moment de grens, elk in hun eigen
auto. Is dat een gebeuren of zijn het er
twee? Het is geen eenvoudige vraag.
Ook hier ontstaat weer de behoefte te
weten of Jan en Marie iets met elkaar
te maken hebben. Immers, als zo'n relatie er niet is, dan is de neiging groter
dat wat plaatsvond bij de grens, te zien
als twee zich onafhankelijk van elkaar
voltrekkende gebeurens. Als we weten
dat hun grensoverschrij ding deel uitmaakte van een plan om een bank in
Brussel te overvallen, dan is het niet
onredelijk te spreken van een gebeuren, ook al rijdt Marie bij Breda en Jan
bij Eysden en weet Jan niets van Marie

af, omdat beiden pionnen zijn in een
ingewikkeld schaakspel, waarvan Jan
en Marie reden om vier uur de grens
over een zet beschrijft.

Eenheid ligt buiten de taal
De enige taalkundige informatie die
hier 'bindend' zou kunnen werken, is
het voegwoord en en het gebruik van
de samentrekking in Jan en Marie reden om vier uur de grens over, maar het
voegwoord en laat ook scheiding toe:
we kunnen immers met deze zin praten over twee onafhankelijke gebeurens. Het ziet er dus naar uit dat het
bindende element dat maakt dat we
iets als een gebeuren zien, buiten de
taal ligt. Dit is te zien in: Jan en Maria
raakten elk met een harde klap de muur.
Stel dat ze duidelijk na elkaar de muur
raakten. Twee gebeurens? Niet ondenkbaar, maar neem aan dat Jan en
Maria buiten westen waren geraakt in
een tornado en dat hun lichamen door
dezelfde nogal lang durende windstoot
waren opgenomen en tegen de muur
werden geslingerd. Dan wordt het al
veel aannemelijker van een en hetzelfde gebeuren te spreken. Kennelijk
is de windstoot een organiserend verband dat eenheid schept. Maar de zin
geeft geen enkele informatie over dit
verband.

Een of twee? is niet alleen een kwestie
van tellen, ook van perspectief, zoals
blij kt uit een zin als: Ik heb drie keer
bij je aangebeld. Nu woon ik een dorp
verder. De zin kan gebruikt worden
voor de situatie waarin ik drie keer
van het ene dorp naar het andere ben
geweest om aan te bellen. Het is redelijk om hier van drie gebeurens te spreken. Maar de zin kan ook betekenen
dat ik een keer die tocht heb ondernomen en toen drie keer achter elkaar
heb aangebeld als onderdeel van een
gebeuren. Kortom, wat een gebeuren
is, is of hankelij k van perspectief. Een
gebeuren kan zelf gebeurens bevatten
(drie keer bellen, het bevel van Augustus). Twee na elkaar volgende gebeurens kunnen toch als een gerekend
worden (Jan en Maria die tegen de
muur geslingerd werden), terwijl twee
op hetzelfde moment plaatsvindende
gebeurens blijkbaar ook als twee kunnen worden gezien (Jan en Marie naast
elkaar aan de grens bij Breda).

Langs elkaar heen praten
Om enige vaste grond te krijgen, nemen we aan dat taalgebruikers kenne-

lijk in staat zijn op verschillende niveaus te opereren, d.w.z. perspectiefsprongen te maken: bij drie keer
bellen kan aan een belgebeuren, zeg Bi,
worden gedacht waarbinnen het driekeer-achter-elkaar bellen subgebeurens
b zijn. Dus Bi = bl+b2+b3. Men kan
drie keer bellen ook interpreteren als
bijvoorbeeld B1+B2+B3. In dat geval
kan ik in het totaal wel twintig keer
op (sub)niveau b aangebeld hebben,
verspreid over drie keren B. Dit zelfde
principe werkt ook in de andere voorbeelden: om Jan en Marie binnen een
gebeuren te krijgen, moet een overkoepelende eenheid worden gevonden.
Men kan ze ook onderbrengen in twee
aparte gebeurens, zonder dat men iets
aan de zin verandert. Op die wijze varieert het perspectief met het niveau
waarop men praat over domeinen.
Deze `op-en-neer'eigenschap van taal
versterkt voor sommigen de indruk
dat taal onduidelijk is. In zekere zin is
dit ook zo, want men kan fors langs elkaar heen praten als men niet hetzelfde perspectief heeft. Dat weet
iedereen eigenlijk ook wel, maar het
kan nooit kwaad te weten waaraan het
ligt. Het verschil'in perspectief is zo
wezenlijk en bijna onvermijdelijk verbonden met de individualiteit van een
mens, dat men verbaasd zou moeten
zijn als in het taalgebruik deze eigenschap niet zichtbaar was. Maar kan
men dat de taal kwalijk nemen? Of de
taalgebruiker?

Wringen of
wrijven?
A. M. W. Beerling-Lysen — Leiden

Op 21 maart gingen we naar de stembus en 's avonds wachtten we in spanning de resultaten af. De PvdA leed
verlies en D66 won aanzienlijk, hetgeen een commentator de uitspraak
ontlokte dat men bij laatstgenoemde
partij 'handenwringend' de uitslagen
volgde.
Het is toch moeilijk aan te nemen dat
men zich bij de PvdA in de handen
heeft gewreven bij die uitslagen. Wie
niet doorheeft dat het hier om verkeerd taalgebruik gaat, zou wellicht
tot de slotsom komen dat men bij D66
niet gauw tevreden is.
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Van woord tot woord
Feministicisme
Marlies Philippa

Had mevrouw Daan een harde tik nodig om van tikgeit tikbok te worden (zie het
februari/maartnummer van Onze Taal op blz. 25) nadat zij als initiatiefnemer ( niet
-neemster) een secretariaat op zich genomen had, ikzelf moet er als secretaris van de
Vereniging van Oudgermanisten nog voortdurend op wijzen dat ik geen secretaresse
ben. Een secretaresse heeft tenslotte een andere functie.
Soms is de functie gelijk, maar verdwijnt de vrouwelijke vorm. Mijn huisarts wil
geen dokteres heten en mevrouw Vos in Utrecht zou ik niet durven aanspreken met
burgemeesteres, noch met burgemeesterse. Ik ben doctor en noem me niet doctores
evenmin als ik vroeger dra voor mijn naam zette. Als medewerkster neem ik deel aan
allerlei activiteiten en als docente schijn ik niet onverdienstelijk te zijn, maar mijn
beroepsaanduiding was vroeger wetenschappelijk medewerker en tegenwoordig
universitair docent. Hooglerares of professores zal ik nooit worden.

Verarming tegenhouden
Ik zit er niet zo mee, met die mannelijke functiebenamingen. Als een
goed-feministische invulling maar
mogelijk is! Ik ben het dan ook absoluut niet eens met de opmerking van
J. Beishuizen dat met de benaming
`geneesheer-directeur' geen vrouw kan
worden aangeduid (juni-nummer van
Onze Taal, blz. 104). Het is nergens
voor nodig de functie geneesdamedirectrice te introduceren. Omgekeerd
vind ik niet dat vrouwelijke functiebenamingen zonder mannelijke pendant mogen worden afgeschaft. Daar-

mee verarmt de taal. Ik ben zeer te
spreken over mannelijke werksters en
secretaressen/secretaresses. Verdoezelingen met -kundige leveren onwoorden
op. De verloskundigen en verpleegkundigen zijn helaas al niet meer uit onze
taal weg te denken, maar Beef mij
maar een mannelijke vroedvrouw of
verpleegster aan mijn bed.
Soms willen mannen feministischer
zijn dan de vrouw. Dat proef ik in het
artikel van Johan van Hoorde in het
juni-nummer van Onze Taal (blz. 102103). Bij zijn beschouwing over meisjes en mannen in de sport heeft hij

waarschijnlijk niet gedacht aan `onze
jongens' die het in Italie zo vreselijk
hebben laten afweten.
Van Hoorde pleit voor geslachtsneutrale beroepsnamen. Als voorbeeld
geeft hij weervoorspeller in plaats van
weerman. Maar weervoorspeller is toch
ook mannelijk? Weervoorspelkundige
is dat niet!

Man inclusief vrouw
Helemaal niet goed word ik van gezochte woorden als menskracht, mensuren en mensjaar. In dat kader zijn
ook bemensen, allemensenvriend en
mens over boord te verwachten. Het
woord man in zijn oorspronkelijke betekenis dreigt verdrongen te worden.
Laat ik, vrij `vertaald , iets herhalen
uit een stuk dat ik jaren geleden (1983,
blz. 88) in Onze Taal heb geschreven.
Man was aanvankelijk sekse-neutraal.
In het Nederlands zijn er nog tal van
resten die aan die oude betekenis herinneren. Verborgen, zoals in iemand/
niemand `een/geen mens' of in de verzwakte vorm men 'd e mensen' (Ducts
man), maar ook heel openlijk in bepaalde gebruikswijzen en uitdrukkingen. Van Dale noemt `mens' zelfs als
eerste betekenis onder het lemma
man. Als voorbeelden daarbij geeft hij
onder andere: `Als de nood aan de
man komt' en `Zij kregen een gulden
de man'. Als je zegt `Er werd twintig
man ontslagen , kunnen daarmee zowel mannen als vrouwen worden bedoeld. De laatste tijd hoor je nogal
eens zinnen als 'Ons team bestaat uit
drie man en vier vrouw', zinnen
voortspruitend uit een verkeerd soort
feministische emancipatiedrang en getuigend van taalkundig onbegrip. Man
sluit de vrouwen al in en vrouw kan in
het meervoud niet zonder uitgang
voorkomen. Man in de betekenis
`mens' heeft de meervoudsvorm man,
en man 'mannelijk mens' de vorm
mannen.

On naast homme

IN

PROFE S SORES"

Nogal zuur voor de propageerders van
menskracht en aanverwante woorden is
dat mens zelf een afleiding is van man.
Mens is ontstaan uit manniska men-
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neske `menselijk , een bijvoeglijk
naamwoord bij man 'mens'. Toen man
eenmaal de betekenisverenging tot
`mannelijk mens' had ondergaan, was
het in de betekenis `mens' niet zo
praktisch meer en werd een nieuw
woord noodzakelijk: het gesubstantiveerde adjectief menneske/mensch(e)/
mens. Het proces is een beetje vergelijkbaar met het Engels, waar dezelfde
betekenisverandering van man is opgetreden en waar vaak human wordt ge-

zegd als wij van mens spreken.
je kunt je afvragen waarom man de benaming voor een mannelijk mens is
geworden. Ik acht het niet uitgesloten
dat de patriarchale maatschappij hier
iets mee te maken had. De man was
immers de mens bij uitstek en de
vrouw niet veel meer dan zijn bezit.
Interessant is dat een zelfde betekenisontwikkeling zich in het Frans heeft
voorgedaan. Uit het Latijnse homo
— niet de fiel of -seksueel, maar de sa-

piens, de ludens, dus de mens — kwam
enerzijds on `men' voort en anderzijds
de homme, de `man'.
Als feministe vind ik dat de vrouw onder alle man het beste mens is, maar
mijn taal is mij te lief en mijn taalkundig bewustzijn te sterk om feministische woorden als verpleegkundige of
feministicistische als mensjaar te kunnen waarderen.

Onze groeiende woordenschat
H. Heestermans

In mijn jeugd had je nog geen rijdende
patatkramen; er waren alleen winkels
waar je patat kon kopen. Ik heb nooit
geweten hoe zo'n rijdende snackbar
heette, maar onlangs zag ik dat zo'n
ding een restocar werd genoemd. Gelukkig nog geen frietette of patatotheek, want dat is nog erger.
De mensheid is kennelijk steeds meer
gesteld op haar gemak, want je ziet
overal van die vehikels die ons op een
of andere manier behulpzaam zijn. De
chemocar bijvoorbeeld. Dat is een
bus die op bepaalde plaatsen rondrijdt
en waarbij je terecht kunt met je chemisch afval. Het woord chemocar is
niet nieuw, het bestaat alweer een
tij fie.
Gloednieuw is wel het volgende.
In Haarlem zou men nog voor de
zomer starten met de crimobiel, een
bus of caravan die door de stad trekt
en waarin Haarlemmers hun klachten
over onveiligheid en criminaliteit
kwijt kunnen. Op het spreekuur in de
crimobiel worden ze ook geinformeerd over de wijze waarop kan worden bijgedragen aan vermindering van
de criminaliteit. Er is nog een andere
mobiel, de mammobiel, een rijdend
onderzoekscentrum waar vrouwen
een onderzoek naar borstkanker kunnen laten doen.
Met de term ongewenste intimiteiten
kunnen juristen schijnbaar niets aanvangen. Het blijkt moeilijk te zijn om
te bewijzen dat bepaalde handelingen
`ongewenst' zijn of dat het `intimiteiten' zijn. In plaats van ongewenste intimiteiten kan men volgens die ju-

risten beter spreken over seksuele intimidatie. In mei lanceerde Iteke
Weeda een boek over de gewenste intimiteiten. Uit haar onderzoek bleek
dat deze gewenste intimiteiten op het
werk de werkvreugde en de werkmotivatie bevorderen.
Nu er in veel gebouwen niet meer gerookt mag worden, moeten de rokers
hun toevlucht nemen tot het toilet of
de buitenlucht. Op een platform aan
de buitenzijde van het letterengebouw
van de Amsterdamse universiteit zie je
de rokers dicht bijeen staan. De plaats
waar zij hun zonde bedrijven, wordt
rookstoep genoemd, en de rokers heten geen rokers meer maar rookstoepers.
Iedereen die kookt, weet wat roerbakken is. Onder voortdurend omscheppen worden op hoog vuur dunne reepjes vlees voor de Chinese maaltijd gaar
gemaakt of wordt een ei omgetoverd
tot roerei. Er is voorgesteld om een
met roerbakken vergelijkbare handeling, maar dan met gehaktballen, rolbakken te noemen. Griesmeelpap zou
je dan moeten roerkoken en wentelteef j es wentelbak je.
De wonderlij kste krantekop kwam ik
tegen op 28 maart: 'Apotheker krijgt
geen vergunning voor rugzak. Verderop in het artikel wordt een apotheker een rugzakker genoemd. Dat lijkt
een scheldwoord, maar dat is het niet.
Een rugzakker is een apotheker die
zelf een groothandelsafdeling opzet
om de groothandelsmarge van 20% te
incasseren. Maar, de wet op de ge-

neesmiddelenvoorziening stelt dat een
groothandelaar `niet over de toonbank
mag verkopen, noch open winkel
houden'! En daarvoor hebben de apothekers de rugzakconstructie bedacht. Je stapt naar de Kamer van
Koophandel, laat je inschrijven als B.V.
en je maakt je vrouw (of je man) directeur. Vervolgens wordt de garage aangepast aan de eisen die de wet stelt
voor een groothandelslokaliteit, en de
zaak kan feestelijk worden geopend.
Die garage is des apothekers rugzak.
We kennen al de technocraat, autocraat en de plutocraat. Er is een
nieuwe -craat bijgekomen: de datacraat. Dat is degene die macht heeft
doordat hij alles kan met de computer
en met databestanden. De datacraten
zijn de heersers van de toekomst.
Het bekoorlijkste nieuwe woord stond
in het boekenweekgeschenk van
F. Springer. In dat boekje, `Sterremeer'
geheten, staat op blz. 60: `Een paar
zomers, tussen '56 en '61, speurde
Robie te voet rond in de Oostberlij nse
wijk waar haar protagonisten hadden
gewoond, althans volgens overlevering, want zij zag daar niets anders
dan gapende bouwputten, of waren
het nog bomkraters, grauwe puinhopen die nog steeds niet waren weggedozerd.
Wegdozeren, met de bulldozer opruimen. Ik ga het zeker gebruiken.
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Nederlands leeft door in Bahasa Indonesia
Gerard Grubben — Lembang, West-Java

`Spanduk, roept onze chauffeur Komar, blij dat hij ook een duit in het zakje kan
doen. 'Sudah' (heb ik al) moet ik hem teleurstellen. We rijden door Surabaya en
iedereen let op de uithangborden. Elk Nederlands woord dat nog niet op mijn lijst
voorkomt, levert een flesje bier op. 'Springbed' (matras), roept mijn collega Bapak
Suwandi, en even later `Waserij . Als hij zo doorgaat, zou hij vanavond weleens
aardig dronken kunnen worden, en dat is voor een moslem volstrekt verboden (ook
een gangbaar woord in het Indonesisch, maar vooral gebruikt voor verkeersregels).
Bahasa Indonesia lijkt op het eerste gezicht een taal die gemakkelijk te leren
is. Indonesisch kent geen verbuigingen
en vervoegingen, en de spelling ziet er
eenvoudig uit en is puur fonetisch. Als
je weet dat de f een p wordt en de oe
een u dan kun je al wat woorden herkennen: kopor (koffer), buku (boek) en
tilpon (telefoon). Nederlandse toeristen staan te giebelen bij een uithangbord reparasi knalpot' en bestellen
al gauw zonder boekje hun biertje
`sus, minta bir' en vervolgens `minta
rekening'.

In tweede instantie
Iedere Nederlander die voor ontwikkelingssamenwerking of ander werk
voor een aantal Jaren in Indonesia gaat
wonen, is genoodzaakt de Indonesische taal, het Bahasa Indonesia, behoorlijk te beheersen. Helaas, bij
nader inzien blijkt Bahasa Indonesia
helemaal niet zo'n gemakkelijke taal te
zijn. Bij talrijke woorden ontbreekt
elke overeenkomst met het Nederlands. Daar komt nog bij dat in sommige gevallen niet de letterlijke vertaling van de woorden van deze Aziatische taal problemen oplevert, alswel
het vaststellen van de feitelijke betekenis in de context. Daarom is begrip
voor de denkwijze van het Indonesische yolk en kennis van de cultuur
vereist voor een goede communicatie.
Ik ben geen taalkundige en heb ook
nog eens een deuk in mijn schedel op
de plaats waar bij gelukkigen een
knobbel zit. 'Maleis moet je onder de
klamboe leren, zei men vroeger. Dit
advies voor een speelse leerwijze zal
zeker op goed doorleefde ervaringen
gestoeld zijn, maar toch leren wij de
grondbeginselen op een meer schoolse
manier. Na een maand talencursus op
h et Tropeninstituut in Amsterdam en
twee j aar in Indonesia ben ik nog niet

zover dat ik moeiteloos zonder woordenboek de krant kan lezen. De stukjes van P. H. Winkel over taal in de
NRC brachten mij het idee: zoek
ezelsbruggetjes. Ik hoorde iemand beweren dat er wel honderd Nederlandse
woorden in het Indonesisch voorkomen. Vanaf dat moment noteerde ik
elk Indonesisch woord dat gelijkenis
vertoont met een Nederlands woord.
Ik had er al gauw over de duizend:
kopor (koffer), arloji (horloge), beker
(beker, wekker), merokok (roken), enzovoort. Toen vond ik een publikatie
van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van 1983,
`European Loanwords in Indonesian'
van C.D. Grijns, J. W. de Vries en
L. Santa Maria. Hierin staan 5400
woorden uit het Nederlands, 670 uit
het Engels, 327 uit het Portugees en
107 uit andere Europese talen. Een
groot deel van de Nederlandse woorden is oorspronkelijk van GrieksLatijnse of Franse herkomst: abonemen, absen, administrasi, adpertensi,
agresif, akomodasi, ekwivalen, paradoks, polarisasi, enzovoort. Dat zijn
voor ons de gemakkelijkste en voor de
Indonesiers de moeilijkste.
Fonetisch gespeld
Tekenend voor de jonge Indonesische
taal en het volkskarakter is de bijzonder soepele (Ind. supe^ wijze van assimileren (Ind. asimilasi) van vreemde
woorden. Bij overname van vreemde
woorden worden letters die moeilijk
uit te spreken zijn, `aangepast; waarbij
de spelling (Ind. speling) zuiver fonetisch (Ind. fonetis) wordt. Wij westerlingen, gewend aan en misleid door
woordbeelden, herkennen veel Indonesische woorden gemakkelijker wanneer we ze Koren dan wanneer we ze
lezen. Wilt u even proberen? Wie herkent ajung amplop, anprah, apkir, ate-

ret, bui, buncis (c=tj), dongkrak, Jangkar, kelerek, keneh, kerkop, kuas,
ledeng mebel, necis, nit erg opseter,
ritsleting pelester, persekot, salep, telat,
twedehan, vonis, yahut. Dit zijn allemaal normale Nederlandse woorden:
adjunct, enveloppe, aanvraag, afkeuren, achteruit, boei (gevangenis),
boontjes, dommekracht, anker, klerk,
knecht, kerkhof, kwast, leiding, meubel, netjes, niet erg, opzichter, ritssluiting, pleister, voorschot, zalf, te laat,
tweedehands, vonnis, ja goed. Een politicus, een orang beken (bekend persoon) hield een toespraak en beloofde
gouden bergen, een jalan tol (tolweg)
en ook een pabrik litrik (elektriciteitsfabriek). Een kritische intellectueel
onder zijn gehoor interrumpeerde:
`Bapak lupa es' (U vergeet de s, want
in algemeen beschaafd Indonesisch is
het listrik). De politicus corrigeerde
heel ad rem met: `Ya, juga pabrik es'
Ga, ook een ijsfabriek).
Er zijn in Indonesia veel streektalen.
Het is mij niet duidelijk en het maakt
mij ook weinig uit of een woord dat ik
in de Bandungse krant tegenkom, nu
echt `algemeen beschaafd' Bahasa Indonesia is of alleen courant in het
Soendanees (40 miljoen sprekers) of
Javaans (60 miljoen). Het Jakartaans
(Bahasa Betawi), dat vale Nederlandse
woorden kent, oefent een sterke invloed uit op het Bahasa Indonesia.
In de woordenboeken wordt vaak het
autochtoon Indonesisch synoniem gegeven van het meer gebruikelijke leenwoord: een asbak is een tempat abu,
maar asbak is gebruikelijker.

Ooit nieuwe activiteiten
Is elk voorwerp of begrip waarvoor
het Indonesisch een leenwoord heeft
overgenomen, een introductie van iets
nieuws? In veel gevallen wel. Opvallend veel woorden hebben betrekking
op bepaalde vakgebieden of maatschappelijke activiteiten. Hieronder
volgt een aantal fraaie Nederlandse
leenwoorden.
Uit het lager: letenan (luitenant), opsir
(officier), deking (dekking), kanon,
bom.
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Uit de huishouding: bedinde (bediende), opas (oppas), setrika (strijken),
kulkas (koelkast), baskom (waskom),
badkup (badkuip), kapstok, gorden
(gordijn), handuk (handdoek), peles
(fles), kakus (wc: van kakhuis), ember
(emmer), pispot, kotrek (kurketrekker).
Kleding en toiletgerei: beha, krah
(kraag), rok, sol (zool), peci (petje),
vuring (voering), bordir (borduren).
Eten en drinken: bistik (biefstuk),
hapermot (havermout), kopi (koffie),
sop (soep), slahrom (slagroom), sus
(soes), jenewer (jenever).
Logies en recreatie: losmen (logement),
indekos (kosthuis), kosbas (kostbaas),
bordil (bordeel), indehoi (vrijen: van in
het hooi), narboven (vreemdgaan: van
naar boven, een huisje in de Bergen),
sun (zoen), letere (loterij).
Geld en werk: duit (geld), uang smir
(smeergeld), bangkrut (bankroet), kurs

(koers), pailit (failliet), semokel (smokkelen), onslah (ontslag), perlop (verlof),
prei (vrij), gaji (gage, loon), overwerk,
pensiun (pensioen), teken (tekenen),
Wesel (wissel).
Bouw en techniek: baut (bout), mur
(moer), skrup (schroef), kran (kraan),
setrum (stroom), korsleting (kortslulting), sekakelar (schakelaar), pentil
(ventiel), onderdil (onderdeel), bekleding, kopeling (koppeling), persnelling
(versnelling), setempet (doorsmeren:
van stampvet), rem.
Dokter en ziekenhuis: opname, besuk
(bezoek), zuster, bludruk (bloeddruk),
mag (maag), behandel (behandelen),
puyer (poeder), verban (verband),
peraktek (praktijk).
Het Nederlands als gesproken en geschreven taal is aan het verdwijnen in
Indonesia. Enkele Oud-Indische en

Chinese families spreken thuis nog
Nederlands. Immers, dat was vroeger
de taal van de elite, zoals het Frans dat
was in de achttiende eeuw in Nederland. Soms spreken ze het zo zuiver
dat wij er een voorbeeld aan kunnen
nemen. Hun kinderen verstaan
meestal nog wat Nederlands, maar
zijn niet meer bij machte het te spreken. De Indonesiers die nog Nederlands op de basisschool hebben geleerd, zijn boven de vijftig jaar en
bijna aan hun pensionering toe. De
jongere generatie leert Engels als
tweede taal. Het Engels heeft de rol
van het Nederlands als doorgeefluik
van leenwoorden overgenomen. Maar
veel woorden uit het Nederlands lijken even vast geworteld in de Indonesische taal als Latijn of Frans in het
Nederlands.

Nederlands in het Engels
Albert J. Kopmels — Maarheeze

De invloed van het Engels op het Nederlands vervult velen met angst of
somberheid. Hoe was de verhouding
tussen deze twee talen vroeger? Een
van de vragen die zich daarbij opdringt, is: bezit de huidige officiele
Engelse taal woorden die oorspronkelijk Nederlands zijn? En zo ja, hoeveel
zijn dat er ongeveer, in welke tijd werden ze overgenomen en welke terreinen omvatten ze? Het leek me interessant eens in grove lijnen na te gaan in
welke mate 'de Engelse taal qua woordenschat door het Nederlands bepaald
of belnvloed is.
De juiste gids voor dit beperkte doel
mean ik gevonden te hebben in The
Concise Oxford Dictionary. Dit gezaghebbende woordenboek van het hedendaagse Engels (in aanzien goed vergelijkbaar met onze Van Dale) biedt de
lezer naast de normaal gangbare betekenisverklaring onder andere ook een
volledige etymologie van elk opgenomen woord.
Uitgangspunt was het doorsnuffelen
van het woordenboek op zoek naar de
Du'tjes binnen de etymologische
teksten. (Du. staat voor Dutch = Nederlands). Een gevonden vermelding
als Du en MDu (= Middelnederlands)

betekende steeds weer een verwijzing
naar onze taal. Wat direct opviel, waren de vele differentiaties die zijn aangebracht om een huidig Engels woord
zo juist mogelijk te typeren wat
betreft zijn herkomst.
Zo zijn er: Nederlands, Middelnederlands, waarschijnlijk Nederlands, Middelnederlands/Middelnederduits, misschien Nederlands, etc., in totaal zo'n
vijftien categorieen. Deze groepen bij
elkaar leverden ruim 800 woorden op
die direct of indirect een Nederlandse
achtergrond (kunnen) hebben. Een
respectabel aantal, mag men wel stellen. Zeker gezien het feit dat vele, nagenoeg puur Nederlandse woorden
hierbij niet zijn inbegrepen omdat ze
icieel als Zuidaf riin de Dictionary officieel
kaans worden vermeld. In dit artikel is
ervoor gekozen alleen uit drie categorieen een selectie van aansprekende
voorbeelden te geven.
De basis voor de gemaakte selectie zijn
de drie hoofdgroepen: Engelse woorden ontleend aan het Nederlands van
na 1550, de woorden die zijn overgenomen uit het Mnl. (1150-1550), en
ten slotte de woorden die zijn ontleend aan de eenheid Mnl./Mnd.

De Dictionary maakt het onderscheid
tussen de laatste twee groepen zonder
verder commentaar. Taalgeleerden nemen veelal aan dat er naast (en gedeeltelij k voor) het Mnl. een verwantschap was van de taal in onze streken
met die in het noorden van Duitsland.
Vooral de vroeg-middeleeuwse dialecten van ons huidige Oost-Gelderland,
Overijssel, Drenthe en Groningen
zouden die verwantschap vertoond
hebben, als gevolg van een gemeenschappelijk Saksisch taalverleden.
Dit geheel wordt wel aangeduid met
de term Middelnederduits. De
scheidslij n met het Middelnederlands
is niet altijd even helder, maar toch
voldoende voor een onderscheid van
een opzichzelfstaand Mnl. aan de ene
kant (groep 2) en een Mnl. dat een directe relatie heeft met het Middelnederduits (groep 3).
Naar gegevens uit de Dictionary is
eerst het Engelse woord gegeven, gevolgd door het Nederlands dat de
bron was van ontlening. Rechts daarvan staat, na een puntkomma, de huidige betekenis van het behandelde Engelse woord, (vD staat hierbij voor
Van Dale, Vd voor het Middelnederlands woordenboek van Verdam.)
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1) VAN NEDERLANDSE
AFKOMST
- belay -' beleggen; touw vastsjorren
- boom -^ boom; havenboom, als versperring
van de haveningang
- caboose -+ cabuse (vD: kabuis); kombuis
- gybe, jibe --+ gijben; gijpen, omslaan v.e. zeil
- marline - marlijn; dun, sterk soort
scheepstouw
- Pont -+ Pont; veerbootje
- reef -> reef, rif; inneembare strook v.e. zeil
- schipperke -► schipperke; honderas, gebruikt
als waakhond op vrachtschepen
- sloop - sloep(e); vaartuigje met een mast
- specktioneer --p speksnijer; hoofd-harpoenier
op een walvisvaarder
- track -► trekken; het opslepen v.e. boot
- yacht -^ jaghte, jaghtschip; pleziervaartuig
- advocaat -+ advocaat; de drank van die naam
- borecole -* boerenkool
- brandy -+ brandewijn
- dope -' doop (= sausje); pap/verdovend middel
- cookie -' koekje; biscuitje, koekje
- geneva -^ genever
- gherkin -^ gurkkijn (vD: gurkje); augurk
- slaw -> sla, salade; fijngesneden witte kool
- slurp - slurpen, slorpen
- snoop -+ snoepen (= heimelijk iets opeten); je
ongevraagd bemoeien met andermans zaken
- snuff -' snuf; snuiftabak
- waffle -> wafel, waefel; bep. gebak
- witloof -p witloof; witlof
- bamboo -p bamboes; reuzengrassoort
- Bruin -+ beer uit de Reinaerd; koosnaam voor
een beer
- cockatoo -* kaketoe; bep. papegaai
- guelder rose Geldersch; Gelderse roos
- keeshond -+ keeshond
- kloof - kloof ; vallei, ravijn (in Z: Afr.)
- kopje --> kopje; heuveltje (in Z: Afr.)
- morass -p moeras (v.Mnl. marasch)
- narwhal -p narwal; bep. walvisachtige
- reebok --' reebok
- snook -> snoek
- soya -+ soja; sojaboon
- spurry -► spurrie; spurrie (wilde plant)
- wentletrap --> wenteltrap; slakkehorentje
(schelpdier)
-p

- buck -p (zaag)boc; zaagbok
- cam -' kam, kamrad; tand van wiel, rad
- cannikin -► kanneken; kannetje
- clinker -p klinkaerd; sintel/baksteen
- impolder -^ inpolderen
- inspan - * inspannen; inspannen v. paarden
- ledger -> ligger, legger; grootboek/steigerplank
- mangle -► mangel(stok); mangel (voor persen v.
wasgoed)
- mart -► mart; marktplaats
- rack --> rak, rek; rek, stellage
- roster -> rooster; (dienst)rooster
- slobber -+ slobberen; slecht werk afleveren
- stiver -i stuiver
- stoker -* stoker (op stoomboot, -trein)
- wagon -* wag(h)en; (woon)wagen/treinwagon
- beleaguer -^ belegeren
- bluff - bluffen; opscheppen, bluffen
- blunderbuss -^ donderbus; klein geweer
- boodle -^ boedel (= eigendom); omkoopgeld
(spec. in politiek)
- boss -+ baas
- domineer --► domineren; zijn gezag laten gelden
- filibuster -> vrijbuiter
- forlorn hope - verloren hoop; een hopeloze
zaak

- freebooter -* vrijbuiter
- frolic --' vrolijk
- furlough -^ verlof
- gruff --' grof; nors, ongemanierd
- leaguer --' leger (= legerplaats); (leger)kampement

- rant - ranten; razen, onzin uitslaan
- sconce -+ schans; aarden versterking

- sputter --> sputteren; spetteren/`nat , of onsamenhangend spreken
- tattoo — taptoe (= sluit de tap); sein dat soldaten 's avonds terug moeten naar hun barak
- trigger -+ trekker; trekker (van geweer)
- sutler -f soeteler; zoetelaar, persoon die versnaperingen verkoopt aan soldaten
- uproar -3 oproer; oproer, opstand

- totter --j touteren (Vd= sidderen); waggelen,
wankelen
- utter -p uteren; uiten, ermee voor de dag
komen
- wiseacre -> wijsseggher; waarzegger, helderziende
- younker -► jonckher (Vd; jonchere); jeugdig

- burgomaster --> burgemeester
- crap --' krappe; onzin, rotzooi
- dingus --p ding, dinges; term bij missen v. juiste

- curl -> krul (Vd: crulle); krul(len)
- deck -f dekken; bedekken
- landloper - landlooper; landloper, vagebond
- margrave -> markgrave; markgraaf
- mesh --> masche, maesche; gat, maas van een net

naam

- etch -> etsen
- easel -p ezel; schildersezel
- foreground -► voorgrond
- forgather -+ vergaderen
- kermis -* kermis
- korf ball -* korfbal
- layfigure -+ leeman; ledepop, verstelbaar
mensmodel t.b.v. schilders en tekenaars
- maelstrom -+ malen + stroom; maalstroom
- manikin -► manneken; mannetje, dwerg
- maulstick -+ maalstok; maalstok, hulpstuk v.
schilder
- minikin --* minneken (Vd: minnekijn = liefje);
lief schepseltje
- Pinkster -+ Pinksteren
- poppycock --* pappekak?; onzin
- predikant -> predikant
- quack -► quacksalver; kwakzalver
- Santa Claus --> Sante Klaas (= St. Nicolaas); de
Kerstman (in Amerika)
- skate -' schaats
- sleigh -+ slee
- spook -p spook
- stadholder -> stadhouder
- stipple -► stippelen; punteren, bep. graveermethode
- stoop -► stoep
- swab -p zwabber; zwabber, vaatdoek
- vendue -+ vendu(e); openbare veiling

2) VAN MIDDELNEDER
LANDSE AFKOMST
- deck -p dec (Vd = dak); (scheeps)dek
- dock -^ docke; scheepsdok
- dogger -+ dogger (vissersboot)
- duck -- doek; zeildoek
- hoy -p hoede, hoei; klein vrachtschip
- lighter -p lichter; lossingsscheepje
- orlop - overloop; koebrug, benedentussendek
- pink -' pin(c)ke; pink, vissersboot
- pram, praam -^ praem, prame; praam (vaartuig)
- veer -^ vieren; vieren v.e. touw
- buckwheat — boecweite; boekweit
- landscape -+ landscap; landschap
- marten -> martren; marter (dier)
- siskin -+ siseken (Vd: sijskijn); sijsje (vogeltje)
- bung -► bonghe; (houten) stop op een vat
- cramp -+ krampe; klemhaak, muuranker
- drill -p drillen; (door)boren, boormachine
- excise - excijs, accijs; accijnsbelasting
- groat -^ groot; Engelse zilvermunt (1351-1662)
- hames -' hame; gareel v.e. paard
- kilderkin -p kinde(r)kin, kinneken; vaatje, tonnetje
- kit -- kitte (Vd= kruik); (was)tobbe, gereedschapskist
- splinter -+ splinter, splenter; splinter, scherfje
- blare -^ bleren; schreeuwen
- booze -+ busen; zwaar drinken, zuipen
- buggery --> buggerie; sodomie
- mull, mullock --- mul (Vd= stof, molm); afval,
knoeiboel
- onslaught -+ aenslag (Vd: aenslach) ; aanslag,
aanval
- scrabble -+ schrabbelen (Vd= met poten in
grond krabben); krabben, opscharrelen
- snack --i snac(k), snacken (Vd= met gretigheid
bijten); een hapje eten tussendoor
)

persoon

- offal - afval
- pole-axe -+ pol(1)aex; strijdbijl
- rumple -+ rompel (Vd: rompe); rimpel, vouw
- sledge -► sleedse; slee, slede
- smack -+ smack(en); klappend geluid (maken)
- split
splitten, spletten; splijten, splitsen
- speckle -+ spekkel (Vd: speckel); spikkel, vlek
op de huid
- spout
spouten (Vd: spoyten); spuiten,
vloeien
- undercroft -+ crofte (Vd: crocht); krocht, crypte

3) VAN MIDDELNEDERLANDSE / MIDDELNEDERDUITSE AFKOMST
- bowline -> boechlijne; boeglijn
- bowsprit -* boechspriet; boegspriet
- freight -+ vracht, vrecht; scheepslading
- hulk -^ hulke; afgetuigd schip
- roe -> roge(n); viskuit
- skipper -+ schipper
- trice (up) -► trisen; ophijsen en vastsjorren
- brackish -^ brac; brak (v. water)
- reef -p rif, ref; (koraal)rif, zandbank
- school -' schole; school vissen
- shore -p schore (Vd: schor); aangeslibd land,
kuststrook
- sod --> sode; graszode, grasveld
- spelt -> spelte; spelt (soort tarwe)
- brick -> bri(c)ke; baksteen
- corf -p korf (Vd: corf); korf, vismand
- deal --> dele (= plank, vloer); grenehoutenplank
- doit - duit (Vd = muntje); klein geldbedrag
- pack -^ pakken (Vd: packen); in bundels doen,
inpakken
- scoop -> schope (Vd: schoppe); schop,
schep(je), spade
- scour -> schuren; schuren, wrijven
- smelt -p smelten; smelten van ertsen
- spit -> spit; een steek (met spade)
- blaze -- blazen (Vd: blasen); rondbazuinen, verkondigen
- bulwark -+ bolwerk; bolwerk, (aarden) versterking
- dapper -> dapper (= vlug, snel); parmantig,
kwiek
- dull -► dul; dol , dwaas, onnozel
- gall -^ galle; gal, bitterheid (v. gevoelens)
- grab -^ grabben; grabbelen, grijpen
- poke -► poken; (op)poken, steken, duwen
- prate -^ praten; babbelen, (onzin) bazelen
- rack - racken, recken; (op)rekken, folteren
- welter --f welteren (Vd: welten); rollen, (zich)
wentelen
- wiggle - > wiggelen; waggelen, (doen) wiebelen
- cant -^ cant (= kant, rand); helling, (schuine)
zijde
- clock -> klocke; klok
- knuckle -► knokel (Vd: cnockel); vingergewricht
- measles --' masel; de mazelen (ziekte)
- pickle -> pekel
- pill -► pille; pil (medicijn)
- plug - plugge; plug, stop, pin
- plump -+ plomp (= bot, stomp); dik, gezet (v.
lichaam)
- stove -- stove; stoof, kachel, broeikas
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Onze taal in
het Frans
F. T. L. C. Laurent — beedigd vertaalster
Frans, Purmerend

Het is algemeen bekend dat de Nederlandse taal veel Franse woorden bevat.
Iedereen is ermee vertrouwd dat veel
woorden, zoals trottoir, chauffeur en
cadeau, geheel in de taal zijn opgenomen.^^
Deze Franse leenwoorden zijn
vooral in de negentiende eeuw in onze
taal gekomen. In de vorige eeuw was
het in bepaalde kringen gewoonte om
Frans te spreken of om veel Franse
woorden te gebruiken. Men hoeft er
de romans van Louis Couperus maar
op na te slaan.
Minder algemeen bekend is het feit
dat veel Nederlandse woorden in de
Franse taal zijn binnengedrongen.
Sommige woorden herkennen wij wel;
niemand zal vreemd opkijken als men
de Franse bevolking hoort spreken
over polders of apartheid, weliswaar
met een Frans accent, maar niettemin
nog herkenbaar.

De herkenbaarheid van andere woorden wordt al iets moeilijker: choquer
(schokken), colza (koolzaad) en boulevard (bolwerk). Het woord huts betekent in het Frans een poort, en een
huissier is een deurwaarder.
De meeste Nederlandse woorden in
het Frans zijn scheepstermen. Toen de
Nederlanders in de Gouden Eeuw de
zeeen bevoeren, hebben zij ook in andere talen hun sporen achtergelaten.
Deze Franse woorden stammen of van
Nederlandse woorden die toen gebruikelijk waren. In de loop der tijden
hebben ze een mutatie ondergaan,
waardoor de afstamming niet direct
duidelijk is. Wie zal in het Franse
woord beaupre het Nederlandse woord
boegspriet herkennen, of in cabillaud
onze kabeljauw? Dit geldt ook voor
woorden als babord, (bakboord) tribond, (stuurboord) en affaler, dat eerst
`afhalen , en later 'neerhalen' (van een
touw) betekende. Accise komt regelrecht van `accijns, chaloupe van `sloep,
hisser van `hij sen , en havre van 'haven
'.

Ook bij kleding en mode zijn er nog
sporen van de Nederlandse taal te vinden. Wat te denken van het woord

mannequin, afkomstig van `mannekijn, een woord dat wij later weer
terugvinden in het Nederlands, inclusief de Franse vervorming. Een blouse
komt van het woord `bluts , hetgeen
eigenlijk een kiel is. (Het Franse
woord voor de kiel van een schip is
quille, ook alweer afkomstig van het
Nederlands.) Het Franse woord voor
`breien' is tricoter, dat stamt van het
Nederlandse woord 'strikken'. In het
Duits spreekt men nog steeds van stricken voor `breien. Bij woorden zoals
bourgmestre, voor `burgemeester , en
vaguemestre (eens wagenmeester, later
brievenbesteller) is de oorsprong niet
zeker.
Ik schat de hoeveelheid Nederlandse
woorden in de Franse taal op ongeveer
driehonderd. GeInteresseerden raad ik
aan eens een Frans etymologisch
woordenboek te bekijken. Zij zullen
er versteld van staan hoeveel buitenlandse woorden hun intrede in het
Frans hebben gedaan. Dan zal men
zien dat niet alleen de Nederlanders
veel buitenlandse woorden in hun taal
bezigen; de Fransen doen al eeuwenlang hetzelfde.

SPECIALE ONGEWIJZIGDE HERDRUK

P.J. Harrebome"e

S

OORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL

De grootste verzameling spreekwoorden die ooit is samengebracht: 42.500 stuks!
Deze uitgave is de ongewijzigde herdruk uit 1858 van de grootste verzameling spreekwoorden in de Nederlandse taal, namelijk 42.500
stuks. Harrebomee neemt ook veel vaste uitdrukkingen op die in strikte zin geen spreekwoorden zijn. Men vindt er kernachtige
typeringen van situaties en verrassende oude wijsheden. Hij verwerkte meer dan 200 boeken over spreekwoorden die eerder verschenen
en verzamelde uit alle gewesten nog niet gepubliceerd materiaal.
Harrebomee kreeg medewerking van o.a.: J.H. van Dale, J. van Lennep,
dr. A. de Jager, dr. E. Verwijs, J. Vloten, prof. M. de Vries, Nicolaas Beets.

"Harrebomee" is een geweldig naslagwerk voor auteurs, journalisten, copy-writers,
cultuurhistorici, mensen die toespraken moeten houden en vele anderen.
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Informaticatermen: hoe moet het heten? (2)
Cees Kleinveld — voorzitter subcommissie Nederlandstalige informatica-terminologie NNI/BIN

Een doel van normaliseren is het tegengaan van overbodige verscheidenheid. Terminologie normaliseren
dient vooral om spraakverwarring te
voorkomen.
Om orde te scheppen in de heersende
chaos is een Nederlands/Belgische
commissie bezig om `Nederlandstalige
informatica-terminologie' vast te stellen. Op de samenstelling en werkwijze
van deze commissie ging ik in het juli/
augustusnummer al in.
In dit artikel komt een aantal termen
aan de orde met betrekking tot de
apparatuur. Programmatuur komt een
andere keer aan bod.

Apparatuur
Als je een computer aanschaft, koop je
'hardware'. Voortaan gebruiken we
hiervoor het woord apparatuur. De
computer bestaat doorgaans uit een
centrale verwerkingseenheid en randapparatuur. Bij de personal computer
(pc) bestaat het binnenwerk uit een
moederbord (`motherboard') met in
sleuven (`slots') gestoken insteekkaarten. Er is altijd een videokaart (`video
board') of een grafische kaart (`graphics
adapter') bij om visuele communicatie
mogelijk te maken. De verschillende
soorten geheugen (`memory') en de
daarvoor gebruikte chips worden aangeduid met de gangbare (Angelsaksische) afkorting: ROM, RAM,
EPROM, EEPROM, enzovoort. In de
definitieve norm worden al deze afkortingen verklaard en van een definitie
en zo nodig een toelichting voorzien.

Bediening en beeldscherm
Bij een pc voer je opdrachten (`commands') en gegevens (`data') meestal in
met behulp van een toetsenbord, voorheen ook wel `keyboard' genoemd. In
Belgie wordt hiervoor ook wel de
term klavier gebruikt, maar voor het
hele Nederlandse taalgebied leek dat
woord toch niet bruikbaar. Een volgend artikel zal geheel aan bediening
worden gewijd.
De computer geeft visuele informatie
met een `visual display unit'. Hiervoor
zijn verschillende aanduidingen in
twang: beeldbuis, beeldscherm,
beeldstation, scherm, visuele beeld-

eenheid en de afkorting VDU. Uiteindelijk heeft de commissie gekozen
voor beeldscherm(eenheid). Scherm
heeft te veel andere betekenissen, de
samenstelling met visueel was te lang,
beeldbuis is zowel te technisch als te
veel gerelateerd aan de televisiewereld,
en beeldstation doet te veel denken aan
de spoorwegen.

Schijven en diskettes
Mainframes (onvertaald helaas, maar
het zijn grote computersystemen die
geen gemeengoed zullen worden), gebruiken schijven als opslagmedium.
Meestal magneetschijven (`magnetic
disks'), maar in modernere vorm optische schijven (`optical disks'). Als zij
verwisselbaar zijn, is het schijvenpakket (`disk pack') vaak de uitvoering.
De magneetband (`magnetic tape')
wordt ook veel als opslagmedium gebruikt.
Bij de pc kennen we als opslagmedium
de vaste schijf (`fixed disk'), vrijwel altijd in de vorm van een harde schijf
(`hard disk'), en de verwisselbare diskette. Andere (veel)voorkomende termen voor diskette zijn floppie, slappe
schijf of wiebelschijf. Diskette wordt de
gangbare term. Met diskette worden
diskettes van alle afmetingen aangeduid. Grote en kleine, enkel- of dubbelzijdig beschreven, met enkele, dubbele of zelfs hoge dichtheid (`high density'). Diskettes worden gelezen en beschreven met behulp van een disketteeenheid (`disk drive').
Afdrukken
Afdrukken doe je met een printer. Het
alternatief voor printer was afdrukeenheid. Printer is echter zo ingeburgerd
dat deze term nu als Nederlands
woord is aanvaard. Afdrukken heeft de
voorkeur gekregen boven 'printen'.
Een printer kan verschillende afdruk
kwaliteiten hebben. `Letter quality' en
`near letter quality' zijn uiteindelijk
schrijfmachinekwaliteit en bijna-schrijf
machinekwaliteit geworden. `Letterkwaliteit , 'briefkwaliteit' en `correspondentiekwaliteit' met hun tegenhangers hebben het niet gehaald. Als
iemand nog een betere suggestie heeft,
is deze van harte welkom!

Datacommunicatie
De computer communiceert met andere computers en randapparatuur via
communicatiepoorten `communication ports'). Daar zijn twee fundamenteel verschillende technieken voor. We
onderscheiden de seriele (`serial port')
en de parallelle poort (`parallel port').
De seriele poort is een soort spoorbaan: de gegevens gaan als treinwagons
allemaal achter elkaar. De parallelle
poort is een soort snelweg, met rijstroken naast elkaar die tegelijk gebruikt
kunnen worden. Aan datacommunicatie (`data communication') wordt
overigens een apart hoofdstuk van de
nieuwe norm gewijd.
In bovenstaand gedeelte is een aantal
informatica-termen expliciet behandeld. Terloops zijn er in dit artikel nog
meer begrippen uit de voorgestelde
norm gebruikt. Hieronder volgt een
opsomming in de volgorde EngelsNederlands. Eerder verscheen een
soortgelijke lijst in nummer 7/8 van
Onze Taal.
ENGELS NEDERLANDS
computer system computersysteem
data communication datacommunicatie
data entry gegevensinvoer

device apparaat
disk schijf
disk drive schijfeenheid
disk pack schijvenpakket
diskette drive diskette-eenheid
display beeldscherm
expansion board uitbreidingskaart

expansion slot uitbreidingssleuf
fixed disk vaste schijf
floppy disk unit diskette-eenheld
graphics adapter graflsche kaart
hardware apparatuur
high density hoge dichtheid

keyboard toetsenbord
letter quality schrijfmachinekwaliteit
mainframe mainframe

near letter quality bijna-schrijfmachinekwaliteit
parallel port parallelle poort
print afdrukken
print quality afdrukkwaiiteit
printer printer

serial port seriele poort
software programmatuur
video board videokaart
visual display (unit) beeldscherm(eenheid)
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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 huip nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Nieuwe lexica

Afscheidsbundel

In de reeks Prisma's van uitgeverij Het
Spectrum verschenen onlangs drie
nieuwe delen.
In Prisma van de Taal, samengesteld
door Heleen Kost, worden zo'n 2000
termen uit de taalkunde en de taalwetenschap verklaard. Het boek bevat
betekenissen van termen als `aantonende wij s , 'congruentie' en `indirectobjectszin'. Maar er wordt bijvoorbeeld ook in uiteengezet dat het `Lezghiaans' een Kaukasische taal is die
door 300.000 moedertaalsprekers in
het noordoosten van de Kaukasus
wordt gesproken, en dat het `Lineair
A' een Minoisch schrift is dat tot op
heden niet is ontcijferd. De uitleg van
taalkundige termen wordt in de
meeste gevallen ondersteund door
voorbeelden.
Prij s f 14,90 voor 248 bladzijden.
ISBN 90.274.1939.6

Ter gelegenheid van het afscheid van
prof. dr. D. P. Blok, hoogleraar plaatsnaamkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, is een feestbundel verschenen met artikelen van zijn Nederlandse en Vlaamse collega's. Bijna de
helft van de in totaal 35 artikelen gaat
over taalkundige en naamkundige
onderwerpen. Er zijn bijdragen bij van
onder meer Jo Daan, A. Weijnen en
Rob Rentenaar. De andere artikelen
hebben betrekking op middeleeuwse
geschiedenis, archeologie en historische geografie.
De Feestbundel aangeboden aan prof.
dr. D. P. Blok bij zijn afscheid als hoogleraar in de nederzettingsgeschiedenis in
verband met de plaatsnaamlkunde aan
de Universiteit van Amsterdam is verschenen als deel 12 in de Grote Serie
van de Amsterdamse Historische
Reeks bij Uitgeverij Verloren. Prijs
f 75, —. ISBN 90.6550.232.7

In Spreekwoorden en zegswijzen uit de
bijbel van J. van Delden worden woorden en uitdrukkingen uit onze taal behandeld die afkomstig zijn uit de bijbel, zoals `het duizendjarig rijk, 'gouden appelen op zilveren schalen' en
`men komt niet met kousen en schoenen in de hemel'.
Prij s f 19,90 voor 424 bladzijden.
ISBN 90.274.2201.X

Beter Nederlands, van P. M. Nieuwenhuijsen, is een boekje dat vooral bedoeld is voor (moedertaal)sprekers van
het Nederlands die hun kennis van de
taal willen vergroten. Met de hulp van
het boekje kunnen zij ervoor zorgen
dat wat zij zeggen of schrijven naar
vorm en betekenis zo goed mogelijk
overeenstemt met wat zij bedoelen.
De auteur besteedt niet alleen aandacht aan uitspraak en spelling, maar
gaat ook uitgebreid in op problemen
die veroorzaakt worden door onduidelijke formuleringen en onhandige
woordvolgorde. Het boekje bevat oefeningen en een grote hoeveelheid voorbeelden die aan het dagelijks taalgebruik ontleend zijn.
Prijs f 14,90 voor 256 bladzijden.
ISBN 90.274.1933.7

ook buitenlandse voornamen opgenomen die pas de laatste jaren in Nederland voorkomen. Het gaat daarbij
vooral om namen uit het
Middellandse-Zeegebied.
Het nieuwste voornamenboek is geschreven door Van Berkel, DeelstraBoerhof en Horjus en uitgegeven door
Van Holkema & Warendorf. Het boek
kostf 24,50. ISBN 90.269.4035.1
-

Grammatica-onderwijs
In Onze Taal van 1989, nummer 6 en
7/8, verschenen twee artikelen van
A. Dirksen en U. Schuurs over de
diagnose en therapie van grammaticale
fouten. In mei 1990 promoveerde
Schuurs aan de Technische Universiteit Twente op de studie Leren schrijven voor lezers, waarvan nu een handelseditie verschenen is. In deze studie
ligt het accent op de vraag in hoeverre
drie verschillende vormen van
grammatica-onderwijs een aantoonbaar therapeutisch effect hebben op
het vermogen van leerlingen in het
voortgezet onderwijs om foutloze zinnen te construeren.
Het proefschrift is te bestellen via het
secretariaat van de Universiteitsbibliotheek, telefoon 053-892060.

Folder Taaladviesdienst
Voornamen
In Het nieuwste voornamenboek wordt
verklaard waar onze voornamen vandaan komen, wat ze betekenen en hoe
ze in spreekwoorden en uitdrukkingen worden gebruikt. De samenstellers, die allen taalkundigen zijn, hebben behalve de gangbare klassieke en
moderne Nederlandse voornamen

Leden van het genootschap en andere
geInteresseerden hebben enige tijd
moeten wachten op een folder over de
Taaladviesdienst van Onze Taal.
Zo'n brochure met informatie over activiteiten en tarieven is nu via een telefonisch of schriftelijk verzoek te verkrij gen bij het secretariaat van Onze
Taal.
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Versiag Jaarvergadering
Mr. H. W. van Rees — secretaris Genootschap Onze Taal

De jaarvergadering betreffende 1989
had op 20 juni 1990 plaats te
's-Gravenhage, wederom in het zalencentrum van het Centraal Station.
Opening
De voorzitter van het genootschap, de
heer Hoefnagels, heette de vijf aanwezige leden van het genootschap, alsmede de bestuursleden, leden van de
redactie en de bureaumedewerkers van
harte welkom. In zijn welkomstwoord
memoreerde hij dat het met Onze Taal
goed gaat, maar dat dit eigenlijk niet
het geval is met onze taal. Het genootschap werd in 1931 opgericht om te
strijden tegen de invloed van germanismen; in de afgelopen jaren moest
worden gestreden tegen anglicismen,
en nu moet worden gestreden voor het
behoud van het Nederlands als taal bij
de voortschrij dende integratie van
Europa.
Goedkeuring verslagen
Het door het bestuur opgestelde j aarverslag werd goedgekeurd, alsmede het
verslag van de algemene ledenvergadering van 14 juni 1989, dat gepubliceerd
is in het oktobernummer van Onze
Taal van 1989.
De begroting is overschreden door de
toename van het aantal nieuwe leden
en de daaruit voortvloeiende toegenomen kosten voor het blad. In het
vierde kwartaal van 1989 werd nieuwe
kantoorruimte betrokken aan de Laan
van Meerdervoort te 's-Gravenhage.
Gelet op de kostenverhogingen werd
de algemene vergadering toestemming
gevraagd indien nodig de contributie
per 1-1-1991 te verhogen. Deze
toestemming werd met algemene stemmen verleend.
Bestuurswijziging
Als bestuursleden traden af de heren
drs. A. P. M. de Bie, dr. J. F. Remarque,
dr. J. de Rooij en J. G. Smit. Tot
nieuw bestuurslid werden benoemd
dr. D. Dolman, oud-voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal en
sinds 1 juli 1990 lid van de Raad van
State, en de heer C. N. F. van Ditshuizen, algemeen directeur van het Algemeen Nederlands Persbureau.

Tot secretaris van het genootschap
werd benoemd het bestuurslid
mr. H. W. van Rees; drs. P. H. M.
Smulders werd benoemd tot directeur
van het Secretariaat van Onze Taal.
Jubileum
Het Genootschap Onze Taal zal in
mei 1991 zestig jaar bestaan; aan dit
heuglijk feit zal extra aandacht worden
besteed door het vervaardigen van een
jubileumuitgave gewijd aan de taalverandering in deze zestig j aar. Ook het
congres van 1991 zal aan dit onderwerp worden gewijd.
Reacties
Tijdens de rondvraag werd door een
van de leden verontrusting uitgesproken over de spelling van het Nederlands, in het bijzonder van buitenlandse aardrijkskundige namen. Over
dit onderwerp zal nog nader overleg
worden gevoerd met de heer Van Ditshuizen, mede naar aanleiding van de
uitgave `Schrijfwijze van buitenlandse
namen' van het ANP.
Volgens een ander verontrust lid valt
er veel te verbeteren aan de schrijfwij ze van Nederlandse woorden, waardoor de uitspraak verbeterd kan worden. Desgevraagd wees een bestuurslid
op het uitvoerige publieksonderzoek
over de vraag wat de doorsnee Nederlander van de spelling vindt. De meningen lopen nogal uiteen; dit geeft
het genootschap aanleiding de ontwikkelingen op het gebied van de spelling
ook in het maandblad actief te blijven
volgen.

OPBERGEN VAN
ONZE TAAL
Bestuur Genootschap Onze Taal

Het genootschap heeft cassettes laten
maken met de opdruk Onze Txai,
waarin minstens zes iaargangen van
Onze Taal kunnen worden opgebor-

Curricula vitae
De heer C. N. F van Ditshuizen, geboren in 1939 te Apeldoorn, is sinds 1978
directeur van het ANP. Hij heeft na zijn
opleiding aan de Academie voor Bedrijfskunde aan de RU Groningen, gewerkt als journalist/redacteur bij enkele kranten. Daarna was hij o.a. werkzaam als marketing-manager bij
Wolters-Noordhoff en als directeur van
Tijl Zwolle B.V. De heer Van Ditshuizen
bekleedt naast zijn hoofdtaak nog enkele andere functies; hij is o.a. voorzitter van de International Press Telecommunications Council, vice-voorzitter van de Alliance Europeenne des
Agences de Presse, lid van de Board
of Directors van de Federation Internationale des Editeurs de Journaux, en
lid van het Curatorium van het Perscentrum Nieuwspoort.

De heer dr. D. Dolman, geboren in
1935 te Brummen, is bij velen bekend
als oud-voorzitter van de Tweede
Kamer. Deze functie bekleedde hij van
1979 tot 1989. Per 1 juli 1990 is hij benoemd tot lid van de Raad van State.
Na zijn studie economische wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam, was hij o.a. in dienst bij
de ministeries van Sociale Zaken en
Economische Zaken, waarna zijn benoeming volgde tot kamerlid voor de
PvdA (1979-1990).
De heer Dolman is naast bestuurslid
van Onze Taal ook bestuurslid van de
Stichting SOV Catering Services, de
Stichting vrienden Portugese Synagoge, lid van de raad van advies Tinbergen Instituut en lid van het curatorium Stichting Willem Drees-lezing.

gen. Na een nummer van Onze Taal
gelezen te hebben, kunt u de aflevering los in de cassette plaatsen.
Cassette thuisgestuurd
Als o f 10,90 overmaakt op gironummer 42 659 02 van het Genootschap Onze Taal in Den Haag, dan
levers het secrctariaat de cassette via
de post zonder verdere kosten bij u
thuis af.

168 Onze Taal 59ste jaargang nummer 9 — september 1990

MINIMININ101 0 1W

'Fax: 070 - 392 49 OB

PCUdB

n Een lang schrijven van Albert Verbeek uit Amersfoort ligt voor mij. Hij
gaat in op enkelvoud/meervoudsperikelen, door mij in het mei-nummer
aangekaart. De lengte noopt mij een
zeer summiere weergave van zijn
schrijven te geven. `Telwoord + maataanduiding is altijd enkelvoud (drie
weken en drie maanden zijn rare, onverklaarbare uitzonderingen); man in
Bij Vervoersbond vertrekt 29 man is te
verklaren, doordat een hele groep personen ineens geteld wordt; tien jaar
zijn verstreken en drie bier stonden te
verschalen is lelijk, hybride en font.
n Wat het laatste betreft: ik kan me op
geen andere autoriteit dan mezelf beroepen om te verkondigen dat het met
mijn persoonlijk taalgevoel absoluut
strijdig is om te zeggen: tien jaar is verstreken. Soit. Met de tweede opmerking ben ik het eens natuurlijk. Wat
de eerste constatering betreft: u zult
toch ook vijf minuten onder die rare
uitzonderingen moeten rekenen. Anderzijds is het vermeldenswaard dat in
vele regio's drie maand en niet drie
maanden wordt gezegd. • Bij gebroken getallen is de keus bij maataanduidingen duidelijk voor het enkelvoud,
zegt A. V. te A.: drie en halve week.
Dat is waar, maar het heeft niet zoveel
met de maataanduiding te maken: we
zeggen ook ik heb drieenhalf hoofdstuk
van dit boek gelezen, terwijl drie hoofdstuk toch echt niet kan. • Hoe dan
ook, ook C. Bevoort ergert zich enigszins aan mijn drie bier die stonden te
verschalen, en merkt en passant op dat
door toevoeging van u in Ik hoop dat
uw opinie verandert, de betekenis van
veranderen drastisch gewijzigd wordt:
ik hoop dat u uw opinie verandert. Volgens mij kan het nog drastischer. Wat
denkt u van Uw tafeldame is kwijt versus Uw tafeldame is u kwijt? • Een
paar nieuwe woorden. Werkwoord
spandoeken, uit de Arnhemse Courant,
ingestuurd door Maaike Dommisse.
Wielklemmer, een beroep, waarvoor
blijkens een advertentie in een vermoedelijk Amsterdams blad af en toe
vacatures bestaan. Kan ik me voorstellen, en lijkt me geen soort bezigheid
dat grote delen van de bevolking tot
geestdrift kan brengen. • Mevrouw
Van Kempen-Zubek, wier moedertaal

Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK
Den Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20

Hongaars is, vraagt zich af hoe een
commandant zijn leiderschap kan ontlenen aan een verreikend volume,
daarbij een bericht uit de Volkskrant
citerend. • Misschien is het mevr. VK
Z niet bekend dat volume niet alleen
omvang betekent maar ook geluidssterkte. • Toegegeven, ook dan is
de uitdrukking niet mooi: het is niet
de sterkte van het geluid, maar het geluid zelf dat voor verreikendheid in
aanmerking komt. n Maar goed, we
hebben ook nog een klaagbrief van G.
Mees uit Amsterdam, die zich genomen voelt: in een bericht omtrent
twee wethouders van Geldermalsen,
die ontslag moesten nemen omdat ze
een verhouding met elkaar bleken te
hebben, was niet uit te maken wie de
man en wie de vrouw was in deze mix
van politiek en passie. Door het gebruik van tweemaal wethouder viel
zelfs niet op te maken dat het over een
man en een vrouw ging. • Maar lezer
Mees toch, vanwaar deze ongezonde
nieuwsgierigheid? Ik ben zo kies zelfs
hun initialen niet te vermelden.
• Trouwens, als u de namen goed
bestudeert, kunt u concluderen dat J.
A. M. W: v.d. B. niet alleen de dame
van dit paar is, maar ook getrouwd is
en kennelijk niet met J. P. W. • Dus:
wie goed op de streepjes let, heeft een
heleboel stof tot roddelen extra. • De
doordenker van de week. De heer
Warmenhoven heeft enkele malen
constructies genoteerd van het type
Mijn man komt iedere avond dronken
thuis, maar daarom hou ik wel van
hem. U moet deze zin eigenlijk horen,
niet lezen: hou heeft een heel sterke
nadruk, terwijl de syllaben daarna
zonder enige klemtoon worden uitgesproken. n Er wordt hier niets paradoxaals bedoeld: daarom betekent in
deze constructie ongeveer hetzelfde als
toch. Ik zet mijn verklarende theorie
graag uiteen in een volgend nummer.

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal to bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (o p la ge 25.
25.000)
000 wil
op prettig leesbare en taalkundr g verantwoorde wijze inzicht g even in alle taken die
het taalgebruik betreffen.
Niet allee
n de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
BESTUUR GENOOTSCHAP ONZE TAAL:

voorzitter: H. A. M. Hoefnagels, Den Haag
secretaris: mr. H. W. van Rees, Den Haag
penningmeester: H. P. van Leeuwen r.a.,
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leden: C. N. F. van Ditshuizen, Den Haag;
dr. D. Dolman, Den Haag;
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176 Kent u nog oude schoolrijtjes?

179 I)c .Rijmwijzer: handleiding voor het
schrijven van liedjes en gedichten.
181 De schrijfwijze van sannenstellingen:
de streepj esrage in vierde(-)klasser,
eerste()hulpoverlening , enz.
184 Treinnamen: de Koploper is bekender
dan de Platluis of de Jongejuffer.
185 Een jammere 7aak, een foute som: van
zelfstandig naar bijvocglijk.
186 Te pas en te onpas = te onpas.

Friezen en andere -landers
186 Taalcuriosum: namcn met -land en de
onregclmatige inwonernamen crvan.
187 Friezen, Zeenwen, Drenten en Twcnten als volkcren zonder -land.
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Contri butie 1991.
192 Bestuur Genootschap Onze Taal.

Vaste rubrieken

177 Malapropismen (8).
178 Hoye maak jc een synoniemenwoordenboek? (5) Echtc synoniemen.

180 Taal en betekenis: in taal spelen we met
tij dsaanduidingen.
183 Informaticatermen: hoe most het
heten? (3) Menu's en opdrachten.
189 Van woord tot woord: via vrij/vrijen/
vriend naar vrede/bevredigen.
190 InZicht: nieuwe boeken.
192 PCUdB over daaronz = tocb, cohabitatic en per 1 oktober.
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Themadag O nze Taai 1990
De kansen
van het
Nederlands

Het bestuur van het genootschap nodigt u uit voor een themadag
over 'De kansen van het Nederlands'.

De themadag wordt gehouden in de Jaarbeurscongreszaal te
Utrecht op

zaterdag 24 november 1990
aanvang 10.15 uur; einde ongeveer 16.30 uur

PR0GRAMMA
• Opening door de voorzitter van het genootschap

10.15

H. A. M. Hoefnagels

• Korte inleiding door de voorzitter van de themadag

10.20

mevr. mr. T Faber

• `De rijkste taal ter wereld'

10.25

Gerrit Krol, literair schrijver

• `Verveling: doodsvijand van de natie'

10.55

Henk Hofland, journalist/columnist

KOFFIEPAUZE

11.25

• 'Mijn vaderland is de Nederlandse taal'

11.50

Jozef Deleu, hoofdredacteur / uitgever

• Verwelkoming van een uitzonderlijk nieuw lid van het
genootschap

12.20

LUNCHPAUZE

12.30

• `En wat doet de Taalunie?'

13.30

Aad Nuis, politicus

• 'Schrijven voor de wereld'

14.00

No de Wijs, tekstschrijver

THEEPAUZE

14.30

• Forum bestaande uit de sprekers, die o.l.v.
forumvoorzitter dr. D. Dolman zullen discussieren over

het thema en die zullen ingaan op vragen en
opmerkingen uit het publiek

15.00

• Sluiting van de themadag

16.30

Aanmeldin g
Voor

deelneming

H. A. M. Hoefnagels

^n deze aflevering van Onze Taal is een aanme/dingskaart
opgenomen. Wilt u aan de themadag deelnemen, dan is spoedige
inzending van een ingevulde kaart gewenst. U kunt u met de
aanmeldingskaart tevens opgeven voor de (eenvoudige) lunch.
Deze kaart dient uiterlijk 19 november in ons bezit te zijn.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer
4265902 van het genootschap te 's-Gravenhage volgt toezending
van de bestelde kaart(en)/bon(nen).
Het desbetreffende bedrag dient ook uiterlijk 19 november in ons
bezit te zijn.
ZEND DEAANMELDINGSKAARTA.U.B. SNEL IN
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Sturende en misleidende vragen
Dr. W. A. Wagenaar — hoogleraar Theoretische Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden

Vragen kunnen misleidend zijn; door de wijze waarop ze zijn geformuleerd, of
alleen al door ze te stellen. Dit gegeven kan bijvoorbeeld bij enquetes en interviews
van groot belang zijn. Wanneer aan een minister wordt gevraagd of hij pedofiel is,
kan hij eigenlijk maar twee antwoorden geven: ja of nee. Beide antwoorden leiden
tot 'gekleurde' krantekoppen: `Minister erkent dat hij pedofiel is en `Minister
ontkent dat hij pedofiel is'. In de televisie-serie `Yes Prime Minister' zijn in de
aflevering `Official Secrets' negen manieren beschreven om op sturende of
misleidende vragen te antwoorden. Twee belangrijke strategieen bestaan uit het
aanvallen van de vraag of de vraagsteller: `Hoe komt u bij zo'n merkwaardige
vraag?'; `Hoe moet ik uw speciale interesse voor dit onderwerp begrijpen?'; 'Wat wilt
u mij eigenlijk laten zeggen?'; 'Denkt u niet dat de kijkers een serieus gesprek
verwachten?' Maar het is niet altijd eenvoudig om op het juiste moment een
dergelijke strategie toe te passen.

Ernstiger is de situatie wanneer de
vraag op zichzelf wel aanvaardbaar is,
maar door zijn formulering een
misleidende lading heeft gekregen.
Vaak gaat het om heel subtiele details.
`Heeft u de overvaller gezien?' brengt
ten minste drie mogelijk onjuiste feiten ter kennis van de beantwoorder:
dat er een overvaller was, dat het er
een was en dat het een manspersoon
was. Getuigen die de vraag positief
beantwoorden, bevestigen niet alleen
dat zij de overvaller hebben gezien,
maar ook dat de impliciete veronderstellingen juist zijn. Het blijft echter heel goed mogelijk dat de getuigen
niet wisten dat het slechts om een
overvaller ging. Of erger, misschien
wisten ze bij navraag wel te vertellen
dat er meer dan een overvaller was. De
volgende vragen zouden veel minder
sturend zijn geweest: `Hebt u een overvaller gezien? Hoeveel waren er? Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen?'

geen zekerheid; ze hadden mogelijk
slechts geantwoord op een misleidende vraag.
Het gebruik van het lidwoord de kan
in zulke vragen een grote invloed hebben. `Hebt u glasscherven gezien?' is
een heel andere vraag dan `Hebt u de
glasscherven gezien?' In het eerste geval is de vraag of er giasscherven
waren, in het tweede geval wordt dat
als feit geponeerd en gaat het er alleen

pvTh6e
^Ea

Psychiater dr. F. te Z.
In het recente verleden hebben we een
duidelijke illustratie van dit probleem
gezien in het geval van de psychiater F.
(van de Heldringstichting te Zetten),
die ervan werd beschuldigd zijn patientjes seksueel misbruikt te hebben.
Aan een onbekend aantal van de in totaal 200 getuigen is de vraag voorgelegd: `Bent u in het verleden seksueel
misbruikt door dr. F.?' De positieve
antwoorden (zeven uit 200 vraaggesprekken) werden door de openbare
aanklager gepresenteerd alsof het om
zeven getuigen ging die onafhankelijk
van elkaar de aanklacht seksueel misbruik hadden geformuleerd, met als
dader dr. E. Maar daarover bestond

//

maar om of de getuige de glasscherven
ook heeft gezien. Het antwoord `nee'
betekent in het eerste geval dat er volgens de getuige geen glasscherven waren, in het tweede geval dat de getuige
niet goed heeft opgelet. Een getuige
die voor een goede waarnemer wil
doorgaan, zal eerder op de tweede formulering positief antwoorden dan op
de eerste.

Hebt u vaak hoofdpijn?
Het kan belangrijk zijn om vragen zodanig te formuleren dat ze tot nadenken dwingen, doordat de mogelijke
antwoorden niet al in de vraag zijn opgesomd. Dit kan men bereiken door
ongewenste `ankers' to vermijden. De
enquete-vraag `Bent u dit j aar meer of
minder dan drie keer naar de bioscoop
geweest?' suggereert dat drie keer het
gemiddelde is. Hierin werkt het aantal
`drie' als anker. Iemand die minder
dan gemiddeld naar de bioscoop gaat,
wordt daardoor in de verleiding ge-

bit6 orK.

172 Onze Taal 59ste jaargang nummer 10 — oktober 1990

bracht om `minder dan drie' te antwoorden. De ankerloze vraag `Hoe
vaak bent u dit jaar naar de bioscoop
geweest?' leidt vrijwel zeker tot andere
enquete-uitkomsten.
Het gebruik van eenvoudige woordjes
als vaak kan al suggestief zijn. `Hebt u
vaak hoofdpij n? Hoeveel keer per
jaar?' leidt tot andere hoofdpijnfrequenties dan: `Hebt u weleens
hoofdpijn? Hoeveel keer per jaar?'
Het is moeilijk te zeggen welke formulering de beste is, doordat we niet weten wat het goede antwoord is. Het
probleem lijkt te zijn dat het antwoord al gegeven is in de formulering:
`Hebt u vaak hoofdpijn?' Vaak wordt
dan het anker, en het antwoord wordt
gevonden door de eigen hoofdpijnfrequentie of te meten aan het anker.
Bovendien biedt de vraag: `Hoeveel
keer per jaar' op zichzelf al een anker.
Men had ook kunnen vragen: `Hoe
vaak per week?' In het algemeen zal iemand met gehele getallen antwoorden,
dus minimaal eenmaal per week. Maar

is het even natuurlijk om op de vraag
`Hoeveel keer per jaar?' ten minste
met 52 te antwoorden?
Men zou een getuige kunnen vragen:
`Hoe hard reden de auto's toen ze op
elkaar botsen?' Of ook: `Hoe hard
reden ze toen ze elkaar raakten?' De
woorden botsen en raken fungeren nu
als anker. Zelfs wanneer de getuige de
indruk heeft dat de auto's tamelijk
hard gingen, is hard raken toch minder
hard dan hard botsen.')

Geen belang zonder vraag
De grootste problemen bij het gebruik
van antwoorden op vragen ontstaan
echter wanneer de antwoorden worden gepubliceerd zonder vermelding
van de vragen. De media doen dat zonder scrupule, hoewel het evident is dat
een antwoord niet op zijn waarde kan
worden geschat zonder dat men de
vraag kent. Zelfs schroomt men er
niet voor andere vragen te verzinnen
en die in de plaats van de oorspronkelijke vraag te zetten. Het moet echter
duidelijk zijn dat antwoorden niet al-

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.

Coulancehalve (1)
F. K. M. Mars — 's-Hertogenbosch

Jammer dat de Fransen coulance nu
juist niet kennen. Wel kennen ze het
woord coulant in ongeveer dezelfde betekenis als bij ons.
Het gaat hier dus wel om een taalmonster.

tijd correct gefnterpreteerd kunnen
worden zonder dat men de vragen
kent.
Het ergerlijkst vind ik het weglaten
van de vragen in processen-verbaal. De
zinsnede `De aanbrengster verklaart
misbruikt te zijn door dr. F.' of `Volgens de getuige reed de rode Volkswagen 80 km per uur' is zonder betekenis wanneer men de vraag van de
opsporingsambtenaar niet kent. Zo'n
vraag kan op vele manieren misleidend zijn geweest; door de vraag weg
te laten wordt het antwoord ten
minste even misleidend. Het moet
toch niet mogelijk zijn dat officiele
verklaringen van burgers, afgelegd
onder ede en ondertekend, in tegen
spraak met de waarheid zijn, niet omdat die burgers liegen of zich vergissen, maar omdat de officiele werkwij ze misleiding in de hand werkt.
1 ) Deze vragen werden door de Amenkaanse onderzoekster Elizabeth F. Loftus
gebruikt, en leidden inderdaad tot zeer
verschillende snelheidsschattingen.

ken. Wel `coulant'.
Maar ik gebruik het woord in mij n
vak toch al meer dan vijftig jaar, en
ieder weer wat het betekent. Ik houd
het dus op coulancehalve, een woord
dat een makelaar in assurantien gaarne
gebruikt als hij juist een gevecht met
de ziektekostenverzekeringsmaatschappij ten gunste van zijn client
heeft gewonnen.

Vereisten voor
straatnamen
Niek't Hart — Den Haag

In Onze Taal nummer 7/8 op blz. 139
bespreekt de heer J. P. van Vonderen
het vreemde woord coulancehalve.
Het is inderdaad een onprettig aandoende afleiding van coulance...
helaas een niet bestaand woord in het
Frans.
Ik vrees dat het taalscheppende ziektekostenverzekeringsmaatschappijpersoneelslid een mooie analogie ontdekt heeft met woordparen als
resistant — resistance
consistant — consistance
constant — constance
abondant — abondance

Coulancehalve (2)
A. Veenhoff
makelaar in assurantien, Haren

Of coulancehalve een goed Nederlands
woord is, kan ik als niet-neerlandicus
moeilijk beantwoorden; coulance vind
je niet in de gangbare Nederlandse
woordenboeken, niet in het Groene
Boekje, niet in Franse woordenboe-

Het bedenken van straatnamen door
de heer Hoving in nr. 7/8, blz. 130
van Onze Taal, doet mij vermoeden
dat originaliteit zijn belangrijkste
drijfveer is. Moet een straatnaam niet
eerder aan andere eisen voldoen? Volgens mij gaat Hoving daar volledig aan
voorbij.
Ten eerste zal een adres makkelijk in
het gehoor moeten liggen. Probeert u
Kurosawastrook eens in een keer hardop voor te lezen. Tien tegen een dat u
erover struikelt.
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Ten tweede mag de schrijfwijze geen
vragen oproepen. Furkabaan, `Is dat
met een F of een V? Met EU of met
een enkele U?'; de Da Sangalloruimte,
`Is dat een of twee woorden? Met een
Z of met een S? Met CH of een G?
Dubbel L of een enkele?'
Niets is vervelender dan in de dagelijkse contacten je adres nogmaals te
moeten noemen omdat men dat
woord voor het eerst hoort, om het
ten slotte ook nog te moeten spellen.
In het commerciele verkeer is het inefficient bovendien. En dan de logica die
eraan ten grondslag ligt. Welke Nederlander legt nu verband tussen kaaskens
en galgen? En dan de achtervoegsels.
Water, dreef, akker, berg, strook, rode,
ruimte, baan, noem maar op. Daar is
toch ook geen logische verklaring
voor? Het zijn grotendeels (woon)erven en paden. Noem ze dan ook zo,
dat is handig voor de bezoeker.
De positieve beantwoording van de
vraag `Konden jullie het makkelijk
vinden?' was voor mij aanleiding om
te reageren. De heer Hoving is er trots
op als iemand in Zoetermeer makkelijk de weg vindt. Dat zou ik ook zijn
op mezelf als ik erin zou slagen. Het
lukt mij nog steeds niet. Ook niet ver
wonderlijk als je het 'drevenplan' ziet.
Sommige 'roden' blijken volgens de
naam een haakse bocht te maken, terwijl je ook rechtdoor kunt!
Frappant is het verhaal van een inwoner die zijn nieuwe huffs in Zoetermeer betrok en de eerste twee weken
steeds later thuiskwam. Hij raakte
steeds meer in de knoei om zijn huis
terug te vinden.
-

Straatnamen en
PTT-spelling
Nico Spilt — Bilthoven

In nummer 7/8 kwam het bedenken
van straatnamen ter sprake, maar niet
de PTT-spelling ervan. Dat de filmer
Bunuel dat rare slingertj e boven zijn
naam kwijtraakt, kan ik nog begrijpen
na de problemen die ik met mijn eigen
computer had toen ik deze reactie
schreef. Maar de PTT heeft ook grote
moeite met de wat minder ongebruikelijke diakritische tekens; dus Sienabruin wordt Sienabruin, en Rene

Clair staat in Zoetermeer beter bekend als Rene Clair. Vervelend is ook
dat de PTT op eigen gezag de ij heeft
afgeschaft. De heer Hoving, secretaris
van de commissie zegt: `Ik woon aan
de Aquamarijn, dat is toch mooi?'
Nee meneer Hoving, het is 'Volgens
de PTT woon ik aan de Aquamaryn,
jammer he'?'

Homofiel, homo of
homoseksueel?
Arendo Joustra
journalist, Amsterdam

In zijn recensie van mijn Homoerotisch woordenboek gebruikt RobertHenk Zuidinga verschillende keren de
term homofiel om een homoseksuele
man mee aan te duiden. Vanouds is
homofiel een bijvoeglijk naamwoord;
het dient volgens mij niet als zelfstandig naamwoord te worden gebruikt.
`De homofiel die naar het knaapje
keek, deugt mijns inziens taalkundig
niet.
Ik heb dit feit vermeld in het Homoerotisch woordenboek en de term komt
(behalve als trefwoord) niet in de omschrijvingen voor. Het heeft me dan
ook verbaasd dat Zuidinga in citaten
uit het woordenboek de door mij gebruikte termen homo en homoseksueel
heeft vervangen door homofiel. Heeft
hij mij, ten onrechte, willen verbeteren of vindt hij homo en homoseksueel
soms te rauw klinken?
De verwarring is wel te begrijpen. De
belangenvereniging van homo's COC
heeft jarenlang gepleit voor de term
homoflel. De organisatie vond dat het
woord homoseksueel te veel nadruk
legde op de sex. Met de nieuwe term
homofiel zou zowel de platonische als
de seksuele genegenheid omvat worden. Het COC is hier echter al jaren
geleden van teruggekomen. De termen
homofiel en homofilie worden nu beschouwd als denigrerende eufemismen.
Taalkundig is het trouwens onzin om
te beweren dat homofilie te maken
heeft met `liefde'. De dichter Hans
Warren schreef in het blad Homologie
(maart/april 1987) dat hij geen `onsmakelijker woord' kent dan homofilie.
Warren: 'Niet alleen vanwege het eufemistische karakter, maar vooral ook

omdat het een woord is dat nergens op
slaat. Homofilos betekent in het
Grieks niets anders dan van hetzelfde
geslacht. Iemand die hetzelfde geslacht
bemint heet een homofilofilos' (en dus
niet hornofiel). Het Stijlboek van de
Volkskrant kiest voor de term homo
als beste omschrijving: 'lekker kort en
zowel voor mannen als voor vrouwen
te gebruiken'. Ook als bijvoeglijk
naamwoord kan homofiel beter worden vermeden, aldus het stijlboek van
het ochtendblad. 'Gaat het om het adjectief dan schrijven we liever homoseksueel dan homofiel, omdat dit laatste
woord een EO-achtige bijklank heeft
gekregen. Om dezelfde reden noemen
we het verschijnsel liever homoseksualiteit dan homofilie (tenzij we een evangelische hulpverlener sprekend invoeren).
Overigens hoef je je niet te schamen
als je homoseksueel bent. Maar Zuidinga is blijkbaar bang dat de lezers
hem, gezien het onderwerp van zijn
recensie, voor homo houden. In de
laatste zin laat hij weten dat hij geen
liefhebber van de herenliefde is. Zou
Zuidinga zich ook op die manier van
zijn onderwerp distantieren als hij
over een Jiddisch woordenboek
schrijft?

Vlaams u is geen je
J. F. C. Glatz — Maastricht

In Onze Taal van juni 1990 beschrijft
J. Vermaas de ontwikkeling van aanspreekvormen van ouders, waarbij
blijkt dat het pronomen `u' steeds
meer plaats maakt voor `jij/je'. Ter
aanvulling hierop wil ik, uit eigen ervaring, melden dat in gezinnen in Belgisch Limburg (en wellicht ook in andere delen van Vlaanderen) `je' meer
in de algemene betekenis (`men') functioneert, en `u' juist in specifieke gevallen (bekende personen), dit laatste
zelfs binnen dezelfde generatie. Dit
leidt tot voor Nederlanders ongebruikelijke constructies, bijvoorbeeld van
de vrouw die tegen haar man, of de
zoon die tegen zijn broer zegt: `Luc,
heeft u vanmiddag tijd mij te helpen?'
Het lijkt mij dat dit gebruik van `u' is
ontstaan uit het in het Vlaams veel gebezigde 'gij/ge'.
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De redactie ontving veel reacties op de
discussie `God/een god: Met de onderstaande bijdrage sluit zij dit theologische
debat in Onze Taal af.

Rechts, links
en spelling
P. Bierman — Wageningen

God of een god?
N. P. Driesprong en E. Kruininger
Maassluis

In het aprilnummer van Onze Taal
stelde de heer J. P. Knorren de vertaling van het Griekse 'theos' (niet
voorafgegaan door het bepaalde lidwoord `ho') in Johannes 1:1 met `God'
ter discussie. Dr. H. W. Hollander van
het Nederlands Bijbelgenootschap
bestreed in het Jull/augustusnummer
van Onze Taal juist weer de vertaling
met `een god' en heeft bezwaren tegen
het gebruik van het onbepaalde lidwoord hier. Uit de argumentatie van
beiden mag duidelijk zijn — zoals
Hollander ook opmerkt — dat louter
grammaticaal gezien beide vertalingen
mogelijk zijn. De context zal de
doorslag moeten geven welke keuze
gemaakt dient te worden.
`Theos' in Johannes 1:1 vertalen met
`God' en niet met `een god' of `goddelijk' stoelt bij nadere beschouwing op
het dogma van de drieeenheidsleer, dat
pas in de vierde eeuw in zwang kwam,
bijna drie eeuwen nadat Johannes zijn
evangelie had voltooid. Dr. Hollander
baseert zijn argumenten derhalve niet
op een objectieve beschouwing van de
context.
Overigens geven ook een aantal buitenlandse oude en nieuwe vertalingen
`theos' in Johannes 1:1 weer met `een
god' of `goddelijk . Hieronder vindt u
een overzicht van een aantal van dergelijke bronnen.

1808

„en het woord was een god"

1864

en een god was het Woord"

1879
1928
1935

„en het Woord was een god"
„en het Woord was een goddelijk wezen"
„en het Woord was goddel k"

1963

„en het Woord was een god"

1975

„en een god (of: van goddelijke natuur)
was het Woord"
„en van goddelljke natuur was de Logos"
„en een god was de Logos"

1978
1979

Dr. W. L. Jonxis-Henkernans uit
Haren heeft het wiel uitgevonden! Zij
meent (zie Onze Taal 7/8, biz. 128)
dat 'vooral links-georienteerde personen en aktievoerenden zich lijken te
profileren door de c in oorspronkelijk
vreemde woorden door k te vervangen'. En dat 'behalve de vervanging
van c door k ook te noemen is die van
c/s, -isch/-ies, x/ks en ou/oe'. Ze beveelt onderzoek van een en ander aan.
Zelf heeft dr. J. bezwaar tegen zulke
spellingwij zigingen, dat is duidelij k.
Ze heeft alleen een 'speelse' manier gevonden om het te zeggen.

Jongens en meisjes
Mels J. Meijers — Amsterdam

In het Juni-nummer schreef Johan van
Hoorde: "Is het u ook opgevallen dat
sportvrouwen zo vaak als `meisjes'
worden aangeduid, terwijl men het bij
mannelijke sportlui vrijwel uitsluitend
over `mannen' heeft? Deze onhebbelij ke gewoonte is stellig een uiting van
seksisme: achterstelling of geringschatting van vrouwen om hun vrouw
zijn."
Onhebbelijke gewoonte, achterstelling, geringschatting; dit zijn harde
woorden die mij verbijsteren. Ik ben
een hetero-man, doorsnee, vermoed
ik. Als ik het woord `meisjes' uit-

Maar natuurlijk zijn de voorstanders
van zulke spellingverbeteringen allemaal `links-georienteerden, want
`links' is nu eenmaal inherent aan 'positief staand tegenover veranderingen
die verbeteringen betekenen'. De anderen, de behoudsgezinden, de conservatieven zijn alien `rechts-georienteerd
Zo eenvoudig is 't toch!? Daar is helemaal geen onderzoek voor nodig.
Maar wat moeten we met die wijsheid? Veronderstel dat (ook) onderzoek uitwijst: `k-schrijvers zijn allemaal links'. Wat dan? Willen we daarmee voor- en tegenstanders nog duidelijker uit elkaar houden, wij/zij, vrienden en vij anden ... ?
Overigens is volgens mij aktie met let
in plaats van alesie met ks sowieso half
werk.

spreek, dan roept dat naast Jeugd'
onmiddellijk gevoelens op als liefelijk,
teder, gracieus, gepaard aan iets van
verering. Ook flinkheid, een prille
volwassenheid, maar dan verbonden
met broosheid, kwetsbaarheid, onvoldoende besef van de slechtheid van de
wereld, oproepen tot bescherming van
het waardevolste wat we kennen.
Zeg ik daarentegen Jongens', dan
roept dat een beeld op van onvolgroeidheid, linksheid, ongemanierdheid, geen houding weten, puistjes.
Als Yvonne van Gennip, ons aller
Yvonne, zou zeggen: 'niks meisje, ik
ben een vrouw! , dan zou je wellicht
schrikken: `is ze plotseling getrouwd;
toch niet in moeilijkheden; waarom
moeten we dat zo nodig weten?' Ik bedoel maar... zoals dat in modern
Nederlands heet.

The New Testament, in An Improved Version, Upon the Basis of
Archbishop Newcome's New Translation: With a Corrected
Text, Londen.
The Emphatic Diaglott (J 21 intcrlineaire lezing), door Benjamin
,

Wilson, New York en Londen.
La Sainte Bible, Segond•Oltramare, Geneve en Parijs.
La Bible du Centenaire, Societe; Biblique de Paris.
The Bible — An American Translation, door J. M. P. Smith en
E. J. Goodspeed, Chicago.

Nieuwe-Wereldvertaling van de Christelijke Criekse Geschriften,
Brooklyn (VS) (New World Translation of the Christian Greek
Scriptures, Brooklyn [VS] 1950).
Das Evangelium nach Johannes, door Siegfried Schulz, GBttingen
(Duitsland).

Darj.vangelium nach Johannes, door Johannes Schneider, Berlijn.
Das Evangelium nach Johannes, door Jurgen Becker, WQrzburg
(Duitsland).
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Informaticatermen (1):
desktop publishing
Gary van Beeck — Den Haag

In de eerste aflevering van Informaticatermen: hoe moet het heten? (Onze Taal
juli/augustus 1990) wordt aan de hand
van de computerterm directory de
werkwijze uiteengezet van de commissie die orde wil scheppen in de chaos
van termen in de informatica. Over
het nog onvertaalde begrip desktop
publishing zou ik de volgende opmerkingen willen maken.
Ook in Amerika is men niet altijd gelukkig geweest met de term desktop
publishing, maar de afkorting dtp is
desondanks gemeengoed geworden.
De kwalificatie `desktop' wordt in de
kantoorbranche gebruikt zodra een
apparaat klein genoeg is geworden om
op een bureau te worden geplaatst. De
`copier' werd zo in de jaren zeventig
een `desktop copier' en won het van
de `compact copier, maar niemand is
zo gek om zo'n ding op zijn schrijftafel te plaatsen, al is de `footprint' nog
zo minimaal.
Het Nederlands leent zich minder
voor dit soort vondsten. We zullen het
wat dtp betreft dus in een heel andere
richting moeten zoeken. Wat dacht u
van `opmaaksysteem' — dat laat zich
ook in afgeleide vormen moeiteloos in
velerlei zinsconstructies inpassen. Bovendien is opmaken al een begrip in de
grafische wereld. Met een beetje geluk
was het dtp-probleem niet eens nodig
geweest, want ook het Engels kent de
grafische term `make up' met dezelfde
betekenis.

Informaticatermen (2):
vernederlandsen ka"n
Prof. dr. A. B. Frielink
registeraccountant, Amsterdam

Naar aanleiding van het artikel Informaticatermen zou ik ervoor willen
pleiten dat niet al te snel ongewij zigde
of verbasterde Engelse woorden worden aanvaard als bruikbaar Nederlands. Soms duurt het een tijd voordat
een voorgesteld Nederlands alternatief
in het spraakgebruik wordt opgenomen. Een (heel) oud voorbeeld is sor-

teermachine voor sorter, zoals door
Starreveld voorgesteld. Jarenlang beweerden de ponskaartenmensen dat de
Nederlandse term veel te lang was, totdat op een gegeven moment niemand
meer over sorter sprak.
Wat directory betreft, is het merkwaardig dat de heer Kleinveld aangeeft
`door diverse auteurs vertaald met inhoudsopgave, index of directory' en op
grond daarvan concludeert `Wat als
Nederlandse term overblijft, is: direc
tory.' WordPerfect gebruikt al jaren de
vertaling bestandenlijst ( in de versie 5.1
verkort tot lijst), die mijns inziens
goed bruikbaar is. De afkorting op het
scherm is overigens nog steeds Dir.
Diskette lijkt me niet geheel verwerpelijk, maar ik begrijp niet goed waarom
we dit niet gewoon schijfje kunnen
noemen: de verkleinvorm als tegenhanger van de harde schijf die een veel
grotere capaciteit heeft.
-

Informaticatermen (3)
waarom vernederlandsen?
Jan de Vuyst
Vakgroep Alfa-informatica, RU Groningen

proces moeten zijn? De meeste informaticatermen zijn nu eenmaal Engelstalig (waarbij overigens opvalt dat
zelfstandige naamwoorden veel lastiger in het Nederlands zijn weer te geven dan werkwoorden). Waarom zou
je een diskette indelen als je altijd al
een f loppy formatteerde? Waarom zou
je de hoofddirectory willen raadplegen,
als de computer je meedeelt dat je naar
de root directory zit te kijken? Waarom
gaat de commissie niet uit van het gegeven dat (steenkolen)Engels nu eenmaal de norm is, om vervolgens de nodige orde in de terminologie te scheppen? Het argument dat Engelse terminologie alleen voor een select groepj e
vaklui geschikt zou zijn, gaat niet op.
De gemiddelde Nederlandse consument heeft kennelijk geen enkele
moeite met Engelstalige terminologie
wanneer het gaat om beeld- of geluidsapparatuur, auto's, functiebenamingen, enz. Als iemand met het grootste
gemak een pick-up en een tape deck in
zijn hifi-set accepteert, waarom dan
niet een hidden file in de root directory
van zijn personal computer?
Mijn tweede opmerking betreft samenstellingen. Zelfs indien men voor
alle mogelijke Engelstalige informaticatermen Nederlandstalige equivalenten zou hebben, dan nog blijft het vertalen van informaticataal een hache
lijke onderneming. Hoe vertaalt men
relational database management system,
natural language interface, control board switch circuitry software, enz.? In
spreektaal is het geen probleem om
het over 'natuurlijke taal interface' te
hebben; maar hoe moet je het spellen?
In andere gevallen zal wel alleen een
omschrijving mogelijk zijn, vrees ik.
Maar wordt dat dan `programmatuur
voor de circuitopzet voor een schake-

In het jull/augustusnummer van Onze
Taal bespreekt Cees Kleinveld enige
problemen rond Nederlandstalige
informatica-terminologie. Ik heb een
tweetal opmerkingen. De eerste betreft de vraag of vertalen wel altijd de
voorkeur verdient.
Ik twijfel niet aan het belang van normalisatie — de chaos is inderdaad aanzienlijk. Maar waarom zou vertalen
een onderdeel van het normalisatie-
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ling (schakelaar?) op het besturingsbord' of lets dergelijks? Voor degene
die de tekst moet lezen, was het waarschijnlijk duidelijker wanneer de Engelse terminologie werd gehandhaafd.
Ik hoop dat de commissie Nederlandstalige informatica-terminologie
aanwijzingen zal opstellen voor het
weergeven van samenstellingen.

Op het artikel `Informaticatermen:
hoe moet het heten? (1)' zijn
minstens twaalf, vaak lange reacties
binnengekomen. Drie daarvan hebben we in verkorte vorm hierboven
geplaatst. Alle reacties werden doorgestuurd naar de auteur, Cees Kleinveld. In het hier volgende naschrift
gaat hij in op enkele onderwerpen
uit de brieven.
Redactie Onze Taal

Naschrift

doen om begrippen te vertalen?
In de praktijk blijkt het vele Engels
wel degelijk voor problemen te zorgen. In de normcommissie zitten vertegenwoordigers van een aantal grote
computerfabrikanten, leveranciers van
programmatuur, de overheid, het
onderwijs, de publiciteitswereld en
vertalers. Allen zien in de dagelijkse
praktijk de noodzaak van goed Nederlands, omdat de boodschap anders niet
duidelijk is. Niet iedereen kent voldoende Engels om ook nog eens het
computertaaltje te snappen. Halfvertaalde programmatuur is onbruikbaar. Half-Engelse handleidingen zijn
onleesbaar.

Cees Kleinveld

Allereerst wil ik alle intenders bedanken voor de ingestuurde reacties. In dit
naschrift zal ik nader ingaan op twee
aangeroerde onderwerpen; al het commentaar dat niet besproken wordt, is
wel degelijk gelezen en beoordeeld.
De heer De Vuyst merkt op dat het
pc-wereldje vergeven is van Engelse
kreten, maar dat dat kennelijk niemand stoort. Bovendien spreekt iedereen Engels, in ieder geval voldoende
om de kretologie te begrijpen. Waarom zouden we dan al die moeite

Schoolrijtjes
Pieter Steinz

redacteur NRC Handelsblad, Amsterdam

Een paar maanden geleden schreef ik
in NRC Handelsblad een artikel over
een taalfenomeen dat bij velen een
mengeling van nostalgische en soms
onaangename herinneringen oproept:
schoolrijtjes. Ooit werden ze bij tientallen als leermiddel op de lagere en middelbare school gebruikt, maar tegenwoordig zijn ze, op de Duitse en
Latijnse rijtjes na, uit het onderwijs
verdwenen.
Iedereen van boven de dertig kent nog
wel enkele flarden, al is het maar `Bali,
Lombok, Soembawa' (Indische archipel), `Hoogezand-Sappemeer' (topografie van zuidoost-Groningen), `Dikkie Dikkie Arnoud' (graven van Holland), of `zijn, worden, schijnen, blijken' (koppelwerkwoorden). Maar, zo

voor andere termen dan het nu gekozen directory voor `directory'. Genoemd zijn (in alfabetische volgorde):
bestandenlijst, bestandslijst, bibliotheek,
gebied, gids, index en menu. Ik zal daar
kort op ingaan.
Een bestandenlijst suggereert een lijst
bestanden. In een `directory' staan niet
alleen verwijzingen naar bestanden,
maar ook naar programma's, stukken
tekst en dergelijke. Alles wat een naam
kan hebben, kan ook in de directory
staan. Bestand is, gegeven de definitie
ervan, te eng. Bibliotheek valt af, aangezien dit de vertaling is van het woord
`library, een andere term uit de lijst.
Index is een goede vertaling van `index, niet van `directory'. Een index
dient om snel te kunnen zoeken in een
bestand, en heeft een bepaalde volgorde in zich. Een `directory' heeft dat
niet. Het is waar dat index in een redelijk bekend woordenboek voorkomt
als vertaling van `directory; maar dat
wil nog niet zeggen dat dat goed is.
Menu zou verwarring wekken vanwege
de menugestuurde programmatuur.
Gebied en gids zijn niet ter sprake gekomen. Die suggesties zal ik nog aan
de commissie voorleggen.

Directory
Er zijn verschillende suggesties gedaan

merkte ik tijdens mijn onderzoek,
slechts weinigen kunnen hun rijtjes
nog vlekkeloos reproduceren. Van de
meeste klassieke geheugensteuntjes
bestaat nog slechts een flauwe notie.
Dat is jammer. Want het opdreunen
van rijtjes mag dan niet de meest verantwoorde leermethode zijn geweest,
het had wel een zekere charme. De
klassieke rijtjes bestonden immers bij
de gratie van hun ritme, en het was
hun poetische zeggingskracht die het
onthouden stimuleerde.
Het schoolrijtje, kortom, is een vorm
van volkspoezie. Orale poezie die in
onze visueel ingestelde samenleving
hard bezig is te verdwijnen. En wel
compleet, want er zijn bij mijn weten
geen bronnen waarin dit Nederlands
cultuurgoed is geboekstaafd.

leraren, didactici, of gewoon exscholieren met een goed geheugen die
de trotse bewaarders zijn van zeldzame
of overbekende rijtjes — in al hun varianten. Misschien zijn er ook mensen
die iets weten over de geschiedenis van
het schoolrijtje. Hoe, waarom en wanneer kwam het in zwang? Is het een
typisch Nederlands verschijnsel, of
kent men het ook in het buitenland?
En komen er nog wel eens nieuwe rijtjes bij — rijtjes die in de behoefte van
deze tijd voorzien?

Gelukkig is het nog niet te laat; ik zou
graag de oude rijtjes vollediger inventariseren dan ik in eerste instantie gedaan heb. Omdat het hier orale cultuur betreft, heb ik daar de hulp van
anderen voor nodig: onderwijzers,

Pieter Steinz
Sloterkade 90-2
1058 HK Amsterdam
Tel. 020 - 266 966 (op werktijden)
020 - 173 464 (na werktijd)

Als u antwoord kunt geven op een van
deze vragen, of in het bezit bent van
schoolrijtjes die niet vergeten mogen
worden, neemt u dan schriftelijk of
telefonisch contact met mij op. Ik ben
u bij voorbaat zeer dankbaar.
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Malapropismen
(8)
• De huidige lezersprinter zal vervangen worden door eentje die minder
lawaai maakt.
• Ze woont tijdelijk in een soepterrein in Amsterdam.
• De politie voelde de jongeman
duchtig aan de kaak.
• Mijn dochtertj e maakt erg veel
fouten bij lezen en schrijven: als ze
maar niet dyslesbisch is!
• Als je kind koorts heeft, kun je het
beter 's morgens temperen.
• Tijdens een wandeling in het bos
heb ik m'n enkel verstruikeld.
• Het liep helemaal fout: maar zij
wist ook niet hoe de work in elkaar
steekt.
• Ik bracht het VVV meisje in verlegenheid: koortsig bladerde ze door
de folders.
• We moeten nu eindelijk maar eens
spijkers in koppen slaan.
• Mij werd gevraagd de zaak op de
reling te zetten.
• Voor beginnende artiesten is het
moeilijk aan de bak te timmeren.
• Dit schilderij heb ik bij de antiquitair op de hoek gekocht.
• Onder economen bestaat een duidelijke condens over de te volgen
koers.
• De grootte van een hoek kun je uitdrukken in graden of radicalen.
• Mijn oom heeft regelmatig last van
een slapeloos been.
• De directeur heeft een prachtige
geslachtszin boven zijn bureau hangen.
• Hij is op zoek naar een gemeubiliseerde kamer.
• Wie het breed heeft, laat het breed
waaien.
• De aanslag raakte het commerciele
hart van het Britse establisement.
• Hij heeft het voortouw nu maar
weer in eigen hand genomen.
• Je hebt voor de derde keer je neus
voorbij gepraat!
• Met die aankoop heeft hij zich
lelijk in de neus gesneden.
• Greetje Kauffeld beschikt over een
groot inleveringsvermogen.
• We hebben gisteren een en ander
nog maar eens geovuleerd.
• Die avond hadden zij zich niet geheel volgens de etiketten gedragen.

• Na het overlijden van haar vader
werd oom Jan haar toeziend oog.
• Moet ik voor jou nog een paar stekkertjes van die plant bewaren?
• Ik perforeer suiker in mijn koffie.
• Ik heb vooral genoten van die
wedstrijd tegen de Arabische Emigraten.
• Hij was vTolledig geobserveerd door
de gedachte dat hij de grote verliezer zou zijn.
• Als voorzitter moet je niet alles zelf
doen: je moet weten te dirigeren.
• En wat doer de politie? Niets, het is
vechten tegen de bierkraan.
• Mijn oma werd met een lijkwagen
naar het creminarium gebracht.
• Ik word helemaal ontoepasselijk
van die etenslucht.
• Je hebt mijn onderverdeelde aandacht.
• Mijn jongste dochter studeert
piano aan het sanatorium.
• Hij werkt als ameublemensis bij
mijn zoon op school.
• Ik moet mijn man steeds verschonen, want hij is incontent.
• Het kind speelde de gebeten
onschuld.
• Na die val moest hij met zijn arm
in een nutella.
• Het operagezelschap staat onder
leiding van antecedent Marjan
Treurniet.
• En de Heer verzamelde zijn decibels om zich heen.

De nieuwste triologie van Christie
wordt vaak uitgeleend.
Daarna bastte zij tot overramp in
j anken uit.
De procedure wordt genoeglijk
bekend geacht.

Kindermalapropismen
• Die bouwput hebben ze met een
bulderdoos gegraven.
• En toen kuste de prinses de kikvorst.

Gehoord of gelezen en ingezonden door:
dr. J. H. F. van Abeelen, Nijmegen; Monica Buishand-van Driesten, Schagerbrug;
H. Buma, Leiden; J. W. J. Collee, Dordrecht; Henny van Diem, Tilburg; J. W.
Dorresteijn, Ede; N. E. Hanning, Zwolle;
M. Haitsuna, Rotterdam; C. Heijdemann,
Nieuwegein; mr. W. F. M. Hoppers,
's-Hertogenbosch; E. de Jong, Amsterdam;
Petra Kaas, Amstelveen; G. L. Lammers,
Barendrecht; J. D. Lubberts, Erm; A. J. A.
Mak, Rodevesch; Jos van der Meer, Schiedam; Klaas van der Meulen, Emmen;
dr. ir. E. R. Muhring, Middelbeers;
A. J. Nuijten, Den Haag; Mary
Ouwehand-Hartree, Vlissingen; H. W. Pelgrom, Neede; mw. G. F. Poppelsdorf,
Amsterdam; L. Tempelman, Deventer;
W. van Veen, Rotterdam; Jan L. Wage,
Oelegem (B); Jolande van der Walle, Wormer; Carl A. E. Zuurdeeg, Ede; en redactieleden van Onze Taal.
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Hoe maak je een synoniemenwoordenboek? (5)
Bestaan er echte synoniemen?
Riemer Reinsma

De vorige aflevering (in nummer 7/8) ging in op problemen die zich voordoen bij
het verzamelen van materiaal voor een verklarend synoniemenwoordenboek. Van
sommige woorden die in de `gewone' woordenboeken vermeld worden, mag je je
afvragen of ze werkelijk bestaan. Nu een andere kwestie: bestaan er `echte'
synoniemen?
die in stijlregister verschillen maar wel
Wanneer zijn twee woorden synodezelfde zaak aanduiden, synoniemen
niem? Bestaan er woorden die voor
te noemen. Daar houden we ons dan
honderd procent synoniem zijn? Als
maar aan.
een woord A synoniem is met een
woord B, houdt dat in dat je A in beEr is nog een ander type synoniemen
ginsel in alle zinnen waarin je dat
waar zoiets speelt. Woorden van het
woord gebruikt, kunt vervangen door
type meisje en mokkel. Meisje is een
B, en omgekeerd. Zulke synoniemen
neutraal woord, je kunt er niet uit afbestaan wel degelijk. Epicurist is
lezen of de spreker de persoon in
volstrekt synoniem met hedonist en
kwestie wel of niet aardig, mooi of wat
bon-vivant, eega met wederhelft, imitedan ook vindt. Mokkel spreekt duideren met nadoen. Als lets mij voor de
lijker taal: het drukt de negatieve apgeest staat, staat het me bij, en wie een
ander lets cadeau doet, bedenkt hem er- preciatie van de spreker uit. Zo is
vrouwmens een denigrerend woord
mee.
voor het neutrale woord vrouw.

Hebt u een luizepoot?
Toegegeven: er zijn ook duizenden synoniemen die je niet klakkeloos in elkaars plaats kunt gebruiken. Niet omdat ze niet hetzelfde betekenen, maar
omdat ze in verschillende situaties of
verschillende soorten taaluitingen
worden gebruikt. Want wat is het verschil tussen iedereen en een iegelijk,
echtgenoot en eega, luizepoot en Lucifer?
Als je geen vuur bij je hebt en een jou
onbekende daarover aanspreekt, zul je
vermoedelijk niet het woord luizepoten gebruiken. Doe je dat wel, dan zal
de aangesprokene verbijsterd de wenkbrauwen optrekken, of op zijn minst
denken dat hij je verkeerd heeft verstaan. Want luizepoten is een soort lollig woord dat je, als je het gebruikt, alleen in het discours met cafevrienden
of andere bekenden bezigt. En hier
zien we dan meteen het verschil: luizepoten kun je altijd vervangen door Lucifers, lucifers niet altijd door luizepoten.
Maar, vraagt u, zijn lucifer en luizepoot
dan eigenlijk wel synoniemen? Is het
niet beter om te zeggen dat Lucifer een
hyperoniem van luizepoot is? Hetzelfde geval als koe en dier, waarbij je
het ene woord altijd door het andere
kunt vervangen, maar omgekeerd
niet? U hebt gelijk. Toch is het in de
taalkunde gebruikelijk om woorden

Geen sjieke poepdoos
Terug naar de synoniemen die van elkaar verschillen in stijlregister. Het
gaat dan om woorden van het type
glee, wc en toilet. Woorden die je kiest
afhankelijk van het feit of je tegen be-

kenden praat, en of de aangesproken
persoon een meerdere van je is of een
ondergeschikte, en of hij een hoge dan
wel lage maatschappelijke status heeft.
Stel, je zit in een sjiek restaurant en
bent plotseling in hoge nood. Dan
vraag je naar het toilet. Maar thuis zul
je meestal het neutrale woord wc gebruiken, of zelfs het informele plee.
Om zulke verschillen in formaliteit te
markeren, heb ik in mijn boek gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal, waarbij de verdeling loopt van
zeer informeel via informeel en neutraal naar formeel en zeer formeel. Toilet is dan formeel, wc neutraal, plee informeel en poepdoos zeer informeel.
Zo'n keurige schaalverdeling lijkt
mooi, exact en overzichtelijk, en zij
werkt ook heel vaak, maar je komt er
toch lang niet altijd mee uit. Plotsklaps, op welk punt van de schaal zit
dat? Is het een informeel woord voor
opeens? Voor mijn gevoel is dat maar
de halve waarheid; ik denk dat het
ook een grappig bedoeld woord is, te
omschrijven als schertsend.

Z.ULLEN WE
"' 1FN GAAN

uuR-.AG EN ?
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En dan boerten. Dat past helemaal niet
binnen de formaliteitschaal; je kunt
het het best omschrijven als ironisch of
oubollig. En ironie is ook het sleutelwoord wanneer we het hebben over
estheet, bel-esprit en Schongeist. Helemaal moeilijk vind ik het om een
woord als scholkschouderen te typeren.
Boekentaal, zou ik zeggen.

Plat of archao sch
Er zijn nu nog twee grote groepen
woorden die buiten de indeling

formeel-informeel vallen. Ten eerste
de platte woorden. Ik denk dat het
label plat bijvoorbeeld goed van toepassing is op woorden als kezen, ketsen
en figuurzagen in de betekenis `neuken'.
De tweede groep woorden vormt vrijwel het tegendeel hiervan, ze bej aagt
het omgekeerde effect. Dat zijn de archaIsmen, woorden die een ouderwets,
gedragen karakter hebben maar nog
beslist niet verouderd zijn. Woorden

In heel Europa, m'n ouwe opa

Rijmwijzer. Het belangrijkste nieuws
erin zijn de uitvoerige wenken voor
lieddichters, en de praktische raad over
opvoeringen, auteursrechten en inkomsten.

Shakespeare ze zelf schreef) en de limerick als moeilijk. De metrische eisen
van de limerick zijn voor de meeste
amateurdichters te hoog. (Bakker:
`Een hortende en stotende limerick is
even komisch als een mop die wordt
verteld door een stotteraar.') Maar dat
het rondeel 'zeer moeilijk' zou zijn,
geloof ik niet. Integendeel: wie een of
twee sterke refreinregels kan verzinnen, heeft het karwei al bijna geklaard. Deelnemers aan poezieworkshops die rammelende limericks en
overgevoelige haiku's schreven, heb ik
meer dan eens aardige rondelen zien
maken.

Capriolen van een surfer

Van Boutens tot Boeyen

Het eerste wat je van een boek over
verstechniek mag verwachten, is dat
het rijm en metrum fatsoenlijk behandelt. De Rijmwijzer stelt daarin niet teleur. Het wezen van rijm en ritme en
de werking van de diverse rijmsoorten
en metra worden uitvoerig beschreven
en geIllustreerd — en bovendien aardiger dan de schoolboeken dat doen.
Over metrum en ritme schrijft Bakker: `Ritme is een eindeloos gevarieerde beweging gebaseerd op de
gestage cadans van het metrum, vergelijkbaar met de capriolen van een surfer op de golven van de branding.' Dat
is nog eens andere taal dan de omschrijving van ritme in de laatste editie
van Lodewicks Literaire kunst: `Ritme
is de natuurlijke beweging van de zin,
expressief gemaakt door de wisselende
intensiteit van vooral het dynamisch
en (in mindere mate) het temporeel en
het melodisch accent.'

Bakker illustreert zijn aanwijzingen
met een onbekrompen bloemlezing
van citaten uit de Nederlandse poezie
en lieddichtkunst. Van Andreus tot
Zonderland en van Speenhoff tot Hazes: net als Willem Wilmink in zijn
`schriftelijke cursus dichten' maakt
Bakker geen onderscheid tussen kunst
en amusement of tussen liedjes en gedichten. Hij levert kritiek op teksten
van Het Goede Doel, maar ook op gedichten van erkende literaire grootheden. Achterberg — al door Drs. P voor
beunhaas uitgemaakt — is ook bij Bakker kop van Jut: `Ik sta met u in scene.
/ Wij kunnen niet verdwijnen.' Zo'n
rijm laat de lezer het laatste woord uitspreken als `verdwe'ne , wat een plotseling plat-Haags accent veronderstelt,
wat Achterberg nooit bedoeld kan
hebben.
Ondanks de literaire voorbeelden
mikt Bakker vooral op beginnende beoefenaars van de 'lichtere' genres (die
zo zwaar zijn om te schrijven): cabaret, gelegenheidspoezie, populaire liedjes. Lezers die willen leren in een
duurzame vorm hun allerindividueelste gevoelens te verwoorden, vinden
in de Rijmwijzer weinig steun.

De Rijmwijzer van Jaap Bakker
Peter Burger

Wat is er mis met het rijm in `Het is tijd / Voor Coca-Cola Light'? Kunt u rijk
worden met het schrijven van liedjes? Waarom lees je zo zelden een geslaagde
limerick? Jaap Bakker vertelt het in zijn Rijmwijzer.
Ik ken zondagsdichters die het gebruik
van een rijmwoordenboek schandelijk
vinden. Een rijmwoordenboek! Is dat
geen ongeoorloofd middel om achter
de goede antwoorden te komen? Een
soort spieken?
Wie zo denkt, vergist zich: in de poezie bestaan geen enig juiste oplossingen. Dichters doen hun keus uit een
voorraad rijmwoorden, en hoe groter
die voorraad is, hoe groter de kans op
een gelukkige vondst. Maar de smaak
en de kundigheid van de dichter bepalen uiteindelijk het resultaat. Een rijmwoordenboek is een eerzaam hulpmiddel dat overbodig werk bespaart,
net als een rekenmachine.
Nu was het tot 1986 voor rijmende
dichters inderdaad behelpen. In dat
jaar verscheen — eindelijk — het eerste
moderne Nederlandse rijmwoordenboek dat die naam waardig was. Het
werd samengesteld door Jaap Bakker
(u bekend als een van de twee rijmanalisten van `Het Lyrisch Lab') en droeg
met recht de titel Nederlands R ijmwoordenboek. Bakker had er als inleiding een op de praktijk toegesneden
versleer aan toegevoegd, die uitmuntte
door overzichtelijkheid en helderheid,
de eigenschappen die ook het raadplegen van het woordenboek zelf tot een
genot maakten.
Deze handleiding voor schrijvers van
gedichten en liedjes heeft Bakker nu
bewerkt en aangevuld tot het boek

die je dus prachtig kunt laten contrasteren met alledaagse woorden, en
die vooral in poezie voorkomen.
Woorden zoals onversaagd, kloekmoedig onvervaard, koen, sponde, landman en beemden, om maar een greepje
te doen. De verleiding is groot om nu
onmiddellijk een heel nummer van
Onze Taal te vullen met een beredeneerde opsomming, maar ook dat zou
behelpen zijn. Liever verwijs ik de
liefhebbers onder u naar het idioom
van de heren O.B. Bommel en Reve.

De vaste versvormen zijn ten behoeve
van de gebruikers ingedeeld naar
moeilijkheidsgraad. Bakker beoordeelt
het Shakespeare-sonnet terecht als gemakkelijk (let wel, het gaat hier over
de vorm, niet over de sonnetten zoals
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Liedteksten
De hoofdstukken over liedteksten in
de Rijmwijzer vormen bij mijn weten
de uitvoerigste beschouwing die tot nu
toe aan het ambacht van de liedjesschrijver gewijd is. Bakker onderscheidt hier `significatieve' en `muzische' teksten. In de significatieve
('Iulsterliedj*es' — een eigenaardig pleonasme) gaat het om de gedachte, in de
muzische om het gevoel of de sfeer.
De laatste gaan meestal over liefde,
eenzaamheid en dood, en komen in de
vorm van levensliederen en popsongs
de hele dag uit de radio.
Bakker breekt een laps voor die ondergewaardeerde en onderschatte muzische teksten, die als gedicht weinig
voorstellen, maar met muziek sterk
kunnen ontroeren. In deze liedjes zijn
woorden en muziek vooral een een-

heid; ze hebben een eigen taal en een
eigen techniek. Bakker laat zien dat
ontroering een effect is en met welke
middelen dat effect bereikt kan worden.
Bijzonder nuttig zijn de precieze, doelgerichte adviezen. Bakker beperkt
zich niet tot algemene beschouwingen, maar behandelt ook taken als de
slotnoot, metrische afwisseling, verboden (want onzingbare) klankcombinaties en de opbouw van een programma. Verplichte stof voor alle beginnende lieddichters.
Bakkers Rijmwijzer is niet het eerste
boek in zijn soort. Drs. P en No de
Wijs (ook in Onze Taal Bakkers voorgangers als rij madviseurs), schreven al
eerder cursussen plezierdichten, die
nogal onoverzichtelijk gebundeld en

Taal en betekenis
Uren, dagen, maanden, jaren
H. J. Verkuyl — hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, RU Utrecht

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als
een schaduw heen. Nederlanders kennen deze regel wel. In de keuze van het
werkwoord wordt iets prijsgegeven
van een belangrijk perspectief op tijd,
namelijk dat tijd continu en `dicht' is.
Iets dat vliegt, doet dat ononderbroken. Ook door andere metaforen
wordt continuiteit uitgedrukt: een zee
van tijd, een tijdsstroom. De beweging
door -stroom uitgedrukt, laat zich ook
goed verbinden met het gevoel van
voortgang op een tijdsas, een ononderbroken rechte lijn met een richting
naar de toekomst. `Tijd is dicht , zeggen wiskundigen, als ze op deze
manier over tijd praten: welke twee
tijdspunten je ook neemt, er zit altijd
weer een punt tussen. Maar ook: tussen twee uren zit altijd een tijdspunt,
er is niet een gat — hoe klein ook —
tussen twee opeenvolgende uren.

Punten versus stromen
Speeluren, avonden, weekeinden,
zomers vliegen als een schaduw heen.
Het metrum klopt van geen kant,
maar ook los daarvan is er een opvallend verschil met het eerste vers. Een
avond zelf kan natuurlijk voorbijvliegen, een zomer ook, maar tussen
een avond en de daaropvolgende
avond zit altijd een gat.

Het ene uur gaat in een ander uur
over, juli en augustus worden niet
door een gat gescheiden, maar de
maandagavond gaat niet over in de
dinsdagavond en twee weekeinden zijn
altijd van elkaar gescheiden. Deze informatie ligt opgesloten in de betekenis van de woorden die de genoemde
tijdseenheden aanduiden. Een reeks
achtereenvolgende avonden is dus niet
te vergelijken met een rivierstroom,
maar eerder met boven het water uitstekende keien in een bergrivier waar
je droogvoets oversteekt door van kei
naar kei te stappen: het tussenliggende
water telt voor de reeks stenen niet
mee, het zijn uitsluitend de stenen die
tellen: 1, 2, 3, etc.
Wiskundigen zeggen van natuurlij ke
getallen als 1, 2, 3, etc. dat er gaten tussen zitten: de reeks 1, 2, 3, etc. is niet
dicht. Tussen 1 en 2 zit geen enkel
ander getal, want bij gebruik van natuurlijke getallen negeer je de breuken: halven, kwarten, etc. worden dan
niet meer meegerekend. In ons taalgebruik is het verschil tussen `dichte' tijd
en `niet-dichte' tijd op allerlei manieren zichtbaar te maken. Tussen 1 september en 2 september zit niet 1,5 of
1,8 september. Toch kunnen we wel
spreken van een halve dag werlk. Blij k-

herdrukt werden door Bzztoh, onder
meer in Plezierdichten en Het rijmschap compleet. Hun handleidingen geven ongeveer evenveel informatie over
versvormen en de grondslagen van de
plezierdichtkunst als de Rijmwijzer,
maar zijn minder systematisch opgezet. P. en De Wijs formuleren wel spitser — hoewel Bakker zeker niet saai
schrijft.
Alles bij elkaar is de Rijmwijzer een
degelij k en leesbaar handboek voor
gedichten- en liedjesschrijvers, dat ook
als naslagwerk gebruikt kan worden.
Een mooi cadeau voor hardnekkige
gelegenheidsdichters. Eventueel met
een toepasselijk versje.
Jaap Bakker: Rijmwijzer. Bert Bakker,
Amsterdam, 1990. 202 blz. ISBN
90.351.0785.3. Prijs f 24,90.

baar schakelen we moeiteloos over van
het ene systeem naar het andere.
Het `niet-dichte' systeem stelt ons in
staat sprongen te maken. We verplaatsen ons in gedachten naar verleden en
toekomst zonder acht te slaan op tussenliggende tijd. Het `dichte' systeem
geeft ons de gelegenheid te praten over
voortgang in de tijd, dat wil zeggen
over de duur van de dingen die gebeuren.

Acht maand celstraf
Als taalgebruikers hanteren we beide
ordeningswijzen zonder dat ons dat
expliciet is geleerd. Zo kent iedere Nederlander het onderscheid tussen Drie
uur lang heb ik op je gewacht en Drie
avonden lang heb ik op je gewacht. Alleen in het laatste geval is er de interpretatie dat ik drie keer op je gewacht
heb. Drie uur betekent dus niet `drie
keer een uur , maar geeft een aaneengesloten tijdstrekke aan. Drie avonden
betekent wel `drie keer een avond' en
kan geen aaneengesloten eenheid aangeven. Opvallend is ook dat het wel
mogelijk is te zeggen: drie uur maar
niet ''drie avond. Men kan wel zeggen
drie kwartier maar niet ''drie speelkwartier. Dit is geen ijzeren wet, want
?drie minuut, ?acht maand, ?vijf eeuw,
etc. klinken ook niet goed, maar in
het algemeen kan men zeggen dat leden van de avond-categorie als meervoud nooit een enkelvoudsvorm kunnen hebben, terwijl leden van de uurcategorie het wat dat betreft makkelijker hebben. Overigens hoef ik deze
wetmatigheid eigenlijk niet zo of te
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zwakken, want onlangs hoorde ik een
officier van justitie uit Groningen in
het NOS-journaal acht maand zeggen
toen het ging om de hoogte van de
strafmaat voor een of ander vergrijp
tegen de openbare orde. Hij gebruikte
heel duidelijk maand als maateenheid.
Veel belangrijke tel- of maateenheden
kunnen in het Nederlands in het enkelvoud worden gebruikt: drie kilo,
drie uur, zestig man, acht gulden. En
waarom dus niet acht maand?

De ene dag is de andere niet
In taal speelt het verschil tussen continue voortgang en sprongsgewijze
voortgang in de tijd een belangrijker
rol dan men op het eerste gezicht zou
denken. Men kan in het Nederlands
niet zeggen In een maand zijn we verhuisd zoals je wel kunt zeggen In die
maand zijn we verhuisd. Sommigen
zullen In een maand zijn we verhuisd
wel goedvinden, maar dan betekent de
zin `binnen een maand (na een zeker
tijdstip) zijn we verhuisd'. Die interpretatie is hier niet aan de orde en is
ook dubieus. Het gaat nu om de dateringsmogelij kheid, die wel aanwezig is
in in die maand. De zin met die bepaling betekent: `in een bepaald deel van
die en die maand zijn we verhuisd'.
Wel kun je zeggen Wij zijn in een
zomermaand verhuisd, maar zomer-

maand behoort anders dan maand tot
de avond-categorie: ook al zijn er drie
aaneengesloten zomermaanden, tussen
september en zijn opvolger, dat wil
zeggen de eerste zomermaand van het
daaropvolgende jaar, zit een groot gat.
*op een uur is hij vertrokken gaat niet,
Op een laat uur is hij vertrokken gaat
uitstekend. Een laat uur wordt niet
noodzakelijkerwijs opgevolgd door
een laat uur. Een uitzondering op deze
regelmaat wordt gevormd door Op een
dag is zij verdwenen. Maar het woord
dag hoort zowel tot de uur-categorie
als tot de avond-categorie: een dag (in
de zin van 'etmaal') wordt gevolgd
door een andere dag, maar tussen twee
dagen kan men ook een nacht plaatsen. Dat wil zeggen, het gat tussen 1
en 2 september wordt gevuld door de
nacht ertussen. In dat geval is een
`avond-interpretatie' wel te begrijpen.

Losgeweekte tijdsspannen
Ook bij een iets 'sterker' lidwoord dan
een blijft er lets misgaan met de uurcategorie. ', Tzjdens het uur kwamen we
vast te zitten gaat niet, terwijl Tijdens
het spitsuur kwamen we vast te zitten
heel goed gaat. Hier helpt weer de verklaring dat een spitsuur niet direct
wordt opgevolgd door een nieuw
spitsuur. 'In het jaar woonden Japanners in ons huffs is onwelgevormd, In

het jaar dat wij in Amerika waren,
woonden er Japanners in ons huffs is uitstekend. In het laatste geval heeft de
bijzin een onderscheidende werking.
Pas op het niveau van het aanwij tend
voornaamwoord wordt het verschil
tussen beide categorieen rechtgetrokken: Op dat uur ben ik niet thuis is net
zo goed als Op die avond ben ik niet
thuis. En In dat jaar zijn wij verhuisd
gaat net zo goed als Tijdens die vergadering kregen wij alleen thee.
Tijdsbepalingen kunnen alleen daterend worden gebruikt wanneer het
tij dsgebied dat ze introduceren voldoende kan worden onderscheiden.
Woorden als wren, dagen, maanden, jaren hebben om te worden losgeweekt
uit de aaneengesloten reeks waar ze
deel van uitmaken, blijkbaar extra
steun nodig: bijvoeglijke bepalingen,
aanwijzende voornaamwoorden,
woorddelen als speel-, spits etc. om
voldoende duidelij k tijdseenheden te
onderscheiden waarbinnen zich lets
afspeelt. Het beeld van een eiland in
de zee van de tijd dringt zich bijna als
vanzelf op. Of van een boven het
water uitstekende steen in een rivierbedding. Maar in de rivier zelf stromen uren, dagen, maanden, jaren.
;

`God zegene de greep'
De schrijfwijze van samenstellingen
Louis Hoogendoorn - Leiden

`Schrijf je vierdeklasser nu los, aan elkaar of met een streepje?' Met deze vraag van
een collega van de sportredactie werd mijn aandacht gevestigd op een verschijnsel in
de Nederlandse taal dat voor velen kennelijk nog onontgonnen gebied is. Dag- en
weekbladen, reclamefolders en kabelkranten wemelen immers van samenstellingen
die al naar gelang de voorkeur van de schrijver los, aaneen of met een streepje
worden geschreven. En dat terwijl samenstellingen negen van de tien keer als een
woord moeten worden gespeld. Kent `men' deze regel niet meer? Volgens
taalverzorgers als Renkema en Overduin zou de losse noteringswijze van
samenstellingen te wijten zijn aan het Engels.
Om een indruk te krijgen, toetste ik
de kennis over het aaneenschrijven
van samenstellingen bij 25 studenten
Engels (derdejaars en ouder), 25 studenten Nederlands (derdejaars en ouder) en 25 leerlingen van het VWO.
De studenten Nederlands vertegenwoordigden de echt geinteresseerden,
de VWO'ers de gemiddelde personen.
Als het los schrijven van samenstellingen een anglicisme in de spelling is, zo

was mijn gedachte, zullen de neerlandici en de scholieren ontleende samenstellingen vaker los schrijven dan
inheemse samenstellingen. De studenten Engels deden mee om de
anglicisme-hypothese ook op een andere manier te kunnen toetsen. Als er
sprake is van een anglicisme in de spelling, zouden de studenten Engels immers niet alleen de ontleningen, maar
waarschijnlijk ook de andere samen-

stellingen vaker los schrijven dan de
overige proefpersonen.
`Voor de duidelijkheid'
Slechts twee van de 75 proefpersonen
schreven alle samenstellingen in het
dictee foutloos. Drie proefpersonen
maakten slechts een font. De meeste
proefpersonen beweerden na het onderzoek de regel te kennen, maar gaven toe veel moeilijkheden te hebben
met bepaalde soorten samenstellingen,
zoals lange en ongebruikelijke samenstellingen en ontleningen. Een
aanzienlijke groep informanten vergiste zich in de samenstellingen van
het type 'zelfstandig naamwoord + al
bestaande samenstelling' (bijvoorbeeld
kleuterdagverblijf, gevarendriehoek en
studentenweekblad). De negen studen-
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ten Nederlands die een koppelteken
plaatsten, merkten op dat `deze woorden vrij lang zijn en problemen geven
bij het lezen'. Een student Nederlands
had de volgende visie op de schrijfwijze van het woord kleuterdagverblijf.
`Ik plaats bewust een koppelteken tussen kleuter en dagverblijf om verwarring te voorkomen.' Daar voegde hij
aan toe dat er al een vaderdag en een
moederdag was en dat het woord kleuterdag de lezers misschien in verwarring zou brengen. Hij Wilde met het
koppelteken een duidelij ke scheiding
aanbrengen en beklemtonen dat dag
niet bij kleuter maar bij verblijf hoort.
De VWO'ers hadden overigens de
meeste moeite met deze categorie. Zij
plaatsten veelvuldig streepjes. Een informant zei dat te doen `omdat de
samenstellingen te lang waren en zonder streepje zo Duits aandeden'.

Engelse leenwoorden
De ontleningen jetset, serviceflat en
airconditioning brachten menig proefpersoon aan het twijfelen. Opvallend
was echter dat de losse noteringswijze
sporadisch voorkwam. Men maakt alleen de keuze tussen `aan elkaar of met
een streepje'. Niet een student Engels
noteerde de ontleningen overigens los.
De overgrote meerderheid koos voor
het streepje.
Het woord airconditioning kwam het
meest aaneengeschreven voor. `Het
komt over als een eenheid. Dat schrijf
je niet zo snel met een streepje, omdat
het een geheel is , werd na afloop verklaard. `Het moet gewoon vast omdat
air anders te geisoleerd komt te staan,
legde een andere informant uit. Het
wantrouwen van sommige studenten
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Engels kan gebaseerd zijn op het feit
dat het woord zowel in het Nederlands als in het Engels verschillende
schrijfwijzen kent, zowel los als met
een streepje. Een goed voorbeeld is off
shore: offshore in het Engels, en zowel
offshore, offshore als offshore in de Nederlandse woordenboeken. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat er bij de
schrijfwijze van deze ontlening zoveel
fouten worden gemaakt.

Oudemannenhuis
Er was een categorie samenstellingen
die nog grotere moeilijkheden opleverde dan de ontleningen. De meeste
twijfel onder alle proefpersonen zaaiden samenstellingen waarvan het
eerste element al uit een bijvoeglijke
bepaling + substantief (achtcllindermotor en oudemannenhuis) bestaat.
Een informant vertolkte de gedachte
van vele ondervraagden toen hij zijn
twijfel niet langer onder stoelen of
banken stak en `God zegene de greep'
riep bij het noteren van deze woorden.
Opvallend was wel dat veel studenten
Nederlands na oude een koppelteken
plaatsten. Een studente was zelfs van
mening dat dit de enig juiste schrijfwijze was. Immers, zo zou het staan in
de Schrijfwijzer van Renkema. Haar
conclusie: het oude mannenhuis is
een mannenhuis dat oud is, en het
oude-mannenhuis is een huffs voor
oude mannen.
Enig begrip is hier zeker op zijn
plaats: het verschil tussen
eerste-hulpverlening (voorbeeld in de
Schrijfwijzer) en eerstehulpverlening
(Van Dale) lijkt enkel nog te schuilen
in de mate waarin de eerste twee delen
van de samenstelling als geheel worden
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gevoeld (vergelijk: heteluchtlkachel,
onderzeeboot).
Dat het allemaal nog verwarrender
kon, bleek uit de noteringswijze van
het woord achtcilindermotor. De `variantenzee' heeft mijns inziens twee
oorzaken. Allereerst de verschillende
schrijfwijzen in woordenboeken.
Daarnaast speelt de klemtoon een wezenlijke rol. Als men bij het woord
tweepersoonsauto de klemtoon op auto
legt, heeft men de neiging het woord
los te schrijven; valt de klemtoon daarentegen op -soons, dan schrijft men het
woord vast.
Naar mijn mening sloten de proefpersonen vaak een soort compromis. Zij
hebben geleerd dat je samenstellingen
verbonden moet noteren, maar ook
dat je in sommige gevallen het koppelteken moet gebruiken. In ieder geval
schrijf je de woorden niet los. Bij twijfel wordt de samenstelling niet los en
niet vast geschreven, maar kiest men
voor de gulden middenweg. Of zoals
een student meedeelde: `Ik zou echt
niet weten hoe ik woorden als achtcilindermotor, airconditioning, oudemannenhuis en jetset zou moeten
schrijven. Wat ik wel zeker weet, is dat
je deze samenstellingen niet helemaal
los schrijft. Bij twijfel kies ik voor het
koppelteken: ik zie het als een soort
tussenweg.'

Streepjesrage
Aaneen, koppelteken of spatie? Uit de
resultaten werd duidelijk dat alle
proefpersonen de grootste moeite hadden met de juiste schrijfwijze van bepaalde samenstellingen. We hebben
niet kunnen aantonen dat invloed van
het Engels bij het onjuist noteren van
samenstellingen een grote rol speelt.
Bij de proefpersonen was er echter
geen duidelijk aanwijsbare tendens om
samenstellingen los te noteren, ook bij
de Engelse woorden niet. Tevens bleek
dat de studenten-Engels geen enkele
ontlening los schreven. Wel moesten
we constateren dat chaos troef is bijde
schrijfwijze van bepaalde samenstellingen.
Er is wel een trend om het koppelteken te gebruiken. Als ik de resultaten van het dictee en de reacties van de
informanten mag geloven, heerst er
momenteel een ware streepjesrage. Dat
blijkt overigens niet alleen uit de resultaten van het dictee, maar ook uit
schrijfwijzen in kranten en tijdschrif-

ten.
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Informaticatermen: hoe moet het heten? (3)
Cees Kleinveld — voorzitter subcommissie Nederlandstalige informatica-terminologie NNI/BIN

In het jull/augustusnummer is uitgelegd hoe programma's en documenten
in de computer te vinden zijn: bij de
pc gaat dat via de hoofddirectory en
de subdirectory's. Dit keer gaat het
over de bediening van de computer en
van een programma. Voor het gemak
wordt in het volgende uitgegaan van
een pc. Bij grote computers gaat een
en ander in wezen hetzelfde.

Start en opdrachten
Nadat de computer is aangezet, gaat
het besturingssysteem aan het werk.
Soms is hier een opstartdiskette voor
nodig. Tegenwoordig is er meestal een
harde schijf beschikbaar waarop de nodige gegevens en programma's staan.
Opstarten gaat dan helemaal vanzelf.
Na verloop van tij d verschijnt het invoersein (`prompt') op het beeldscherm. De plaats waar je iets kunt intoetsen, wordt aangegeven met een
(soms knipperend) streepje of blokje:
de cursor. Wat je op het toetsenbord
intoetst, wordt vanaf die plaats zichtbaar gemaakt. Toets je opdrachten in,
dan worden die vervolgens uitgevoerd.
Een dergelijke werkwijze heet dan
ook opdrachtgestuurd (`command driven'). Wil je vaak dezelfde opdrachten
uitvoeren, dan is het handig om ze samen in een bestand te zetten: het is
dan niet nodig om ze elke keer weer
opnieuw in te toetsen. Je krij gt dan
een opdrachtenbestand.
Deze manier van omgaan met de computer vergt kennis van de opdrachten.
Doorgaans moet je zelf bedenken wat
je gaat intoetsen.
Menu's
Bij een andere vorm van besturing presenteert de computer een lijst met keuzemogelijkheden. Je kiest een actie die
vervolgens wordt geactiveerd. De opdrachten hoef je niet te kennen: die
staan al op het scherm. Je moet natuurlijk wel weten wat zo'n opdracht
voor gevolgen heeft. De mogelijke acties staan in leesbare tekst of met behulp van kleine tekeningetjes op het
scherm. Kiezen doe je via het toetsenbord of met behulp van een muffs.
Er zijn verschillende manieren waarop
een menu verschijnt. Soms laat de

computer ze min of meer op eigen initiatief zien, afhankelijk van de volgorde van de werkzaamheden. Vaak
staan alleen hoofdfuncties aangegeven
op een regel bovenaan het beeldscherm. Door een hoofdfunctie te kiezen trek je als het ware een menu met
bijbehorende keuze als een rolgordijn
naar beneden. In het Engels heet dit
een `pull-down menu'.
Een tweede vorm is het `pop-up
menu'. Door een toets(combinatie) in
te drukken, duikt er op het scherm ineens een menu op. Verder kiezen gaat
op dezelfde manier.

Het Nederlands
Wat worden nu de Nederlandse termen? De meeste woorden blijken
goede, inmiddels ook ingeburgerde tegenhangers in het Nederlands te hebben.
Het woord `menu' wordt menu.
`Menu driven' wordt dan vanzelf
menugestuurd. Voor
het plaatj e,
bestaan twee mogelijkheden: ikoon en
pictogram. Om verwarring met de
schilderijen te voorkomen, hebben we
gekozen voor pictogram. Ook de NS
hanteert deze term voor de aanduidingen op de stations. `Icon driven' wordt
dan pictogramgestuurd.
`Cursor' is onvertaald gebleven: cursor.
In de norm van juni 1984 is er een poging gedaan om werkplelkwijzer ingang
te doen vinden, maar dat woord heeft
het gewoon niet gehaald. Iemand heeft
onlangs loper voorgesteld; die suggestie
zullen we in overweging nemen. Ik
vrees echter dat `cursor' al te sterk ingeburgerd is.

af. Sein geeft mooi weer wat de computer doet: `kijk, hier ben ik'.
Bepaald ingewikkeld zijn pull-down
menu en pop-up-menu. Voor pull-down
kunnen actiebalk-menu, afrolmenu,
jalouzie-menu, rolmenu en uitrolmenu.
Pop-up is nog een graadje erger. Woorden die enigszins weergeven wat er gebeurt, zijn: floepmenu, opduikmenu,
opspringmenu, plofinenu, plopmenu,
pop-op-menu, springmenu en verrasmenu. Er zijn nog meer suggesties
gedaan, maar dit is al een aardige
bloemlezing. Hier hebben we bij gebrek aan fantasie besloten tot afrolmenu en pop-op-menu. Wie bedenkt
iets beters?
Hieronder een lijstje van besproken of
genoemde begrippen uit de voorgestelde norm, als aanvulling op de
twee eerder gepubliceerde lijstjes.

'icon,

Lastiger is de vertaling van `prompt'
als zelfstandig naamwoord. De prompt
geeft aan dat de computer gereed is
om een volgende opdracht te ontvangen. Mogelijkheden zijn dan: actievraag, invoersein, invoersignaal,
oproep, oproepsein, prompt, sein en
startkreet. Aangezien de computer te
kennen geeft dat hij op invoer wacht,
is de keus gevallen op invoersein.
Samenstellingen met oproep vonden
we in dit verband te sterk; de `prompt'
noodt meestal niet tot een demonstratie. Om dezelfde reden viel actievraag

EN GELS NEDERLANDS
boot opstarten
bootable diskette opstartdiskette
command opdracht

command driven opdrachtgestuurd
command file opdrachtenbestand
command
language opdrachttaal
control besturing
control language besturingstaal
cursor cursor
data processing gegevensverwerking
icon pictogram
icon driven pictogramgestuurd
menu menu
menu driven menugestuurd
mouse muss
operating system besturingssysteem
pop-up menu pop-op menu
prompt invoersein
pull-down menu afrolmenu
user gebruiker
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Hondekop en Wadloper; treinbenamingen
Ing. L. de Bruijn — Blokker

Treinen spreken tot de verbeelding, en niet alleen tot die van kinderen. Die
verbeelding komt tot uiting in een rijk scala van bijnamen voor treinen, van Platluis
tot Kerstboom. Zulke bijnamen worden niet zomaar gegeven; meestal slaan ze op
een bijzonder vormkenmerk van locomotief of treinstel. Het exclusieve van een
nieuwe serie wordt er vaak op kernachtige wijze in tot uiting gebracht.
De Hondekop is misschien wel de bekendste bijnaam. Deze naam staat
voor treinstellen die vanaf 1954 zijn
gebouwd. De Hondekop rijdt voornamelijk als intercity-trein met twee- of
vierwagenstellen. Voor en achter aan
de trein zit een cabine voor de machinist. Op het eindstation hoeft er dus
niet mee te worden gerangeerd; de machinist loopt gewoon naar de andere
kant van de trein.
De Dubbeldekker rijdt sinds 1985 tijdens de spitsuren op de drukste randstadlijnen. Met dezelfde lengte als een
`gewone' trein vervoert de dubbeldekker bijna twee keer zoveel reizigers.
De dertien rijtuigen zijn genoemd
naar bedreigde diersoorten, als Dolfijn, Olifant en Zeehond.
Sprinter, Koploper en Wadloper zijn
geen echte bijnamen, maar officiele
benamingen van treinstellen, al dan
niet verkregen na prijsvragen. De
Sprinter rijdt sinds 1975 op lijnen
rondom de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, en is speciaal ontworpen voor ritten op lijnen met stations die op korte afstand van elkaar hggen. De Sprinter dankt zijn naam aan
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de mogelijkheid zeer snel op te trekken.
De treinstellen die het gezicht van de
NS in de afgelopen jaren hebben verjongd, springen in het oog door hun
karakteristieke `Boeing-bult, waarin
zich de cabine van de machinist bevindt. Onder de kop van het treinstel
kan de reiziger doorlopen naar het
volgende stel. Deze serie heet nu officieel Koploper.
De Wadloper rijdt alleen op de zes lijnen zonder bovenleiding in Groningen en Friesland (sinds 1981). Deze
wagenstellen rijden slechts op de zogenoemde noordelijke nevenlijnen en
dus naar en van de Wadden.
De `VIP-Car' is een luxe dieseltrein die
door iedereen kan worden gehuurd,
bijvoorbeeld voor een familiefeestje of
een bedrijfsuitje. Door de twee uitgebouwde cabines kreeg dit rijtuig de
bijnaam Kameel.
Rond 1950 reden in Nederland, vooral
in Limburg, veel treinstellen in een
lichtblauwe kleur, die dit materiaal de
naam Blauwe Engel bezorgde. In de

j aren zestig werd die trein rood geschilderd, waarop het publiek heel
alert reageerde met de bijnaam Rode
Duivels.
De vierassige elektrische locomotief
van de serie 1100 trekt voornamelijk
lichte reizigerstreinen en gemengde
goederentreinen. Deze 'locs' hebben
de naam Botsneus, omdat ze een stevige voorzetneus kregen voor de veiligheid van de machinist. Voor de
reconstructie hadden zij de bijnaam
`dansende Emma, vanwege de onrustige loop.
Historische namen
De personentreinlocomotief uit 1872
was uitgevoerd met buitenliggende
cilinders, vandaar de naam Buitenliggers. Ze kwamen uit Engeland, en
daarom werden ze ook wel Grote Engelsen genoemd. De goederentreinlocomotief met drie gekoppelde assen
kreeg de naam Driemaster. Bij wijze
van contrast werd een volgende serie
wel Onderzeeers genoemd. De locomotieven die de kolentreinen van Luik
naar het noorden reden door het heuvelachtige gebied van het zuiden, kregen de naam Bergklimmers. Bij hun
verbouwing tot rangeermachines werd
hun de naam Strijkijzers toebedacht.
In 1880 kwamen de eerste machines
die in lichtgroen verschenen, in plaats
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van in het tot dan toe gebruikte mosgroen. Vandaar de naam Grote Groenen. Later kwam er een type machine
met een draaistel in plaats van een
loopas. Het Engelse woord hiervoor,
bogie, op zijn Nederlands uitgesproken, gaf het de bijnaam Bogen. De opvolger ging Jumbo heten; het volgende
trage maar buitengewoon sterke type
Mastodon of Mammouth.
Voor de kolentreinen in ZuidLimburg kwam in 1912 de SS 1100.
Deze machines met hun grote cilinders schieten als een bok vooruit. De
bijnaam Bokken was dan ook zeer op
zijn plaats. In 1921 kwamen de eerste
machines met vijf gekoppelde assen,
speciaal bedoeld voor de rangeerdienst. Zij duwden zonder doorslaan
en zonder stoppen, met minimumsnelheid, de zware kolentreinen van de
mijnen over de rangeerheuvel heen,
hetgeen hun de bijnaam Heuvelaars
bezorgde. Later kwamen de Snellopers. Omdat de eerste machines van
deze serie nog de bekende houten machinistenhuizen hadden, werden zij
ook wel Woonwagens genoemd. De
dienstdoende machinist was een
Woonwagenbewoner. Een opvolger
van de Bogen kreeg de niet onaardige
naam Jongejuffer in verband met de
zeer zorgvuldige behandeling die hij
nodig had. De serie locomotieven die
in het begin van deze eeuw de grote
goederentreinen uit Duitsland reden,
had men de sprekende naam Wilde
Varkens toebedacht. Een ieder die
deze machines indertijd in voile vaart
heeft zien rijden, zal de gegeven naam
als juist aanvoelen.
Een merkwaardig type was de Engelse
`saddletank , die naar de naam Schildpad, Platluis of Meikever luisterde. In
1910 debuteerde een sneltreinlocomotief met een bijzondere bouw. Deze
machines gaf men al gauw de bijnaam
Zeppelins.
De eerste Zweedse machines, die
's avonds met hun elektrische frontsemen, schijnwerper, en verlichting
onder de voetplaat (voor de smering
van het mechaniek) straalden van
licht, kregen niet ten onrechte de
naam Kerstboom. Zeker niet minder
geslaagd was de benaming Jeep voor
een handige rangeermachine waar men
veel mee kon doen; de benaming
Fluitketel voor deze locomotieven
komt ook wel voor.

Zelfstandig of
bijvoeglijk naamwoord?
F. K. M. Mars — 's-Hertogenbosch

Reeds lang is het verschijnsel bekend
dat zelfstandige naamwoorden zonder
achtervoegsel (en alleen met de uitgang -e) tot bijvoeglijke naamwoorden
worden. In Onze Taal oktober 1989,
blz. 171, haalt I. Suasso een voorbeeld
aan: `een driekante doek'. Van huis
uit is het cursief gedrukte woord
zelfstandige naamwoord: een driekant.
In het alledaagse leven komt dit verschijnsel ook voor. We spreken van
`een foute som', `een jammere zaak'
(jammer is oorspronkelijk een
zelfstandig naamwoord: jammer en
wee; op de tv hoorde ik iemand zeggen `het is des to jammer omdat ... —
vond de spreker dat jammer al een vergrotende trap is?), een weee lucht, `een
luxe uitvoering' (luxe is een zelfstandig
naamwoord). Soms mag men aan een
samenstelling denken: een luxeuitvoering met de nadruk op luxe. Bij dit
woord treedt ook al een vergrotende
trap op: `een luxere uitvoering'. Prof.
Weitenburg schreef enige tijd geleden
in de overtreffende trap: `Het eindloonsysteem voor pensioenen is het
meest luxe.' `Een oranje petje' lijkt gewoon. Toch is `oranje' vroeger begonnen als substantief. Het Nederlands
Etymologisch Woordenboek van J. de
Vries vermeldt onder oranje 1) dat dit
vroeger de naam was van de sinaasappel en dat het later de aanduiding werd
van de kleur van deze vrucht.
Meer in de geletterde sfeer zijn de volgende voorbeelden. `Een wondere gebeurtenis': het zelfstandig naamwoord
wonder kreeg opeens een uitgang en
werd bijvoeglijk naamwoord. De dichter J. H. Leopold sprak van 'vochte lippen'. Een zekere H. van Alphen
schreef over 'paradoxe dweperijen'.
Martinus Nijhoff gebruikte in zijn gedicht Mozart de woorden `miniature
koetsen'. In de expressionistische
dichtstijl vinden we ook voorbeelden,
vooral van een soort stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden: (een)'vachten
hemel, `mijn vuren bed' (Marsman),
etc. In de krant las ik over een `analfabete arbeider' (vergelijk: een analfabeet). Dit woord schijnt echter wel
meer als bijvoeglijk naamwoord ge-

bruikt te worden. Het woordenboek
van Koenen-Drewes geeft als voorbeeld: 'politiek analfabete professoren'.
In mei 1989 lies demissionair minister
E. Nijpels zich uit over een 'by bride
houding , waar ik hybridische verwacht
had. Van Dale noemt hybride een
substantief, maar in het Frans is bybride zowel bijvoeglijk als zelfstandig
naamwoord.
Merkwaardig is stereotype, omdat het
niet 'meedoet' met archetype. In de
Nieuwe Taalgids (mei 1989, blz. 204)
vond ik: `deze stereotype voorstelling
en dat schijnt correct te zijn, want stereotypisch bestaat niet. Officieel is de
spelling overigens stereotiep (het
Groene Boek). Het woordenboek van
Koenen-Drewes (1974) noemt stereotype een zelfstandig naamwoord, maar
Hedendaags Nederlands (Van Dale,
1984) ziet stereotiep als bijvoeglijk
naamwoord of als bijwoord. Het net
genoemde archetype wordt als bijvoeglijk naamwoord archetypisch.
Weer een ander voorbeeld is meubilair. Zoekt men dit op in de woordenboeken, dan vindt men dat dit een
zelfstandig naamwoord is dat ook bijvoeglijk gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in `meubilaire goederen
mij vreemd in de oren klinkt. Terloops nog dit: meubilair is een van de
woorden op -air die niet in het Frans
voorkomen. Deze taal kent wel een
vrouwelijk adjectief mobiliere. Maar
meubilair zal wel gebruikt zijn met de
klank in de oren van woorden als ordinair en spectaculair.
In dit artikeltje heb ik bewust weggelaten de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden die naast een substantief
staan: steen-stenen, koper-koperen.
De conclusie mag zijn, geloof ik, dat
vooral zelfstandige naamwoorden uit
vreemde talen gemakkelijk als bijvoeg
lijk naamwoord gebruikt worden, en
dat hetzelfde procede voor Nederlandse woorden meer in het `dichterlijke' vlak ligt. Maar dit zou door een
ruimer onderzoek bevestigd moeten
worden.

-
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Alleen to onpas
C. Kostelijk — Heiloo

Als men Van Dale wil geloven, betekent to pas en te onpas 'onverschillig of
er aanleiding toe is of niet, zonder
overleg'. Deze omschrijving is echter
te weinig exact. Dit blijkt uit een
voorbeeld dat professor A. A. Verdenius geeft (In de Nederlandse taaltuin,
Amsterdam, z.j., blz. 125): 'Hij komt
to pas en te onpas met z'n aardigheden'. Verdenius merkt daarbij op:
"Men moet er mij niet mee aankomen, dat ( ... ) het onderstreepte (te
pas) logisch toch wel te verdedigen is.
Die zegt: `mijn zoon komt te pas en te

onpas met zijn aardigheden, heeft niet
de bedoeling de hoorder te vertellen
dat dat jongmens ook wel eens op het
goede ogenblik met een aardigheid
aankomt. De waarde van de zin is: hij
komt op de meest ongepaste ogenblikken (...). En wanneer van een vroegwijs ventje gezegd wordt: hij leest rijp
en groen, dan reageert de hoorder alleen op groen en antwoordt: dat
moesten z'n ouders toch verbieden."
Zelf heb ik altijd de volgende verbinding zeer overtuigend gevonden: iemand uitmaken voor al wat moot en
lelijk is. Uitgesloten is daarbij dat men
iets moois te horen krijgt ! Ofschoon
de formulering zeer beknopt is, neemt
het woordenboek van Koenen de
mijns inziens juiste gedachtengang van
Verdenius over: `onpas: te , bijw.

uitdrukking niet van pas, ongelegen: te
pas en te --- '.
In het WNT treft men — merkwaardig genoeg — geen enkele van de hier
ter sprake komende, zogenoemde 'eenzijdig gerichte polaire verbindingen'
aan.
Een recent voorbeeld uit De Telegraaf

Duidelijk verbouwereerd
door deze ongewoon felle
aanval reageerde het VVDkamerlid, dat al 7 jaar het
verkeers- en vervoersbeleid
in haar portefeuille heeft:
,,Dit neem ik u zeer kwalijk,
ik wacht wel of of u bij uw
antwoord morgen (vandaag,
red.) zelf wel enige visie heeft
in plaats van de losse flodders

die u te pas en te onpas afvuurt."

De onregelmatigheid van m./andhamen
Jules Welling — Best

Sommige curiosa in de taal wakkeren
een soort verzamelwoede aan: je gaat
soortgelijke curiosa zoeken. Dat is een
begrijpelijke maar lastige gewoonte,
vooral als je het gevoel houdt dat je
verzameling niet compleet is en dat
waarschijnlijk ook nooit zal worden.
Als het variantencomplex dan ook
nog zo ingewikkeld wordt dat je er
geen touw meer aan kunt vastknopen,
zakt de moed je al gauw in de schoenen: niet over publiceren.
Mij is dat overkomen met namen op
-land en de daarvan afgeleide zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.
Voor een curiosaverzamelaar zijn
-landnamen interessant, maar er zitten
aspecten aan die mij boven de taalkundige pet gaan.
Tijdens een bijeenkomst van medewerkers van Onze Taal legde ik dit
probleem voor aan de toponiemen-

inwoner

Fries
Gelderlander/
Geldersman
N/Z-Holland Hollander
Zeeuw
Zeeland
Friesland
Gelderland

expert Rob Rentenaar. We spraken of
dat ik het curiositeitsgehalte van afleidingen en samenstellingen met -land
zou aantonen, en dat hij de uitleg voor
zijn rekening zou nemen.
Er is niets curieus aan het toponiem
Nederland (1): de mannelijke inwoner
(2) wordt Nederlander genoemd, de
vrouwelijke (3) Nederlandse, samen
vormen zij (4) de Nederlanders, het bijvoeglij k naamwoord (5) is Nederlands
en de taal (6) die er gesproken wordt,
heet Nederlands. Dit is het uitgangspunt. Schematisch ziet dat er zo
uit: 1) Nederland, 2) +er, 3) +se,
4) +ers, 5) +s, 6) +s.
We hebben in Nederland vijf provincies die op -land eindigen, en daarmee
steken meteen al de eerste varianten de
kop op. De afleidingen zijn opvallend
onregelmatig:

inwoonster

inwoners

bijv, naamw.

streektaal

Friezin
Gelderse

Friezen
Geldersen/
Gelderslui
Hollanders
Zeeuwen

Fries(e)
Gelders(e)

Fries
Gelders

Hollands(e)
Zeeuws(e)

Hollands
Zeeuws

Hollandse
Zeeuwse

Hier stuiten we al op veertien varianten! Op Holland na worden de afgeleide vormen niet analoog aan die van
Nederland gevormd. Soms zijn er overeenkomsten, maar de verschillen zijn
veel opvallender.
Als we kijken naar streek, stad of
dorp, wordt het aantal varianten volkomen onoverzichtelijk. Om een
voorbeeld te geven: het dorp Budel in
Noord-Brabant hoort in geen van de
genoemde groepen thuis, maar een inwoner van die plaats wordt wel een
Bulander genoemd. Hier ontbreekt
-land in de plaatsnaam, maar zijn er
wel varianten met -land.
Bij het opengooien van de landsgrenzen wordt het curiositeitsgehalte van
Nederland pas echt goed duidelijk. Als
voorbeeld een uitstapje naar Duitsland en Engeland. Duitsland: Duitser;
Duitse; Duitsers; Duits; Duits. Engeland: Engelsman; Engelse; Engelsen;
Engels; Engels.
Het voert in dit bestek te ver om alle
onregelmatigheden — en die bepalen
in deze categorie het curiositeitsgehalte — te noemen van alle toponiemen op -land. Ik heb inmiddels meer
dan vijftig verschillende varianten
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gevonden en er zullen er vast wel meer
zijn. Na vele uren puzzelen heb ik
achttien verschillende categorieen
kunnen ontdekken die op ten minste
een van de zes punten onderling verschillen: 1) Nederland, 2) Friesland,
3) Gelderland, 4) Zeeland, 5) Duitsland, 6) Rusland, 7) Estland, 8) Letland, 9) Finland, 10) Zwitserland,
11) Ierland, 12) Schotland, 13) Thailand, 14) Griekenland, 15) Baskenland, 16) Engeland, 17) Lapland en
18) Budel.

Deze lijst is vrijwel zeker incompleet
— ik houd me aanbevolen voor echt
nieuwe categorieen — maar illustreert
toch goed hoe gevarieerd dit fenomeen
is. Nederlanders is heel regelmatig afgeleid van het stamwoord Nederland,
maar kijk naar de varianten: Friezen,
Zeeuwen, Gelderslui, Duitsers, Esten,
Zwitsers, Schotten, Thais, Grieken,
Engelsen en Bulanders.
Ik ga hier bewust voorbij aan taalwetten; het gaat louter om de spelling.

Vanzelfsprekend krijgen de inwoners
van Schotland er een t bij in Schotten.
Ze vormen een aparte categorie omdat
de Esten die t er niet bij krijgen.
Ik besluit met het voorbeeld buitenlander, om nog eens het curiosum van
andere namen te illustreren: de buitenlander is getrouwd met een buitenlandse; zij samen zijn de buitenlanders
met buitenlandse produkten en spreken buitenlands. Dat is tenminste
regelmatig!

Wat heet...?
Vroege Nederlanders
Rob Rentenaar— hoofd Afdeling Naamkunde, P. J. Meertens-Instituut, Amsterdam

Voor ordelijk ingestelde geesten blijft het altijd iets slordigs houden: waarom heten
de inwoners van Holland nu Hollanders, die van Gelderland Geldersen, Gelderslui of
Gelderlanders, maar die van Friesland geen Frieslanders? Evenmin trouwens als we
de inwoners van Zeeland :: Zeelanders noemen. Blijkbaar is de verhouding tussen territoriale naam en inwoneraanduiding niet altijd zo eenvoudig geregeld als wij dat
zouden willen.
Wonen en heten
In onze georganiseerde maatschappij
kennen we een hierarchie van geografische eenheden waar we ons bewoners
of inwoners van kunnen noemen: de
straat, de wijk, het dorp of de stad, de
gemeente, het gewest, de provincie, het
land en het werelddeel. Elk van deze
eenheden heeft een naam: de
Bloemstraat ligt in de Jordaan in
Amsterdam, Amsterdam hoort bij
Amstelland in Noord-Holland,
Noord-Holland is een provincie in
Nederland en Nederland is een deel
van Europa. Waar men zich ook in de
hierarchie bevindt, op straatniveau of
op Europees niveau, er is altijd een inwoneraanduiding bij te bedenken. Die
aanduiding lijkt afhankelijk van de
naam van de geografische eenheid:
omdat men ergens woont, heet men
iets. Er is echter een tijd geweest
waarin dit niet altijd opging. Voor de
vestiging van het Frankische staatsgezag in de vroege Middeleeuwen kenden we wel volksstammen, maar niet
of nauwelijks politiek-geografische gewesten in de zin van districten of provincies. Voor zover er gebieden met
een eigen naam bestonden, waren deze
meer door hun landschappelijke samenhang dan door de politiek bepaald.

Stammen in oude tijden
Als we met betrekking tot die periode
over `stammen' spreken, denken we tegenwoordig niet meer aan een raciaal
begrip, maar meer aan een politiekcultureel verbonden groep mensen onder leiding van een aanvoerder. Deze
groepen konden zich onderling ook
weer aaneensluiten tot grotere stammen. De klassieke schrijvers hebben
ons wel de aanduidingen overgeleverd
waaronder deze stammen bekend geweest zijn, maar meestal niet de namen van de gebieden waar zij zich ophielden. Dat komt doordat die namen
toen veelal nog niet bestonden. De
meeste stammen trokken rond en hadden nog geen permanente vestigingsplaats gekozen. Bovendien werd er in
deze vroege periode nog weinig territoriaal gedacht, zodat het niet altijd
relevant geacht werd het woongebied
van de stam afzonderlijk te benoemen.
Het was dus de aanduiding van de
stam zelf die telde. Pas in de loop van
de volksverhuizingstijd (300-500 na
Chr.) begon er een echte regionale indeling te komen. In de Karolingische
tijd blijken alle grotere en kleinere gewesten van het Rijk een naam te hebben. Bij die naamgeving is soms gebruik gemaakt van de oude Ger-

maanse of zelfs voor-Germaanse stamaanduidingen. Die moeten uit een zeer
vroege taalfase stammen, want hun
oorspronkelijke betekenis is meestal
niet of nauwelijks te achterhalen.
Friesland is zo'n geval waar de inwoners hun naam aan het door hen bewoonde gebied gegeven hebben. Aanvankelijk strekte dit gebied zich langs
de hele kust van ZeeuwsVlaanderen
tot de Weser uit; de latere provincie is
tot wat bescheidener proporties teruggebracht. Toch betekent dit wel dat we
de vroegmiddeleeuwse inwoners van
de kuststreken van Groningen, Holland en Zeeland in feite als Friezen
moeten aanduiden. Wat de spelling
van de provincienaam Friesland betreft, is de vorm die met een F begint
lange tijd niet de enige geweest. Nog
in de grondwet van 1840 luidde de officiele schrijfwijze Vriesland. De spelling Friesland verscheen pas in de
grondwet van 1848.
Zeeuwen, Twenten, Drenten
Er is nog een provincie waar de inwoners eerder een etiket opgedrukt gekregen hebben dan het gebied waarin
zij woonden: Zeeland. Het woord
zeeuw is naar alle waarschij nlij kheid
een oude afleiding van zee in de betekenis van `iemand die aan zee woont
Zeeuwen waren dus `zee-aanwoners
Het is niet uitgesloten dat hun woongebied eerst Zeeuwland, `land van de
zeeuwen' geheten heeft. In een vrij
vroeg stadium heeft deze naam echter
voor die van Zeeland, `land aan zee
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moeten wijken. Tegenwoordig hebben
wij het alleen over Zeeuwen. Lange tijd
heeft dit woord echter een vrij onbekend bestaan geleid. In de oudste
schriftelijke bronnen tot de zeventiende eeuw toe wordt vrijwel steeds
van Zeelanders gesproken.
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Andere vroege vogels zijn de Twenten
en de Drenten. Het probleem is hier
echter dat de verklaring van deze
woorden zoveel moeilijkheden geeft
dat we al snel in gissingen blijven steken. Het enige wat er met wat zekerheid over te zeggen valt, is dat wij er
de telwoorden twee en drie in kunnen
herkennen.
Verder gaat het om aanduidingen die
reeds rond het begin van de jaartelling
bekend geweest moeten zijn, want een
Romeinse inscriptie spreekt al van 7uihanti, `twenten'. Het is mogelijk dat
twenten `inwoners van een in tweeen
gedeeld gebied' betekend heeft. Een
achtste-eeuwse vermelding van NoordTwente suggereert dat een dergelijke
deling inderdaad bestaan heeft. Hoe
evenwel de verhouding tussen de inwoneraanduiding Twent en de streeknaam Twente in die vroege periode geweest is, blijft vooralsnog een raadsel.
Wat Drente en de Drenten betreft, beschikken we weliswaar niet over
schriftelijke gegevens uit de Romeinse
tijd, maar de opvallende overeenkomst
in vorm met de naam Twente maakt
het toch wel waarschijnlijk dat we hier
eveneens met een voormiddeleeuwse
naam te doen hebben. Die zou mogelijk kunnen teruggaan op de drie nederzettingskernen waaruit Drente in
de prehistorie bestaan moet hebben,
waarbij het nogmaals duister blijft of
nu de inwoners of het land het eerst
benoemd zijn.

Verscholen inwoners
In een enkele gebiedsnaam kunnen we
soms nog een oude inwoneraanduiding zien doorschemeren. Zo bijvoorbeeld in Salland, genoemd naar de
bekende Frankische stam der Saliers,
die hier op hun tocht naar het zuiden
tijdelijk verblijf gehouden hebben.
Verder kent ieder die nog op een ouderwetse lagere school gezeten heeft,
natuurlijk de Bataven. Kwamen zij
niet ooit op houtvlotten de Rijn afzakken? Zij hadden een reputatie van
krijgshaftigheid en democratische gezindheid. Latere generaties hebben
daarvan nog dankbaar gebruik ge-
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maakt bij ideologisch getinte naamge-

van een wat moderner type, want zij is

vingen, bijvoorbeeld toen in 1619 op

gevormd als afleiding bij een aardrijkskundige naam. Het desbetreffende gebied is in de volksverhuizingstijd
waarschijnlijk niet bewoond geweest.
Pas daarna heeft men de mensen die
langs het water de Drecht woonden,
Drechters kunnen noemen en hun
woongebied Drechterland.

de puinhopen van jacatra het koloniaal middelpunt Batavia gesticht moest

worden, of in 1795 bij de vestiging van
de eerste eenheidsstaat, de Bataafse Republiek. In een meer neutrale zin zijn
de Bataven echter al veel eerder in een
naam terechtgekomen en wel in de
naam Betuwe, die in de Romeinse tijd
Batavia luidde en `land van de Bataven' betekende.
Minder bekend is wellicht dat we bij
Hurnsterland, de naam van een deel
van het Westerkwartier van Groningen, met een geval te maken hebben
dat verwant is aan dat van Salland.
Het element -land is een toevoeging
uit de late Middeleeuwen. Oorspronkelijk heette dit gebied Hugmerki, `de
streek van de Hugen, waarmee een andere, waarschijnlijk met de Franken
verbonden stam aangeduid werd. Een
betrekkelij k laat ontstane inwoneraanduiding herkennen we ten slotte in
Drechterland, de naam van het oostelijk gedeelte van West-Friesland. Bovendien gaat het om een aanduiding

De herinneringen aan vroege Nederlanders zijn dus nogal schaars in onze
huidige taalvoorraad. Friesland, Zeeland, Twente en Drente blijken de

enige gewesten te zijn waar de inwoneraanduiding voor of tegelijk met
de naam van de regio ontstaan is.
Daarom spreken we alleen hier van
Friezen, Zeeuwen, Twentenaren en
Drenten. Overal heten we tegenwoordig naar het gebied waarin wij wonen.
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Van woord tot woord
Marlies Philippa

In vrijen zit het woord vrij. Dat is
makkelijk te zien, maar omdat een samenhang in betekenis niet zo duidelijk is, geeft men zich al snel over aan
speculaties. De psychiater-seksuoloog
Frits Bruinsma deed dit bijvoorbeeld.
In mei schreef hij in de Volkskrant: `In
het woord vrijen komt niet voor niets
vrij voor. Het vrijt minder plezierig
wanneer men zich gebonden voelt.
Vrijheid betekent ook dat je elkaar
respecteert.' Onze-Taallezer Jacques
Lameriks reageert hierop als volgt: `Ik
heb het vermoeden dat vrijen eerder
het tegenovergestelde betekent, namelijk iemand uit een clan of groep of
categorie bevrijden, vrijmaken, met de
bedoeling hem/haar bij de eigen groep
in te lijven en aldus wederom niet vrij
te latent

Van vrij naar vrijen
Geen van beide amateur-etymologen
heeft echt ongelijk, al blijft het een hachelijke zaak om op grond van de huidige betekenis van vrij uit te maken
wat vrijen oorspronkelijk betekende.
Daarvoor moeten we naar de oude
bronnen en naar met het Nederlands
verwante talen. Het blijkt dan dat vrij
aanvankelijk juist helemaal niets te
maken had met onafhankelijkheid of
ongebondenheid. Vri/vrij was `lief,
liefdevol, dierbaar'. Van daaruit kon
het woord `heerlijk, vreugdevol, blij
maar ook `eigen, verwant, bloed- of
stamverwant' gaan betekenen. In de
Keltische en de Germaanse talen heeft
zich de tegenwoordige betekenis `vrij,
onbelemmerd' ontwikkeld: wie tot
het stamverband hoorde, was vrij;
slaven en krijgsgevangenen waren dat
niet. Vrijheid in gebondenheid.
Ons werkwoord vrijen is van vrij in
zijn oudste betekenis afgeleid. Het
Middelnederlandse vrien betekende
`liefde betuigen, minnekozen, beslapen, een verhouding hebben, maar
ook `een aanzoek doen, om iemands
hand vragen'. Door te vrijen maakt
men een vrouw tot bloedverwant. Het
Zweedse fria (till) is alleen nog maar
`dingen naar iemands hand'. In het hedendaagse Nederlands daarentegen
worden iemand vrijen of naar iemand

vrijen nauwelijks meer gebruikt. Dat
heeft mede tot gevolg gehad dat men
tegenwoordig een meisje pas opvrijt
nadat men haar het hof heeft gemaakt.
Vroeger was opvrijen het hof maken
zelf.

Vriend/vrijthof
Een vrijer is een minnaar en een
vrijster een minnares of iemand naar
wie nog te vrijen is. Een oude vrijster
bezit de potentie nog wel, maar van
vrijen zal het wel niet meer komen.
Een vrijgezel verkiest het vaak vrij te
zijn. Een vriend is altijd gebonden.
Mijn vriend is mijn geliefde, maar
mijn beste vriend is dat niet. In het
Middelnederlands had vriend de bete-kenis `minnaar, beminde , `bloedverwant' en `vriend'. Vriend/vriend is het
tegenwoordig deelwoord van vrien.
Door bepaalde rituelen kon iemand
vriend worden, dus de status van
bloedverwant krij gen.
De Germaanse liefdesgodin was Wodans vrouw Friya, de godin die zo
goed kon vrijen. Naar haar is de vrijdag genoemd, een soort vertaling van
het laat-Latijnse Veneris dies 'dag van
Venus, waaruit zich in het Frans vendredi ontwikkelde. De functie van de
Romeinse godin Venus kwam overeen
met die van de Germaanse Friya.
Er waren twee woorden vrien in het
Middelnederlands, twee homoniemen
met dezelfde oorsprong. Het oude
vrien had met de liefde te maken, het
jongere met vrij in zijn nieuwe betekenis. Van vrien `vrij maken' werd bevrien `beschermen, omheinen' afgeleid
en daaruit is ons woord bevrijden ontstaan. De -d- is later ingevoegd. Ook

vrien zelf kon `omheinen' betekenen,
evenals een in het Middelnederlands al
uitgestorven woord vriden. Uit dit
laatste is vrijthof voortgekomen, dat in
het Middelnederlands bestond naast
vrihof. Zo'n omheinde hof of tuin trof
men vaak aan bij een kerk en daardoor
kon vrijthof ook 'kerkhof' gaan betekenen. Het vroeg-Duitse equivalent
was Freithof. Doordat men een kerkhof met (rust in) vrede associeerde,
verving men het eerste deel van deze
samenstelling door het Duitse woord
voor vrede en zo ontstond Friedhof.
Een Duits geval van volksetymologie.
Bevredigen
Vrede is overigens verwant met vrij.
Het woord betekende oorspronkelijk
`rechtstoestand van orde binnen familie of stamverband, toestand van
rechtszekerheid binnen een gebied'.
De Middelnederlandse uitdrukking
enen vredeloos leggen wilde zeggen `iemand vogelvrij verklaren, iemand de
rechtszekerheid ontnemen'. Bij vrede
bestond wettelijke bescherming tegen
wapengeweld. Pas later ging vrede
`wapenstilstand' of `het einde van vijandelijkheden' betekenen.

Bevredigen `vrede doen hebben, tot
rust brengen' had vroeger de betekenis
`omheinen, beschermen'. Het woord
had met vrede `rechtsorde in een bepaald gebied' to maken. Nu is die betekenis wel wat uitgebreid. Bij het vrijen
wil een mens tenslotte bevredigd
worden!
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InZicht

90 274 2375 X), waarin ruim 2000 ter-

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 lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

ECI-prijs
Voor de tweede keer zal volgend jaar
de ECI-prijs worden uitgereikt. Ook
dit thema houdt verband met het
onderwerp 'lezen en maatschappij': de
deelnemers dienen hun verhandeling
te wijden aan het thema `de lezer
tussen woord en beeld'.
Er valt een prijzengeld van f 105.000
te verdelen: f 45.000 voor de winnaar
van de eerste, f 30.000 voor de winnaar van de tweede en f 20.000 voor
de winnaar van de derde prijs. f 5.000
krijgt degene die naar het oordeel van
de jury de behandeling van het thema
het origineelst heeft aangepakt, en een
even groot bedrag komt toe aan de
deelnemer met het origineelste taalgebruik.
Het wedstrijdreglement voor de ECIprijs is verkrijgbaar bij het Secretariaat
ECI-prijs, Postbus 400, 4130 EK
Vianen, telefoon 03473 - 79911/75614.

Taalvos
Vertalen uit het Engels in onze taal
levert nogal eens problemen op. Een
`advocate' is geen advocaat maar een
voorstander, een `agent' is geen agent
maar een tussenpersoon, een `bar' niet
alleen een bar maar vooral ook een
stang, staaf of spaak. Deze en andere
woorden zijn verzameld door Ab
Westervaarder, Coot van Doesburg en
Timon van Heerdt in De taalvos,
valstrikken in de Engelse taal.
De taalvos, valstrikken in de Engelse
taal is verschenen bij Thomas Rap BV
en kost f 17,50. ISBN 90 6005 326 5
Prismareeks
In de vorige aflevering van Onze Taal
werd het verschijnen aangekondigd
van een aantal deeltjes uit de Prismareeks. Inmiddels zijn enkele daarvan
verkrijgbaar. Allereerst is
er de Prisma van de kunst (ISBN

men en persoonsnamen uit de wereld
van de kunst zijn opgenomen. De
Prisma van de taal (ISBN 9027419396)
bevat informatie over fonetiek, semantiek, grammatica (zowel de traditionele grammatica als de Chomskyaanse
grammatica), vergelijkende taalwetenschap en alle andere denkbare onderdelen van de lingulstiek. De Prisma
van de letterkunde ten slotte laat met
ruim 2500 ingangen geen enkel begrip
uit de literatuur ongenoemd.
ISBN 90274 1956 6
De reeks Prismaboekjes is verschenen
bij Uitgeverij Het Spectrum te
Utrecht. Elk deel kost f 14,90.

Taalcuriosa in boekvorm
Eind oktober verschijnt bij Uitgeverij
M & P in Weert de bundel Vishandel
Hein Graat en andere taalcuriosa. Jules
Welling heeft zijn eerste vijftig rubrieken `Taalcuriosa' die hij voor Onze
Taal schreef, voor dat boek geheel bewerkt en er veel materiaal in verwerkt
dat hem door lezers werd toegezonden. Het boekje telt 96 bladzijden en
kost f 9,90.
ISBN 90 65 90 4417

SPECIALE ONGEWIJZIGDE HERDRUK

P.J. Harrebome"e

SPREEKWOORDENBOEK DER NEDERLANDSE TAAL
De grootste verzameling spreekwoorden die ooit is samengebracht: 42.500 stuks!
Deze uitgave is de ongewijzigde herdruk uit 1858 van de grootste verzameling spreekwoorden in de Nederlandse taal, namelijk 42.500
stuks. Harrebomee neemt ook veel vaste uitdrukkingen op die in strikte zin geen spreekwoorden zijn. Men vindt er kernachtige
typeringen van situaties en verrassende oude wijsheden. Hij verwerkte meer dan 200 boeken over spreekwoorden die eerder verschenen
en verzamelde uit alle gewesten nog niet gepubliceerd materiaal.
Harrebomee kreeg medewerking van o.a.: J.H. van Dale, J. van Lennep,
dr. A. de Jager, dr. E. Verwijs, J. Vloten, prof. M. de Vries, Nicolaas Beets.
"Harrebomee" is een geweldig naslagwerk voor auteurs, journalisten, copy-writers,
cultuurhistorici, mensen die toespraken moeten houden en vele anderen.
een uitgave van

`.... RultenbergBoek

Bestel via uw boekhandel of via:

Genootschap Onze Taal
door overmaking van f 195,, - portokosten,
op girorek. 42 65 902
t.n.v. Onze Taal in Den Haag.

+fs
Luxe gebonden
in 3 delen
600 pagina s per deel U kunt ook eerst de brochure aanvragen via:
'

Intekenprijs f 195 ,na verschi ning f 245 ,(november 19v6^

Genootschap Onze Taal
Antwoordnummer 18496
2501 WK Den Haag.
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als het op
uw taal
aankomt
De Taaladviesdienst van het
Genootschap Onze Taal geeft
leden al jaren gratis
betrouwbaar taaladvies.
Maar de TAD doet nog veel
meer tegen een betaalbaar tarief:

* CORRIGEREN
van brochures, verslagen,
rapporten e.d. met
betrekking tot stijl,
grammatica, spelling
en interpunctie

* HERSCHRIJVEN
van (delen van) teksten

* ADVISEREN
over het taalgebruik
in uw schriftelijke
uitingen

Controibutmie

Bij het vertrek
van J. G. Smit
Mr. H. W. van Rees
secretaris Genootschap Onze Taal

Bestuur Genootschap Onze Taal

Het bestuur heeft van de ledenvergadering toestemming gekregen de contributie voor 1991 te verhogen als dat
nodig mocht zijn (zie het septembernummer, op blz. 167).
Per 1 j anuari 1991 zal de contributie
voor de leden in Nederland, Belgie, de
Nederlandse Antillen en Suriname
f 31,— bedragen. Voor leden woonachtig in andere landenf 41,—; voor
CJP'ers f 22,50.
Een collectief abonnement is mogelijk
en voordelig vanaf vijf exemplaren die
naar een adres kunnen worden gezonden. Het eerste abonnement kost dan
f 95,— per j aar en elk volgende f 12,—.

Betaling
Op de wikkel van uw decembernummer van Onze Taal zult u in een envelop de acceptgirokaart voor het lidmaatschap van 1991 aantreffen. Het
bestuur verzoekt u vriendelijk de betaling snel te regelen: dat bespaart
kosten en extra werk voor het secretariaat.

Meer informatie?
Vraag onze folder aan.
Bel of schrijf naar:

Opzegging
Eventuele opzegging van het lidmaatschap van het genootschap dient te
geschieden voor 1 november.

Genootschap Onze Taal
Taaladviesdienst
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag

Nieuwe prijzen
leden
leden buitenland
abonnementen via
VAN en CJP
collectieve abonnementen
le exemplaar
volgende exemplaren
los nummer

tel. 070 — 3561220
fax 070 — 3924908

—

-

-

f ZZ,so

—

—

Taaladviesdienst

f 31,f 41,-

f 95,f 12,f 5,—

Zoals reeds in het j aarverslag in het
septembernummer van Onze Taal is
vermeld, heeft de heer J. G. Smit per
1 juli 1990 zijn werkzaamheden ten
behoeve van het genootschap beeindigd. De heer Smit werd in 1983 door
het toenmalig bestuur aangetrokken
als adviseur om de toen al groeiende
activiteiten van het genootschap een
professioneler karakter te geven. Onze
Taal heeft mogen profiteren van de
ervaring die hij tot zijn pensioen opdeed in de uitgeverswereld, laatstelijk
als directeur van Stam Tijdschriftuitgeverij.
Mede door zijn stimulerende activiteiten nam het aantal leden van het genootschap aanzienlijk toe. Het
bestuur wil op deze plaats de heer
Smit nogmaals zijn dank betuigen
voor de voortreffelijke wijze waarop
hij gedurende zeven jaar zijn diensten
aan Onze Taal heeft verleend.

In memoriam
Mr. J. G. Hoogland
Met innig leedwezen heeft het genootschap kennis moeten nemen van het
overlijden van zijn zeer gewaardeerde
bestuurslid mr. J. G. Hoogland.
Zip n belangstelling, zijn inzet en
vooral ook zijn humor zijn van grote
betekenis geweest voor de sfeer binnen
het bestuur. Alhoewel zijn bestuurslidmaatschap van Onze Taal slechts een
van zijn vele belangrijke bezigheden
was, heeft hij zich, taalminnaar als hij
was, steeds bijzonder betrokken gevoeld bid de activiteiten van het genootschap. Zijn kennis van de bijbel
en zijn voorliefde voor onze dikwijls
zo mooie psalmteksten kwamen meermaals tot uiting in zijn origineel en
bloemrijk taalgebruik.
Het genootschap verliest in Hoogland
een toegewijd en belangstellend
bestuurslid. Het bestuur zal hem nog
lang in dankbaarheid gedenken.

192 Onze Taal 59ste jaargang nummer 10 — oktober 1990

.I.IuI.I.IuI.J.I
PCUdB

n Waar waren we ook alweer gebleven? n Juist, ik weet het weer. Ik had u
beloofd in dit of een volgend nummer
mijn verklarende theorie uiteen te zetten over een eigenaardige constructie,
mij onder de ogen gebracht — of liever
in het oor gefluisterd — door de heer
Warmenhoven. n Het was deze
constructie: mijn man kornt iedere
avond dronken thuis maar daarom hou
ik wel van hem. n Letterlijk geinterpreteerd staat er dat de bezigster van
deze uitspraak van haar man houdt,
omdat hij iedere avond dronken thuiskomt, wat niet de bedoeling zal zijn.
n Daarom wordt hier gebruikt in de
betekenis van toch, desondanks.
n Misschien zegt u nu dat dit weer gewoon een staaltje van taalverwording
is, maar er blijkt toch meer aan de
hand te zijn dan dat alleen. Iedereen
bij wie ik navraag heb gedaan, acht de
constructie op het eerste gezicht aanvaardbaar in de 'onlogische' interpretatie. En dan vraag ik u en u vraagt mij
af: hoe is dit alles zo gekomen?
n Volgens mij is de ellende destijds begonnen met de Ster-reclame die een of
ander tussendoortje als volgt aanprees:
om een uur o vier, en ze eten er
straks niet minder om. (Gaat u mij alstublieft niet vertellen dat er niet om in
deze betekenis al veel eerder werd gebruikt; weet u niet dat ik het bijzonder vervelend vind om tegengesproken
te worden?) n Niet zozeer dat hierdoor de eetgewoonten van Nederland
definitief verloederd zijn, maar u voelt
het al: de zin betekent niet Daarom
eten ze niet minder, maar Het is niet zo
dat ze daarom minder eten. En daarmee wordt er niet om ongeveer hetzelfde als toch niet en van er niet om
naar daarom niet is een kleine stap.
n Dit alles mag: het woordje niet mag
net zo goed een deel van een zin (ze
eten minder) als de hele zin (ze eten
daarom minder) ontkennen. n Maar
wat gebeurt er nu tot onze verbazing
(althans tot dat wat onze verbazing
zou behoren te zijn)? n Kennelijk redeneert men zo: als daarom niet hetzelfde betekent als toch niet, dan moet
daarom wel hetzelfde betekenen als
toch wel. n Graag zou ik op de hoogte
gesteld worden van soortgelijke uitspraken waar de logische conclusie

met met = wel in een context tot
enigszins absurde resultaten leidt.
n Goed, we gaan over tot andere onderwerpen. n Het nieuwste gallicisme
is cohabitatie in de betekenis van samenwoning waar de normale betekenis die de Nederlandse woordenboeken ons geven, geslachtsverkeer is.
A. van der Vlist uit Rosmalen stuurt
een folder met de volgende tekst:
Bureau EG-liaison gaat verhuizen naar
Grote Marktstraat 43 in Den Haag/ cohabitatie met Stipt en Eureka per 1 oktober 1990. n Die Stipt en Eureka
toch: ik vraag me af of zij reeds cohabiteerden of ook pas per 1 oktober een
liaison aangaan. n En passant vraag ik
me af sinds wanneer, ik zou bijna zeggen per wanneer, per 1 oktober 1990
`met ingang van 1 oktober 1990' betekent. Men houde mij ten goede: het is
verre van mij het voorzetsel in deze
betekenis te willen afwijzen, maar feit
is dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal dit gebruik van per niet
kent onder de tientallen voorbeelden
die het opsomt. Anderzijds vermelden
de grote Van Dale en de Hedendaagse
Van Dale de betekenis `met ingang
van' wel, en geven weinig origineel
precies hetzelfde voorbeeld: de regelingen worden per 1 februari van kracht.
Hetgeen mij doet vermoeden dat dit
taalgebruik te danken is aan de verfrissende kracht van de overheidstaal. n F.
Tij ssen uit Rotterdam geeft twee voorbeelden van verwarrend taalgebruik.
In Monitor, uitgave van het Academisch Ziekenhuis te Rotterdam, staat
`Met boren, beitelen en met schroeven
en platen werden botbreuken hersteld.
Verwarrend, aldus F. T., omdat er
zelfstandige naamwoorden en werkwoorden op een lijn worden gesteld.
Dat is zo, maar aardig is dat het probleem in een klap verdwijnt als je in
plaats van beitelen, beitels zet. n De
volgende zin, opgetekend door dezelfde F. T. uit de mond van de burgemeester van Hellevoetsluis: `In Hellevoetsluis kan de heer Poortvliet de
lucht van zijn voorgeslacht ruiken.
Vindingrijk als u bent, bent u ongetwijfeld in staat uw eigen commentaar
te formuleren.

Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK
Den Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Fax: 070-392 49 08
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren gen
Het maandblad Onze Taal (o la e 25.000) wil
op prettig leesbare en taalkundig g erantwoorde wijze inzicht geven in alle taken die
het taal ebruik betreffen.
Niet allee
n de vakman is aan het woord in
Onze Taal, maar ook en vooral de taalgebruiker in welke hoedanigheid dan ook.
BESTUUR GENOOTSCHAP ONZE TAAL:

voorzitter: H. A. M. Hoefnagels, Den Haag
secretaris: mr. H. W. van Rees, Den Haag
penningmeester: H. P. van Leeuwen r.a.,
Voorschoten
leden: C. N. F van Ditshuizen, Den Haag;
dr. D. Dolman, Den Haag;
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Waar schrijven we in 's hemelsnaam nog over?

Geachte redactie,
Denk niet dat ik met deze brief terugkom op mijn toezegging van zes weken geleden. In dat geval zou ik immers
een telefoontje van u hebben afgewacht en mij vervolgens hebben uitgeput in excuses: onverwachte logees, autopech,
papier op, en beloften: het ligt klaar, nog een keer overlezen, het is onderweg. Kortom, de bekende bochten van een
auteur in het nauw, fraai beschreven door Nicolaas Matsier in Flatus vocis (in de bundel Onbepaald vertraagd) en door
Christopher Ward in Our cheque is in the post.
Ik kan u wel zeggen dat het schrijven van het gevraagde artikeltje mij behoorlijk wat hoofdbrekens heeft gekost.
Vooral doordat ik het moeilijk vond het onderwerp of te bakenen. Wat valt er immers niet allemaal te verzinnen over de
ontwikkeling, de geschiedenis, de gedaanteverandering van de brief `door de eeuwen been'!
Ik zou vorm en taalgebruik moeten bekijken bij towel de zakelijke als de persoonlijke brief. Maar de veranderingen
daarin kun je weer niet over een kam scheren. Het maakt nogal wat uit of het gaat om een gelukwens of een condoleance,
om een klacht of een liefdesverklaring.
Verder vroeg ik me of of ik de brief als literaire vorm tot mijn materiaal zou moeten rekenen. Dan zou ik Sara Burgerhart weer eens kunnen lezen, wat ik graag doe, en Pamela van Samuel Richardson, de uitvinder van de roman in brieven. Consequent historisch onderzoek zou echter leiden tot het meest recente produkt in dit genre, namelijk Vogelenzang
van ene Blankaart, waarin ik me weer niet zo graag zou verdiepen.
Ook de liefdesbrief leek mij een aantrekkelijk thema, hoewel daaraan meer vast bleek te zitten dan ik op het eerste
gezicht dacht: hoe ver zou ik in de geschiedenis teruggaan? Van Belle van Zuylen aan Constant d'Hermenches: `Laat het
adres op je enveloppen schrijven door je lakei, je handschrift is hier te bekend. ? Tot Pisuisse aan Fie Carelsen: `En terwijl
het in ons bruit en bruist van wellust, terwijl ik je vastknel in een Wilde omhelzing, hijg ik in je oor: lieveling, mijn heerlijkheid, zeg hou ik niet meer van je?' Of zou ik de minnebrief in de literatuur tot thema kiezen, zodat ik iets uit die
prachtige brieven van Cyrano aan Roxane zou kunnen citeren?
En de brievenboeken? Het nieuw complimenteerboek (1900) bijvoorbeeld: 'Ontvang geeerde vriendin! tegelijk met
dit ( ), dat ik u als een bewijs mijner hoogachting aanbied, mijne innigste gelukwenschen op uwen blijden verjaardag' of
dat van Blom (39e druk 1986): `Al vele maanden lang, zie ik elke morgen bij het openen van mijn raam uw lieve gezichtje,
wanneer u bezig bent uw bloemen te verzorgen. Daarin is in negentig jaar blijkbaar niet veel veranderd.
Ik zou iets kunnen schrijven onder de titel `De Toscaanse minnebrief ten tijde van Germaine Greer'. Zouden die
Toscaanse boerenzoons ook daarin betere prestaties leveren dan hun soortgenoten elders? Maar voor participerend onderzoek ontbrak mij de tijd.
En als ik nu eens brieven van beroemde schrijvers als uitgangspunt nam? Een vergelijking van de brieven van
Erasmus met die van Jeroen Brouwers zou ongetwijfeld heel wat verschillen opleveren. Helaas zouden die meer zeggen
over de beide mannen dan over de ontwikkeling van de brief in die 500 jaar.
Verder heb ik nog even het plan gekoesterd `Vijftig jaar brieven aan Sinterklaas' onder de loep te nemen. Maar bij
nader inzien leek dit onderwerp me toch minder geschikt: over het verschil tussen `Lieve Sinterklaas, Hoe gaat het met u
met mij gaat het goed' en `Hallo Sinterklaas, ik heb hier een lijstje' valt eigenlijk niet veel op te merken. Met de constatering dat beleefdheidsfrasen, zoals het informeren naar de gezondheid, in onbruik zijn geraakt en het verbod op een opening met `ik' eveneens tot het verleden behoort, ben je zo uitgepraat. Bovendien leidt een dergelijke invalshoek al snel tot
een sociaal-culturele beschouwing over omgangsvormen in het algemeen.
Nee, op deze manier kwam ik noch tot een verantwoorde keuze van het materiaal, noch tot een bruikbare afbakening van het onderwerp. Met het piekeren en afwegen gingen vele uren verloren zonder dat er iets op het scherm kwam,
terwijl de deadline naderde.
Al bladerend in mijn boekenkast, kwam ik in Herfstdraden van Gerard Kornelis van het Reve (in Vier wintervertellingen) de brief tegen die Mana meegeeft aan haar zoon: `Lieve Hillie, Ik wou dat George vandaag naar je toeging. Hij
komt jullie vandaag opzoeken. Je moet met hem praten. Ik breng hem naar de tram naar de halte waar de tram weggaat.
[ ... ] Als hij hier weggaat geef ik hem de brief.
Ik vond dit fragment veel sterker gedateerd dan de rest van het verhaal, en dat kwam door dat briefje. Onze huidige
Mana's zouden in plaats van een inktpotlood de telefoon pakken. Toen Van het Reve dit verhaal schreef (zo'n 35 jaar geleden) zei Mana's brief voornamelijk iets over haar simpele manier van denken. Nu zouden we er informatie aan kunnen
ontlenen over de weinig florissante toestand van de fotozaak waarachter ze woont; in 1990 is zo'n winkel ondenkbaar
zonder telefoon.
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En toen deed zich de nieuwe invalshoek voor; niet hoe brieven worden
geschreven zou mijn onderwerp zijn, maar of ze nog worden geschreven.
Onze moderne communicatieapparatuur en middelen van vervoer maken
correspondentie over persoonlijke zaken vrijwel overbodig. We bellen op als we
willen weten hoe vader het maakt in San Francisco of we gaan erheen. We sturen een cassette- of een videobandje als zijn kleindochter de eerste stapjes heeft
gezet. Over de tuin, een griepje, het vreselijks dat een kennis is overkomen,
schrijven we geen brief. We maken afspraken, bedanken voor cadeautjes en verklaren onze liefde per telefoon. Of per voorgedrukte kaart. Vijftig jaar geleden
was de keus van de wenskaart beperkt tot felicitaties met verjaardagen, geluk-

wensen voor Kerstmis, Pasen en Nieuwjaar en beterschapswensen. Nu is er een
funny kaartje voor elke gelegenheid, behalve voor Pasen.
De veronderstelling dat de fax het schrijven van brieven zou stimuleren,
lijkt me niet realistisch. Mensen corresponderen weinig omdat ze een afkeer
hebben van het schrijven van brieven en niet omdat het verzenden hun tegenstaat.
Als er dan niet meer over gewone, dagelijkse dingen wordt gecorrespondeerd, wanneer schrijft iemand in deze tijd dan nog wel een brief? Over de liefhebbers, degenen die het heerlijk vinden hun gedachten en ideeen op papier te
zetten, heb ik het hier even niet. Die zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. De vraag is: wanneer grijpt de gemiddelde Nederlander naar de pen?
In ieder geval als hij solliciteert. En verder? Een klacht: een telefoontje en
de volgende dag ligt er een formulier in de bus. Bezwaar tegen een belastingaanslag? De fiscale adviseur regelt het. Bovendien zijn er voor dit soort semizakelijke correspondentie brievenboeken met voorbeelden.
Waar schrijven we in 's hemelsnaam dan nog over? Om iets te bevestigen?
Om misverstanden uit de weg te ruimen? Lees de onzinnige correspondentie
`File and Forget' die James Thurber voert met uitgevers en particulieren over
een verkeerd bezorgde zending exemplaren van Grandma Was a Nudist en u
schrijft nooit meer een brief om iets op te helderen.
Na een kleine enquete stond het voor mij vast: we schrijven in deze tijd
een brief wanneer we een persoonlijke of telefonische confrontatie nog enger en
lastiger vinden; wanneer er harde dingen gezegd moeten worden, er beschuldigingen op tafel komen, de verloving wordt verbroken, kortom wanneer we de

aanblik van de ander of het gesteun aan de andere kant van de lij n niet kunnen
verdragen. Maar we gebruiken pen en papier vooral om er smoezen, uitvluchten
en excuses op te fabriceren: zo blijft de ander onkundig van ons schuldbewuste
gezicht en van `Ik jok' in rode letters op ons voorhoofd. Het dreigement van
onze moeders: 'Laat me je pink eens voelen? Ja hoor, je jokt' heeft gewerkt,
maar wel anders dan de bedoeling was, vrees ik.
Ik had het artikel tegelijk met deze brief willen versturen, maar bij nader
inzien lees ik het toch liever nog een keer over. Ik post het vanavond, dan hebt u
het morgen. Het is dus onderweg.
Met vriendelijke groet,

^^ Jam✓

Inez van Eijk

z;çL
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Betreft: open sollicitatie
Drs. Corriejanne Timmers - taalkundige, Den Haag

Tijdens de taaltrainingen die ik geef, laat ik de deelnemers vaak een opensollicitatiebrief maken. Het blijkt namelijk dat steeds meer mensen inderdaad opensollicitatiebrieven schrijven en dat ze daarmee doorgaans heel wat problemen
hebben. Die problemen liggen voor een groot deel op het gebied van taalgebruik.
Ook bij wervings- en selectiebureaus wordt dit geconstateerd: Het gemiddelde
niveau van de brieven die wij ontvangen, geeft een rampzalig beeld van het gebruik
van onze taal; aldus drs. J. P. Ebbinge, werver/selecteur (in Onze Taal, januari 1988).
Afgezien van het taalgebruik gaat er echter nog veel meer fout. En dat komt volgens
drs. Peter van Dijk, auteur van de Sollicitantenwijzer, doordat `zowel studenten als
scholieren de kunst van brieven schrijven niet meer leren. De basis voor dit artikel
vormen 125 open-sollicitatiebrieven. Hoewel ze zijn geschreven in een trainingssituatie, geven ze toch een aardig beeld van wat er zoal fout gaat in dergelijke
brieven. `Gewone' taalfouten en dergelijke — alle zinnen zijn letterlijk overgenomen —
laat ik in de meeste gevallen buiten beschouwing.
Het eerste probleem ontstaat al bij de
adressering. De meeste briefschrijvers
beseffen dat een 'persoonlijke' brief
beter zal aanslaan. Toch richt 17%
zich tot de (anonieme) Afdeling Personeelszaken, met als varianten Personeelzaken, Personeelszaken-Werving, Personeel en Organisatie, P en 0. Ook brieven ter attentie van het bestuur of de directie lijken mij niet aan te raden. lets
persoonlijker worden brieven die gericht zijn aan het hoofd van die afdelingen, diensten en stafgroepen, maar
gelukkig komt de overige 83% op het
idee de brief te adresseren aan een bij
name genoemd persoon. Dus t.a.v. de
beer P. Jansen of iets dergelijks. Het is
immers maar een kleine moeite de organisatie in kwestie te bellen en te vragen hoe de personeelsfunctionaris of
de directeur heet. De aanhef hangt direct samen met de adressering. Wordt
in de adressering een naam genoemd.,
dan ook in de aanhef. Dat mag volkomen logisch lijken, maar blijkt in de
praktijk anders te werken: in .37% van
de brieven ontbreekt een naam in de
aanhef; zelfs de naar ik dacht uitgestorven M.H. en L.S. blijken nog
voor te komen. Enkele andere 'gemiste
kansen' zijn:
- Geachte dames en heren
- Mijne heren
- Geachte dame/heer
- Geachte heer/mevrouw
- Geachte beer

Ik stel mij voor dat personeelsfunctionaris mevrouw Jansen een brief die begint met Geachte mevrouw Jansen met
andere ogen leest dan een brief die gericht is aan Mijne heren.

Hierbij heb ik de eer ...
En dan de beginzin, het grote schrikbeeld voor de meeste briefschrijvers.
Nee, toch nog niet. Maar liefst 29%
vindt het nodig een `betreft-regel' op
te nemen, met het risico dat de geadresseerde de brief onmiddellijk terzijde legt.. Een `pakkende' beginzin
lijkt mij dan ook meer voor de hand
to .liggen. In dit verband is het van belang te beseffen wat de schrijver van
een open-sollicitatiebrief eigenlijk wil
bereiken. In de eerste plaats is dat eenvoudigweg: de geadresseerde moet de
brief lezen. Een correcte adressering,
een persoonlijke aanhef en een goed
gekozen beginzin brengen dat Joel al
wat dichterbij .
Wat is nu `een goed gekozen beginzin'?
De meesten van ons hebben ooit geleerd —vaak al als kind — dat we een
brief niet met ik mogen beginnen. Immers, `Lieve oma, Ik maak het goed.
Hoe gaat het met u?' moest worden:
'Lieve oma, Hoe maakt u het? Met
mij gaat het goed. Om te vermijden
een brief met iIe (of met wij) te beginnen, heeft men in de loop van de tijd
allerlei trues bedacht:
- Hierbij
- Hiermede
- Met dit schrijven
- In antwoord op
- Met referee aan
- Naar aanleiding van

Weinig opwindend, dat wel, en 'zo
kan iedereen een sollicitatiebrief
schrijven (...) Het geheim van een
goede sollicitatiebrief zit 'm onder andere in het feit dat jouw lezer de indruk moet krijgen dat je met hem zit

te praten. In gewoon Nederlands , zegt
H. J. Boef in zijn Sollicitatiewijzer.
Toch is het idee om te beginnen met
een bepaling niet slecht. Maar er zijn
verschillende 'modernere' mogelijkheden, waarvan steeds meer briefschrijvers gebruik maken (60%):
Bepaling van tijd:
- Enige tijd geleden
- Tijdens
- Gisteren
- Afgelopen weekend
- Nadat
- Sinds
- Op dit moment
- Regelmatig
- Binnenkort

Bepaling van plaats:
- In

... (krant, tijdschrift)

Andere bepalingen (vaak wat `tradit oneler'):
- Met (veel) belangstelling
- Langs deze weg
- Volgens
- Graag (beter dan `negatieve' termen als
hoewel en ondanks)

Een ander fraai alternatief voor een
`ik-start' is te beginnen met u('w), wat
inderdaad gedaan wordt door 12% van
de briefschrijvers, of een'psychologisch u-begin' (13%), zoals:
- De professionele uitstraling van uw
bedrijf ..
- In een dynamisch bedrijf als dat van u ..
- De positieve reacties van uw medewerkers .. .
- De veelzijdigheid van ..
- De goede naam van uw bedrijf ..

Dus `vermijd clichematige openingszinnen'; `probeer of te wijken van het
gebruikelijke: dat valt de lezer op. En
daar gaat het om: opvallen tussen tientallen andere brieven, maar `maak je
brief niet gezellig'; `voor ironie en
grapjes hebben de lezers meestal geen
tijd, aldus de goede raad (?) van drie
sollicitatieboekenschrijvers. Drs. Ebbinge is het daar maar half mee eens:
`Waar wij als selecteur het eerst op letten, is of het taalgebruik zichtbaar en
merkbaar niet passend is voor de situatie, of gekunstelde constructies of
overbodige originaliteit de boventoon
voeren. Bij sommige sollicitanten

Onze Taal 59ste jaargang nummer 11 — november 1990 197

heerst ten onrechte de opvatting dat de
brief in een grote stapel van brieven
eruit moet springer door een bijzonder en opvallend taalgebruik. De volgende beginzinnen zijn dus wat riskant, maar in elk geval niet `clichematig':
- Als u een all-round secretaresse zoekt, dan
kunt u het beste deze brief aandachtig
lezen.
- Volgens mij is het in ons beider belang dat
wij een afspraak met elkaar maken.
- Geen advertentie, toch solliciteren!
Waarom? ...
- Brutaal als ik ben, val ik maar meteen met
de deur in huis: het lijkt mij het einde om
bij uw bureau te werken.
- ser. hardw. w.n. zoekt soc. w.g. van klasse.
Passen wij bij elkaar? 040 - 45 45 45
- U zoekt een organisatrice? Stop met zoeken! Ik ben degene die u nodig hebt.

Bij u kan ik veel leren
Dan nu de eigenlijke brief. Als we ervan uitgaan dat `de reden om te schrijven' vermeld staat in de beginzin, dan
houden we de volgende elementen
over:
— reden/motivatie sollicitatie
— geschiktheid/cv
— mondelinge toelichting
Waarom solliciteert iemand? En
vooral ook, hoe verwoordt de briefschrijver zijn of haar beweegredenen?
`Let erop dat je motivatie uitsluitend is
gesteld in positieve termen. Schrijf
NIET dat je solliciteert omdat je
werkloos bent, geen zin meer hebt om
je studie voort te zetten of conflicten
hebt in je huidige werkkring', adviseert H. J. Boef. Niet iedereen blijkt
zich hieraan te houden:

ongetwijfeld op de hoogte zijn van het feit
dat de motivatie van vrouwen die opnieuw
gaan werken in het algemeen zeer groot is.
Ik verzeker u dat dit bij mij ook het geval is.

Verhuizen doet de Nederlander niet
graag:
- Aangezien de firma binnenkort naar Groningen verhuist, heb ik besloten te solliciteren naar een baan binnen mijn woonplaats.
- De werkzaamheden bevallen me uitstekend maar het probleem is, dat de reisafstand nogal groot is.

Ook zijn er mensen die een baan
lijken te verwarren met een stageplaats:
Het lijkt mij nuttig nu al de specifieke sfeer
van een reclamebureau te proeven, zodat
ik beter kan bepalen welke functie het
beste bij mij past: secretaresse met PRkennis of PR-vrouw met administratieve
vaardigheden.
Daarom vind ik het leuk om juist bij u de
fijne kneepjes van het vak te leren.
Teksten schrijven vind ik leuk, maar het
kost mij erg veel moeite. Heeft u misschien
een plaatsje vrij binnen uw theatergroep,
zodat ik daar meer inzicht kan krijgen in
het fenomeen `grappige' tekst?

Ten slotte enkele motivaties die — op
mij althans — een sympathieke indruk
maken:

Uw bedrijf lijkt mij het antwoord op mijn
vraag: `Waar zou ik graag willen werken?'
Via mijn werkgever heb ik regelmatig met
mensen van uw bedrijf contact gehad. Het
viel mij daarbij op, dat de secretaressen bij
( ... ) met veel plezier hun werk doen. Bovendien maakte de sfeer op mij een positieve indruk. U begrijpt dus wel dat ik, toen
ik van de komende personeelsstop hoorde,
direct aan uw bedrijf dacht.
Juist het werken in een structuur waarin
moederbedrijf en werkmaatschappij nauw
samenwerken trekt mij erg aan. Daarnaast
komt uw sociaal beleid, die door een van
uw werknemers enthousiast uit de doeken
werd gedaan, op mij zeer positie werkt.

Eigen roem...
Nu de sollicitatie gemotiveerd is, kan
informatie volgen over opleiding en
ervaring, met andere woorden, gegevens waaruit de geschiktheid van de
briefschrijver blijkt. Drs. Ebbinge
schrijft hierover: `De selecteur zal
vooral zoeken naar specifieke informatie over ( . . . ) wezenlijke vakvaardigheden. ( . . . ) Het gaat er hierbij altijd
om de bevindingen te relateren aan de
vereisten die een bepaalde functie
stelt. Bescheidenheid is hierbij een
schone zaak, vinden de deskundigen,
getuige waarschuwingen als: `IJdeltuiterij werkt averechts, uw taak is
hoofdzakelijk aan te tonen dat u ge-

- De reden van mijn sollicitatie is dat de huidige werkzaamheden te beperkt zijn en ik
niet op korte termijn kan doorgroeien naar
een hogere functie.
- De promotiekansen zijn nauwelijks aanwezig en de werkzaamheden zijn weinig
gevarieerd.

al weten sommige briefschrijvers een
en ander aardig te verpakken:
Aangezien ik meer als `mens' dan als
`nummer' behandeld wil worden en inspraak zeer op prijs stel, ben ik op zoek
naar een kleinere werkkring, waarin deze
wensen tot de mogelijkheden behoren.
Hoewel ik mijn werk tot op heden met plezier verricht zie ik toch uit naar een functie
waarin mijn opleiding beter tot haar recht
komt. Ook een grotere zelfstandigheid trekt
mij aan.
Na een periode van 10 jaar voor mijn gezin
te hebben gezorgd wil ik graag weer aan
het arbeidsproces deelnemen. U zult

Uit: Clemens van Diek, 8aanbrekende brieven.
Uitgeverij De Haan, 1989
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schikt bent voor die ene functie, `Bazuin niet al te veel uw eigen lof uit' en
`Breng duidelijk uw positieve eigenschappen naar voren, maar ga niet opscheppen, want dat heeft een tegengesteld effect'. Op het randje (of erger)
zijn dan ook:
- Daar ik begrepen heb dat uw bedrijf snelgroeiend en dynamisch is, ben ik van mening dat mijn capaciteiten niet kunnen ontbreken.
- Door de ervaring die ik heb opgedaan in
een bedrijf gelijksoortig aan het uwe, kan ik
u verzekeren dat ik van grote waarde kan
zijn voor uw bedrijf.
- Als collega-journalist kan ik u in de toekomst waarschijnlijk heel goed van dienst
zijn. En dan niet alleen om uw uitdrukkingen te verbeteren maar ook om bijzonder
interessante verhalen voor uw krant te
schrijven.
- U zoekt geen secretaresse, maar de kwaliteiten die ik te bieden heb, daar kunt u niet
om heen. Wat dacht u van zeven jaar ervaring, als seer. bij ( ... )

Curriculeum
Uiteraard wordt bij de brief een c.v.
meegezonden ... Nou nee, slechts
68% van de briefschrijvers komt op
dit idee. De anderen baseren zich misschien op Creatieve Zakenbrieven van
dr. J.A. Kolkhuis Tanke: `Het is niet
nodig in deze brief (of in een bijlage)
reeds al de gegevens te verstrekken die
in een normale sollicitatiebrief thuishoren. Overigens blijken schrijfwijze
en geslacht van de term voor lang niet
iedereen duidelijk te zijn: curricullum
vitae, curriculeum vitae en de bijgevoegde curriculum vitae geven te denken.
Ook over de manier waarop afgekort
kan worden, bestaat enige twijfel: cv,
c.v., CV, C.V. of VC?
Sommige mensen houden het dan ook
maar `gewoon' op:
- Persoonlijke gegevens
- Persoonsgegevens
- Personalia
- Levensloop
- Staat van dienst

Gaarne ben ik bereid.. .
Als de brief eenmaal is gelezen, is het
volgende doel van de opensollicitatiebrief: uitgenodigd worden
voor een gesprek. De meeste briefschrijvers (77%) refereren dan ook aan
een `mondelinge toelichting' of een
`wederzijds orienterend gesprek'. Toch
levert ook dit onderdeel enige voetangels en klemmen op. Zo spreken
sommigen van een persoonlijk gesprek;

een onpersoonlijk gesprek lijkt mij inderdaad niet erg waarschijnlijk, evenmin als een schriftelijk gesprek. Een
aardige vondst is ook `een selectief
gesprek'. Anderen verliezen de juiste
verhoudingen uit het oog:
- Zullen we een afspraak maken zodat ik
mijn sollicitatie kan toelichten?
- Volgens mij is het in ons beider belang dat
wij een afspraak met elkaar maken.
- Zonodig ben ik bereid e.e.a. toe te lichten
in een mondeling gesprek.
- Mocht u nog aanleiding tot vragen hebben
dan ben ik graag bereid deze tijdens een
gesprek toe te lichten.

Natuurlijk is elke briefschrijver
`gaarne bereid , maar de auteurs van de
volgende zinnen hebben beter begrepen hoe de zaken liggen:
Het CV geeft u hopelijk voldoende aanknopingspunten om mij voor een orienterend
gesprek uit to nodigen.
Omdat ik deze brief kort wil houden, maar
mijn sollicitatie goed wil beargumenteren,
hoop ik dat u mij uitnodigt voor een
gesprek.

`Aandringen op spoed is volstrekt
overbodig, een sollicitatieprocedure
heeft nu eenmaal zijn tijd nodig , aldus
H. J. Boef. Enig ongeduld van de kant
van de briefschrijver is dus misschien
niet aan te raden, maar wel enigszins
begrijpelijk:
- Ik hoop dat u net zo geinteresseerd bent
geraakt en dat u op korte termijn een afspraak met mij wilt maken.
- Een afspraak op korte termijn lijkt mij
daarom zeer zinvol.
- U kunt mij telefonisch bereiken onder nr.
( ... ) voor een eventuele afspraak, of anderzijds hoop ik op een spoedig antwoord.
- Graag ontvang ik snel van u bericht of u mij
voor een sollicitatiegesprek wilt uitnodigen.

In a wac tang van...
Evenals de beginzin vormt ook de
slotzin voor veel briefschrijvers een
bron van narigheid. 'Eindig origineel,
niet clichematig , roepen de deskundigen in koor. Toch houdt het merendeel van de briefschrijvers het maar bij
(varianten op) het vertrouwde thema
Met belangstelling zie ik uw antwoord
tegemoet, daarin ondersteund door drs.
Van Dij k, die adviseert: `U besluit uw
brief met een beleefde zin, zoals Met
belangstelling of vol goede hoop zie ik
uw antwoord tegemoet.' Niet doen!,
roept H. J. Boef: "Gesprekken met
selecteurs hebben mij geleerd dat het
volstrekt zinloos is te eindigen met
zinnen als: `Ik hoop u hiermee vol-

Onze Taal 59ste jaargang nummer 11 — november 1990 199

doende te hebben ingelicht en zie uit
naar uw reactie. Nog erger: `Ik hoop
spoedig uw reactie te vernemen. Wat
is er tegen om zo te eindigen? Omdat
het de lezer niet raakt, of sterker nog:
ergert. De oorzaak is tweeledig.
1. Bij na iedereen sluit op die manier
af, elke originaliteit ontbreekt.
2. Kijk eens kritisch naar wat je zegt:
( ... ) Welke schrijver doet niet zijn
best 'volledig' te zijn?"
Niet afwachten dus, maar het initiatief
aan jezelf houden, wordt briefschrijvers steeds vaker voorgehouden.
Slechts drie mensen blijken dit inderdaad te `durven' :
- Volgende week zal ik contact met u opnemen.
- Ik bel u volgende week om te vragen in
welke vorm u mijn huip kunt gebruiken.
- Ik zal u een dezer dagen bellen om een af-

spraak te maken.

Kennelijk is men er nog niet van overtuigd dat de lezer dergelijke 'koop-ofik-schiet-initiatieven' op prijs stelt.
Hoe moet je een open-sollicitatiebrief
dan wel besluiten? Steeds meer mensen beseffen (gelukkig) dat de brief
vaak al af is op het moment dat ze
gaan piekeren over de (dus overbo-

dige) slotzin. Alle 'verplichte' onderdelen van de brief zijn immers al aan
de orde gekomen.
Voor wie toch graag een slotzin wil,
zijn er twee mogelijkheden over. Volgens dr. Kolkhuis Tanke gaat het niet
om een `echte sollicitatiebrief. . ( ... )
De slotzin zou dus heel gewoon kunnen luiden: Vandaar mijn vraag: is het
zinvol om bij uw onderneming te solliciteren?' De tweede mogelijkheid is
een tussenvorm tussen afwachten en
het initiatief aan jezelf houden. Zonder dit expliciet te doen, vragen de
auteurs van de volgende slotzinnen
bovendien om een snelle reactie:
- Wilt u mij bellen als u interesse heeft? U
kunt mij overdag bereiken op mijn werk
onder telefoonnummer (... )
- Voor een afspraak kunt u mij bereiken
onder tel. nummer: (... )
- Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een persoonlijk gesprek. Overdag ben ik bereikbaar op mijn werk (tel ... ) en na 17.00 uur
thuis (tel ... ).
- U kunt mij telefonisch bereiken onder
nummer(. . )

Is de brief — en daarmee dit artikelnu eindelijk af? Nog niet helemaal, en
verschillende van de gegeven voorbeeldzinnen illustreren het belang van
het advies van drs. Van Dijk: `Laat de

brief in klad eerst aan een ander lezen,
die kan de eventuele taal- en stijlfouten
verbeteren en u zonodig wijzen op
overbodige of aanstellerige opmerkingen. Graag voeg ik daar nog twee
controle-vragen aan toe:
1. Komt de brief `sympathiek' over?
De toon van de brief is zeker zo belangrijk als taalkundige correctheid.
2. Wordt de doelstelling gehaald?
Bedenk daarbij dat het doel van een
open-sollicitatiebrief drieledig is:
— korte termijn: de brief wordt
gelezen.
— middellange termijn: de briefschrijver wordt uitgenodigd voor
een gesprek.
— lange termijn: de briefschrijver
wordt inderdaad aangenomen.
Drs. Peter L. van Dijk, Sollicitantenwijzer,
z.p., herdruk, 1984.
H. J. Boef, Sollicitatiewijzer, Apeldoorn,
1988.

Dr. J. A. Kolkhuis Tanke, Creatieve zakenbrieven, Groningen, 1985.
W. Blom, Hoe schrijf ik mijn brieven,
Baarn, herz. herdruk, z.j.
Ans Gorier en Gerda Leegsma, Wie schrijft
die blijft: Volledige gids voor het schrijven
van brieven, verslagen, notulen en creatieve teksten, z.p., 1987.

Te deftig
Dr. C. A. Zaalberg

Vroeger mocht je niks en je moest van
alles. Ouwe mensen herinneren zich
dat. Ook in het taalgebruik mocht je
niet wat je wou. 'Hele goeie' gewone
woorden hoorde je niet te schrijven, al
zei iedereen ze. Mensen waren niet getrouwd maar gehuwd. Een deur werd
niet dichtgedaan maar gesloten. Een
fiets heette een rijwiel, kleren kledingstukken. Zelfs met kleine woordjes
moest je kieskeurig omgaan. Jullie
moest je schrijven als jelui, en jouw
was het toppunt van grof heid.
Een van die dubbeltaligheden was het
voorzetsel dat gevolgd werd door een
plaatsnaam. Dat mocht niet als in geschreven worden. Je woonde te Bussum, ging op school te Hilversum, al
zei niemand dat. Een prachtvoorbeeld

van stadhuistaal. Je denkt wel eens dat
deftigheid een nationale eigenschap
van ons is (maar dat is niet zo).
Soms kwam er tegen die deftige onnatuurlijkheid wel protest. Het zal om-

streeks 1930 geweest zijn dat een redacteur van de NRC ontplofte toen er
een koninklijk besluit gedateerd was
`te Het Loo'.
Nu zijn het andere tijden. De NS,
die een paar jaar geleden nog treinen
liet stoppen `te Laan van N.O.-Indie
heeft in het spoorboekje dat voorzetseltje vrijwel uitgebannen. Waar in
niet goed bruikbaar is, wordt een
noodverband gelegd: `op station
Schiphol'.
Maar het Departement van Defensie
houdt het deftig. Een voorlichtings-
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gebouw in Den Haag (te 's-Gravenhage!) pronkte onlangs met een meer
dan levensgrote aankondiging van een
tentoonstelling: `De Koninklijke
Marechaussee te Namibie.'
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`Slechts een exemplaar per besteller!'
De kenmerken van de verkoopbrief
Justus van OeI — copywriter, Amsterdam

Geachte lezer, lezeres. Of moet ik zeggen: geachte taalliefhebber? Ste: u wilt
via een brief iets verkopen. Bijvoorbeeld een kunstzinnige glasgravure
waarop in vijftigerjaren FamousArtists-tekenstijl de geluidsverhuurbranche wordt verbeeld. U zult het
niet geloven, maar dat komt voor. Uw
eerste probleem is nu om uit een aangekocht of zelf opgebouwd adressenbestand de NAW's te peuren (herleidt
deze afko. zelf) van veronderstelde begerige kopers. In dit geval, heeft u al
bedacht, is onze doelgroep de verhuurders van geluidsapparatuur. Probleem twee is hoe wij hen vervolgens
op schrift in de juiste stemming brengen voor een aankoopbeslissing. Want
hoe openen wij de ogen van de moede
middenstand voor de egostrelende
kwaliteiten van onze glasgravure 'Verhuur Geluidsapparatuur'? Allereerst
door boven de verkoopbrief het
`Johnson-block' (vakterm) neer te zetten, dat de essentie van ons aanbod
wervend en bondig verwoordt:
`VERHUUR GELUIDSAPPARATUUR':
EEN UNIEKE GLASGRAVURE IN EEN
STRIKT BEPERKTE OPLAGE

Want vooral de eenmalige ambachtelijkheid van ons aanbod moet de lezer
de brieftekst binnen gaan sleuren.
Niet de lage prijs of de unieke doorzichtigheid, want u verkoopt kunst.

En wel aan kenners, die u hoogacht,
werkzaam in een branche die u liefhebt.

"Geachte Mevrouw/Mijnheer, eigenlijk
moet ik (. .. ik, een persoonlijke afzender
dus) deze brief beginnen met `geachte geluidsspecialist' (. .. bet eerste complimentje, maar dieper inwrijven is gewenst). Want als het erop neerkomt muziek te hebben zonder zelf te investeren,
dan moeten we bij u zijn (. .. wij noemen
u niet zomaar geluidsspecialist, wij weten
heus wie we voor ons hebben). Of het nu
gaat om rustige achtergrondmuziek of
(... en bier een opsomming van de diverse kundigheden van de aangesprokene, hi j weet bet al, maar bet gaat erom
dat hi j weet dat u bet weet, samenvattend:) ... het is een aparte bedrijfstak
waar grote deskundigheid voor nodig
is:'
De toewijding en vakkennis van de geadresseerde zijn nu afdoende bezongen, en via de standaard-opstap — want
dat is het — komen wij nu elegant binnen met ons feitelijke aanbod.

"Er zijn maar weinig kunstwerken die
uw deskundigheid zo duidelijk illustreren als de unieke glasgravure `Verhuur
Geluidsapparatuur' van de kunstenaar
Gerard Swaenepoel (. .. een verder gratuite bewering, maar altijd verstandig
om die toch even te maken). Een waardig
eerbetoon (. .. nog even uitleggen, alles
draait in verkoopbrieven om subtiele her-

haling) aan uw beroep, onnavolgbaar
(... verplicht woord, zodra er sprake is
van kunstenaars) goed getroffen in een
geraffineerde (. .. tweelingzusje van onnavolgbaar) tekening:'
Onze glasgravure is kunst, dat weten
ze nu. Maar is die haar geld wel waard?
We spreken tenslotte tegen noeste middenstanders. Daarom grijpen wij nu
naar het kostbaarste uit onze woordenschat.

"Is het geen juweel (. .. aha) voor uw
bureau? Zowel de pentekening als de
18 karaats (.. . bingo) gouden (. . .!)
hoogglans bies zijn ingebrand bij 540 °C
(... wat blijkbaar heel veel is!)."
Enzovoort. En natuurlijk gesigneerd,
genummerd en in een eenmalige
oplage die beperkt is, namelijk even
beperkt als het aantal bestellingen, dat
immers nooit onbeperkt kan zijn. Nu
vermelden wij in onze brief dat wij de
enigen zijn die zoiets verkopen, of desnoods de enigen in de buurt, dan volgt
de garantiebelofte, de wettelijk verplichte bedenktermijn van acht dagen,
en snel bestellen! omdat zulks goedkoper uitvalt. Altijd zeer werkzaam is
ook deze vermelding, liefst in een
apart kadertje:

"Persoonlijke Limiet: Slechts Een Exemplaar Per Besteller"
Want verbiedt mensen iets en hun begeerte zal stij gen. Vervolgens ondertekenen wij onze verkoopbrief met een
al dan niet verzonnen naam, handtekening en beroep. Alleen klankassociaties en woordbeeld zijn belangrijk.
Denk bijvoorbeeld ook aan het subtiele ambachtelijke 'ae' van de kunstenaar Swaenepoel. Of aan Astrid Svensson. Niets is toeval.

"Met vriendelijke groeten, Jean Van
Aerle, Uw Glazenier. '
Dat laatste `Uw' loopt wel iets op de
zaken vooruit natuurlijk, maar nomen
is een hoopvol omen. Brief klaar. Of
zijn we soms nog iets vergeten? Jawel,
ook als wij niets vergeten zijn, is het
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PS onmisbaar. Dat lezen brieflezers
(bewijst onderzoek) het eerst, samen
met de vooraanhef - ons Johnsonblock , weet u nog? Samen vertellen
vooraanhef en PS alles waar het de
verkoper wezenlijk om gaat. Verkopen!

"P.S. Indien u voor 3 december 1990
bestelt, betaalt u geen verpakkings- en
bezorgingskosten."

U kunt vandaag nog het unieke origineel van dit eenmalige meesterwerkje
van fenomenale epistolaire verkoop-

kunst met eeuwigheidswaarde GRATIS bestellen via tel. 070/656526,
Glasatelier Decor Art, Breda. Hang
het op in uw studeerkamer, ingelijst in
een lijst van geselecteerd massief hout.
Met vriendelijke groeten, uw gastschrijver, Justus van Oel.

P.S. LEES DIRECT DIT ARTIKEL. U ZULT ER ZEKER UW VOORDEEL MEE DOEN.

Wie was tante Betje?

LL

R. F. van Dijk — Gorinchem

Wie verkeerde inversie toepast, bezondigt zich aan de tante-Betje-stijl. Dit
houdt geen verband met het gemeenzame `tante Betje' als aanduiding voor
het privaat, doch roept een beeld op
van een vrouw met een onaf hankelij ke
geest, althans een ongesanctioneerde
stijlopvatting. De man die haar in de
publiciteit bracht, was Charivarius. In
hoofdstuk X van het in 1940 verschenen boekje Is dat goed Nederlands?
schreef hij: `Ik heb deze fout lang geleden naar mijne toen reeds hoogbejaarde tante Betje genoemd, omdat die
wonderlijke wending al hare brieven
sierde:
Charivarius' boekje was een bewerking van een in De Nieuwe Amsterdammer voorkomende rubriek Charivaria, waarin hij taalkundig curieuze
persberichten citeerde en van commentaar voorzag. Op 10 november
1917 gaf hij daarin onder het kopje
`Luther is dood, maar tante Betje leeft
nog' drie recente voorbeelden van bedoelde stijlfout. Een door hem gegeven voorbeeld: `Het weder houdt zich
goed en genieten wij veel van onzen
beelderigen tuin. In De Nieuwe
Amsterdammer van 2 februari 1918
vroeg een zekere J.R. zich of hoe Charivarius aan de naam voor dit verschijnsel kwam, wat deze in een onderschrift beantwoordde met:... omdat het ook (behalve een kenmerk van
handelscorrespondenten) wonderlijk
genoeg de vaste briefstijl is van bedaagde dames.

De vraag rijst nu of Charivarius werkelijk een tante Betje had (zoals hij in
1940 beweerde) of dat zij op een lijn
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moet worden gesteld met de fictieve
tante Truus van minister Ruding. Archiefonderzoek leert dat Charivarius
inderdaad twee tantes had die Betje als
roepnaam gehad zouden kunnen hebben. Charivarius was de schrijversnaam van de ongehuwde dr. Gerard
Nolst Trenite, geboren op 20 juli 1870
te Utrecht als noon van Jean Gideon
Lambertus Nolst Trenite en Gerardina
Essenius Greeff. Laatstgenoemde had
een zuster Elisabeth Magdalena Cornelia, die echter al op 7 februari 1897
te Helmond overleed en dus niet in
aanmerking komt.
Aan vaderszijde was er Wilhelmina
Elisabeth Trenite, geboren op 23 april
1837 te Rotterdam en overleden op
6 januari 1918 te Haarlem, op tachtigj arige leeftijd. In 1940 meldde Charivarius dat tante Betje op papier had gezet: `luster Keetje zit er vaak met haar
breiwerk en knapt zij zienderogen op:

Nu heette geen der zusters of half-

zusters van W.E. Trenite Keetje, maar
mogelijk bedoelde zij een, blijkbaar
ziekelijke, verpleegkundige.
De conclusie kan zij n dat Charivarius
in 1918 niet de nagedachtenis van zijn
zojuist overleden tante wilde compromitteren. Of bestond een interessante
vrouw destijds slechts in 's mans fantasie ... ?
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`Het rode potlood van mijn chef'
Een ambtenaar leert corresponderen
Jaap de Jong

"Als jonge knaap, nog nat achter de
oren, verwisselde ik de schoolbanken
en mijn Homerus en Ovidius voor
een klerkenbureel en het Handboek
voor den Ambtenaar. Ik kwam onder
de hoede van Van Daasdonk, een
streng maar rechtvaardig man, die me
als referendaris het vak van de correspondent geleerd heeft. Want waarachtig: een vak is het!" De heer J. M.
van Vleuten leest en corrigeert dagelijks gemiddeld 35,7 brieven en schrijft
er zelf 3,5. Tussen de bedrijven door
leidt hij ambtenaren op. Een beroepscorrespondent spreekt zich uit over
het verwerven van een gepaste stijl,
zijn weerzin tegen een klantgerichte
overheid en zijn strijd tegen de taalarmoede. De ambtenaar als briefkunstenaar.
Ontgroening
"Mijn eerste chef, Van Daasdonk, bezat een zuiver gevoel voor taal. Kom
daar tegenwoordig nog eens om bij de
jeugd, die gemiddeld 3,5 uur per dag
voor de televisie zit! Van Daasdonk
leerde mij het hanteren van taal als een
krachtig wapen in dienst van overheid
en vaderland. Hij heeft overigens nog
een positie als bestuursambtenaar in
Indie bekleed en schold altijd op Multatuli, die hij -ook op het gebied van
taalgebruik - een onruststoker en
oproerkraaier noemde.
Ik schreef toen nog enigszins kinderlijk en bestond het in interne memoranda en brieven nog woorden te bezigen als als, omdat en daarom. Terstond
heeft hij mij echter doen inzien dat
een vakbekwaam correspondent hier
indien, daar en mitsdien verkieslij k
acht. Ik herinner mij nog als de dag
van gisteren welke indruk het op mij
maakte toen hij de zo triviale frasen
uit mijn eerste brief - 'Hartelijk dank
voor uw brief' en `Hierbij stuur ik u
. . : - moeiteloos en doeltreffend wist
te vervangen door `In goede orde
mochten wij uw brief ontvangen van
welks inhoud wij nota namen' en 'Te
uwer informatie doe ik u nevengaand
toekomen... Ja, u kunt inderdaad wel
zeggen dat ik hem veel verschuldigd
ben."

concipieren van zijn beroemde 'Neederlandsche Histoorien' aanvankelijk
tot doel had gesteld Cornelius Tacitus'
geschiedschrijving zo nauwgezet mogelijk na te volgen om hem later zelfs
pogen te verbeteren. Hooft, overigens
ook een groot briefschrijver, moest
echter het commentaar op zijn werk
van zijn leermeester Tacitus ontberen;
ik had daaraan geen gebrek, want Van
Daasdonk, wiens brieven ik imiteerde,
wist bij afwijkingen van zijn voorbeeldbrieven het rode potlood onvermoeid te hanteren."
De heer Johannes Martinus van Vleuten (1930) begon zijn ambtelijke loopbaan direct na het behalen van zijn
eindexamen aan het residentiele
Gymnasium Haganum. Van schrijver,
schrijver A, adjunct-commies, commies en hoofdcommies kiom hij in
1961 op tot referendaris tweede
klasse. Van 1961 tot 1980 behoorde de
interne opleiding correspondentievaardigheid van jonge ambtenaren tot
zijn taken. Zijn favoriete lectuur is
- naast Staatscourant en N RC Handelsblad- Reader's Digest, en sinds
1953 ook Onze Taal. Hij legt momenteel de laatste hand aan De Brievenwijzer, vermoedelijk uit te geven door
de SDU.

Op welke manier hebt u het corresponderen geleerd? Er werd indertijd op de
middelbare school toch al ruime aandacht besteed aan correspondentie?
"Toen in ieder geval meer dan in de
jaren zestig en zeventig, maar tegenwoordig worden er weer zaken- en sollicitatiebrieven geschreven in het
voortgezet onderwijs, meen ik. We
leerden wel brieven aan onze tantes
schrijven waarin we hen bedankten
voor onze logeerpartijtjes, maar de
volwaardige ambtelijke stijl heb ik me
pas in de praktijk van het ambtenaarschap eigen gemaakt. De gevolgde methode zou ik kortweg willen omschrijven als: eerst de imitatio -het gymnasiastenbloed kruipt waar het niet gaan
kan - en vervolgens de aemulatio. Net
als Hooft derhalve, die zich bij het

Hoe hebt u het krassende rode potlood
van uw chef ervaren?
"De eerste vij f jaren als jong ambtenaar werd het me, eerlijk gezegd, wel
eens kwaad te moede als ik mijn brieven retour kreeg. Hoe goed ik mijn
best ook deed, iedere brief van mijn
hand leek eerder een verzameling spelfouten en zonden tegen het verzorgd
en gepast Nederlands, dan een ambtelijk schrijven waarmee een burger op
correcte en doeltreffende wijze te verstaan werd gegeven welke bescheiden
hij geacht werd per omgaande aan het
ministerie toe te zenden. Hoewel ik
niet met hem in discussie dorst te gaan
- daar was hij de persoon niet naar vond ik zijn oordeel wel eens onbarmhartig. Toen ik een keer indien had geschreven en hij de brief terug had gegeven met dit woord verbeterd in als,
heb ik hem mijn twijfel voorgelegd.
`Ook een ambtenaar moet zijn woordkeus wel eens varieren , repliceerde hij.
In die tijd ben ik lid geworden van het
Genootschap Onze Taal; langzaam
maar zeker ook groeide mijn correspondentievaardigheid: uitdrukking
voor uitdrukking had ik mij de juiste
stijl eigen gemaakt.
Toen is er, in 1954, iets vreemds met
mijn chef voorgevallen. In dat jaar verscheen de Woordenlijst der Nederlandse Taal. Ik heb die snel aangeschaft en me de belangrijkste regels en
veranderingen goed ingeprent. Het
wonderlij ke was dat Van Daasdonk
zich die wij ziging in de spelling sterk
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aantrok: hij kon de nieuwe spelling
(bijvoorbeeld publicatie en vacantie
met een k) niet onthouden en plotseling kwam hij twee weken niet op
kantoor wegens een niet nader gespecificeerde ongesteldheid... Kort daarna
heeft hij een andere functie gekregen.
Ik herinner het me nog precies hoe
aangenaam ik het vond om onder
eigen verantwoordelijkheid de brieven
te concipieren (ik heb mijn eerstelingen nog bewaard!). Maar mijn stijlbeheersing heb ik toch vooral aan Van
Daasdonk te danken:

U bent vanaf 1961 zelf jongere beambten op uw ministerie gaan opleiden.
"En met genoegen! Nadat ik me gedurende ruim tien jaren diepgaand had
beziggehouden met de ambtelijke correspondentiepraktijk is mij dat gevraagd —door mijn oude leermeester
Van Daasdonk. Ik heb toen de strijd
aangebonden met het al te losse taalgebruik, de te gemeenzame toon. Daartegenover stelt de goede ambtenaar de
kracht van de volzin, de periodenbouw. Een stij 1 die gezag uitstraalt en
ontzag inboezemt: `Schrijf een brief
als een onneembare vesting , mocht ik
de aspirant-correspondenten graag
voorhouden.
Slechts na veel inspanningen (en in de
jaren zestig en zeventig soms ook na
harde gevechten met eigengereide
beambten die vonden dat het allemaal
anders moest) boekten we resultaat.
De vooruitgang was bemoedigend.
Vergelijkt u de eerste povere brieven
van deze ambtenaren-in-opleiding eens
met hun latere:
`Dit betekent dus dat wij, in overleg met U, een afspraak zullen
maken over de terugbetaling van
het subsidiegeld dat ten onrechte
aan u is uitbetaald:
Dit kale, stijlloze proza werd onder invloed van mijn cursus allengs beter:
`Zulks impliceert derhalve, dat, in
gemeen overleg, naar een regeling
gestreefd zal worden, de remise behelzende van de uwerzijds ten onrechte genoten uitkering van subsidiegelden.'
En dan dat platte 'hierbij ontvangt u
... Daar leerden de cursisten uitdrukkingen tegenover te stellen als: `In
vouwe dezes gelieve u aan te treffen' of
`U gelieve te ontvangen het desbetref-

fende inschrijfformulier met aankleve
van dien... Al te eenvoudige vragen
als:
`Zijn de fiscale gegevens van de heer
Jansen aan uw dienst doorgegeven?'
werden vervangen door het fraaier en
hoffelijker klinkende:
`Moge ik u verzoeken te doen laten
nagaan of onderwerpelijke fiscale
gegevens van belanghebbende te
uwent zijn gearriveerd?'
Maar u kunt zich wel voorstellen dat
een dergelijke taalrijkdom zich niet
een, twee, drie verwerven laat.

Krijgt u geen vragen van burgers die uw
brieven niet begrijpen?
"Ach, dat komt natuurlijk wel voor,
maar er zijn manieren om die telefoongesprekken snel of te handelen...
Ja, u doelt natuu r '.'r: op die publieksvriendelijkheid, die klantgerichtheid
die de overheid tegenwoordig zo nodig
moet nastreven — dat stuit me krachtig
tegen de borst. Laat ik u dit zeggen: de
overheid is geen kindermeisje! Dan
moeten de burgers maar beter lezen of
eens zo'n 'opfriscursus' Nederlands
volgen. En anders vragen ze het maar
aan familieleden of kennissen die het
wel begrijpen: dan stimuleer je als
ambtenaar ook de gemeenschapszin
nog. Nee, u concludeert terecht dat ik
de opvattingen hieromtrent van professor Renkema niet deel."

U legt momenteel de laatste hand aan
een correspondentieboek voor ambtenaren: De Brievenwijzer. Kunt u de lezers
van Onze Taal daar iets over vertellen?
"Volgaarne. Drie kwesties die mij buitengemeen na aan het hart liggen, krijgen er bijzondere aandacht. Primo, ik
wil de aanvoegende wijs in ere herstellen. `U gelieve te bewerkstelligen...
(i.p.v. `wij verzoeken u'). Secundo, ook
het onvoltooid deelwoord is aan een
herwaardering toe: 'Hangende dit
besluit is het ministerie doende deze
regeling, zzjnde een interim-regeling, te
vervolmaken': het onvoltooid deelwoord is een van de ingredienten van
een welgevormde stijl. Tertio, mijn
strijd tegen de taalarmoede. Ik bepleit
dat wij waardevolle woorden en uitdrukkingen niet verloren laten gaan:
nopens, ten detrimente van, weshalve,
daarenboven, apostille, expireren, vooraleer, vorenomschreven —wie weet deze

woorden nog op hun juiste waarde te
schatten?
Eigenlijk zou ik ook graag de naamvallen weer invoeren, maar in gesprekken
met deskundigen van het Genootschap Onze Taal heb ik gemerkt dat
niet iedereen dit opportuun acht.
Ook over sollicitatiebrieven handelt
mijn boek. De jongeren leren tegenwoordig van die kortademige beginzinnen: `In De Volkskrant van 14 mei
las ik dat op uw bureau de vacature
bestaat van secretariaatsmedewerker.
Voor die functie zou ik graag in aanmerking komen.' Vergelijk dit nu eens
met de krachtige introductie op de
brief waarmee mijn leermeester Van
Daasdonk zich ooit met succes bij de
dienst aanmeldde: `Naar aanleiding
van uw annonce d.d. 16 augustus ji.
neem ik de vrijheid te reflecteren op
de onderhavige vacature van commies
bij de betreffende afdeling van uw
dienst.
Als u mij zou vragen wat mijn favoriete brief is, dan citeer ik u het epistel
dat ik speciaal voor De Brievenwijzer
geschreven heb, een nuttig voorbeeld
voor mijn cursisten.
Mijnheer,
Onder referte aan Uw schrijven
d.d. 20 september 1990, doen wij U
thans onzerzijdse reactie toekomen
ter zake van Uw verzoek betreffende de fiscale aftrekbaarheid van
tekstverwerkende apparatuur.
Daar gegevens ontbraken omtrent
de aard van Uw gebruik van onderhavige apparatuur, hetzij voor
privedoeleinden, hetzij voor het
verwerven van inkomsten, en ons
daarenboven geen aankoopdatum
bekend is, is het dezerzijds niet mo
gelijk te bepalen of vorenbedoelde
tekstverwerkende apparatuur, welker aankoopdatum ons onverwijld
verstrekt dient te worden, voor
1989 fiscaal aftrekbaar is. Derhalve
worden onzerzijds voorshands geen
verdere stappen hieromtrent ondernomen.
Uw desbetreffende bescheiden alsmede voornoemde inlichtingen tegemoet ziende, met hoogachting,

Namens de Minister,
J. M. van Vleuten
Referendaris (tweede klasse)
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Helaas sluiten de gelederen zich in
ambtelij k Den Haag niet meer zo stijf
als vroeger. Zo meent bijvoorbeeld
een Belastingdienst zich tegenwoordig
steeds meer te moeten bedienen van de
zogenaamde 'klantvriendelijke' stijl.
Dat zal dan ongetwijfeld de vorm krijgen van — zoals ik het graag noem — het
proza van het absolute minimum, in
deze trant:
Geachte heer Jansen,
U vroeg ons in uw brief van 20 september 1990 in hoeverre uw personal computer fiscaal aftrekbaar is.
Wij zijn graag bereid deze vraag te
beantwoorden, maar kunnen dat pas

als u ons nog aanvullende informatie verstrekt op de volgende vragen:
— Heeft u de pc aangeschaft voor
privegebruik of voor uw werk?
— Wanneer hebt u de pc aangeschaft?

beert menige correspondent, ook binnen de dienst, elementair stijlgevoel.
Men neemt de juiste vormen en briefconventies te weinig in acht. Mag ik
dit gesprek wellicht met een toepasselijk citaat beeindigen: Nederland let op

uw saeck!"
Hoogachtend,

Dergelijke brieven zijn toch van een
stuitende directheid en verbij sterend
simplisme. Neem nu die liggende
streepjes en die vraagjes, die nederige
bereidheid om vragen te beantwoorden —zo goof je je goede naam toch te
grabbel als overheidsdienst.
Om kort te gaan: heden ten dage ont-

Oproep
De redactie van Onze Taal roept de
lezers op buitenissige ambtelijke
uitdrukkingen en wendingen (met
de vindplaats in de vorm van een
kopie) aan haar toe te sturen. Bij
voldoende resultaat zullen de inzendingen in Onze Taal worden
gepubliceerd.

Hoogwelgeboren Zeergeleerden Heer

Onze titulatuur: een vitale hoogbejaarde
Liesbeth Gijsbers

Een lezer schrijft de redactie van Onze
Taal in augustus 1952:
`De titulatuur, voor zover die inhoudt
de bijkomstige kwalificaties, zoals
Weledele, Weledelgestrenge, enz. (dus
niet wat de aanduiding van de graad
betreft, zoals Dr. Jr. enz.) schijnt mij
geheel uit den tijd te zijn. Ik wil daarvan bevrijd zijn, want ik heb gemerkt,
dat verscheidene personen zich ook
verzetten tegen het slaafse vasthouden
in dezen tijd aan die overleefde titulatuur. Heb ik Uw zegen op een dergelij ke actie of is U van mening, dat men
daaraan niet moet tornen?'
De redactie onthoudt zich in 1952 wijselijk van het zegenen van enig standpunt in deze maatschappelijke discussie over etiquette, omdat er taalkundig
nu eenmaal niets over te zeggen valt.
Wel roept de redactie haar lezers op
tot reacties. Het gaat tenslotte wel om
een talige beleefdheidsvorm. In oktober 1952 lezen we de uitslag: het aantal tegenstanders van titulatuur is dan
al drie keer zo groot als het aantal
voorstanders. Je zou denken dat het
gebruik van titels geen lang leven meer
beschoren was..
Toch beantwoordt de Taaladviesdienst
van het genootschap ook anno 1990
vaak vragen over titulatuur. En terwijl
ik even opkij k van het beeldscherm,
valt mij n oog onmiddellij k op een

envelop van een makelaar in hypotheken; ik lees De Welede... enz. Toeval?
Ik geloof het niet. Onze titulatuur
heeft zich, zij het moeizaam en op bescheiden wijze, staande weten te houden, fier en statig als zij is. De liefhebber ervan heeft eenvoudig alle protesten eigenzinnig naast zich neergelegd.
Al in de 18de eeuw stak Justus van Effen de draak met titels in de Hollandsche Spectator (deel II, blz. 200): `Zo
geeft men den tytel van Eerwaardigheid aan een geestelyken, schoon hy
zig aan het schandelykste gedrag mogt
schuldig maken; zo noemt men een
Hoogleeraar Zeer Beroemden Heer,
schoon hy zich nooit pogingen mogt
afgevordert hebben, om een naam in
de geleerde waereld te verkrygen.
Maar de ware liefhebber titelde rustig
voort.
Een keer, in 1949, sprak de redactie
van Onze Taal toch een duidelijk oordeel uit: `Wij zien daarin niets anders
dan deftigheid zonder zin.'
Onze titulatuur trotseerde ook deze
aanval.
Terwijl het briefcliche In afwachting
van uw antwoord verblijven wij met
gevoelens van de meeste hoogachting
zonder pardon plaats moest maken
voor een meer eigentijdse afsluiting,
icon het al even stoffig klinkende Aan
de Edelgrootachtbare Vrouwe tot op de

dag van vandaag gebezigd worden.

Breedsprakige traditie
Nederland kent een lange en rijke traditie op het gebied van titulatuur. Een
uitgekiend systeem van edelen, gestrengen, achtbaren, geborenen en eerwaardigen maakte de verdeling van onze
maatschappij in rangen en standen
ook in adressering en aanspreking aanschouwelijk. Met bijwoorden als wel,
hoog en zeer werd het systeem verder
verfijnd, zodat zelfs de kleinste verschillen in aanzien ermee konden worden uitgedrukt. Burgemeesters, die Belangrijk, Minder Belangrijk en Nauwelijks Belangrijk konden zijn, werden ooit in drie categorieen ingedeeld:
de grote-stadburgemeester mocht zich
verheugen in de titel Hoogedelachtbaar,
terwijl die van het provinciale stadje
het maar moest doen met Hoogedelgestreng. De burgemeester van de
kleine gemeente kwam er wel erg bekaaid af: voor Weledelgestreng zou hij
zich toch bijna moeten gaan schamen?
(Dat wel heeft bij mij trouwens altijd
al een nare bijsmaak gehad; telkens als
ik dat hoor, lees, of uitspreek, gonst er
zo'n klein gemeen zinnetje achteraan:
wel(maartochookweernietzoheelerg)edel.
En dat terwijl ook de Opperrabijn
— toch niet zomaar iemand — dit wel
werd toebedeeld; we spreken hem aan
met Weleerwaarde Zeergeleerde Heer.)
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Wie zich niet door afstamming, studie
of werk wist te onderscheiden, viel bij
gebrek aan extra toevoegingen onmiddellijk door de mand. Weledel waren
we gelukkig allemaal. Maar voor
versieringen met gestreng of zeer was
heel wat meer nodig. Titulatuur
discrimineert. Dat viel vooral op in
een tijd waarin het gebruik van titels
nog regel in plaats van uitzondering
was. Verzet tegen al die in kaart gebrachte rangen en Standen bleef dan
ook niet uit, en niet alleen uit de hoek
der weledelen.
Toch hebben de protesten er nooit toe
kunnen leiden dat het gebruik van titulatuur, bijvoorbeeld via wetgeving,
volledig overboord gegooid werd. Het
is natuurlijk ook vrij naief te denken
dat daarmee ook maar iets zou veranderen aan de maatschappelijke verdeling in rangen en Standen: we kennen
aan iemand autoriteit toe, ongeacht
zijn titel.
Hoe komt het dat we ten aanzien van
onze breedsprakige titulatuur zo coulant zijn? Het is nog niet zo erg lang
geleden dat in bijna elke zak- en
schoolagenda, keurig naast de lijst met
feest- en gedenkdagen, het titulatuuroverzicht zijn vaste plaats had.

U-doet-maar-adviezen
Hoewel titulatuur in feite niets meer is
dan folkloristische franje, wordt die
mening zeker niet door iedereen gedeeld. Een eenmaal verworven titel is
een vorm van erkenning, waaraan veel
waarde kan worden gehecht. De vergelijking van de regelvullende aanhef
met het lintje op de revers dringt zich
op: dat is ook een vorm van erkenning
waar je trots op kunt zijn of die je volkomen koud kan laten. Een titel kan
gekoesterd worden, omdat hij pas na
veel bloed, tweet en tranen in werk of
studie werd bemachtigd. Of omdat hij
aan de buitenwereld zo mooi en in een
oogopslag het blauwe bloed verraadt.
Of omdat hij gewoon onze naam zo
deftig siert. Kortom, een verworven
titel, en het behoud daarvan ligt voor
sommigen nogal gevoelig.
Misschien is dat de reden waarom zoveel schrijvers van eigentijdse correspondentieboeken het paragraafje `Titulatuur' voorzien van een voorzichtig
u-doet-maar-advies. Inez van Eijk
schrijft vrijblijvend in De Brievenhulp:
`Als u zelf prijs stelt op een vermelding van de titel of als u denkt dat de
ander daar prijs op stelt, kunt u dit
doen. Dan begint Renkema's passage
over titulatuur in de herziene

Schrijfwijzer heel wat duidelijker:
"Het weglaten van titulatuur geldt
tegenwoordig niet meer als onbeleefd.
`De weledele heer J. Jansen' of `De
weledelgeleerde heer drs. J. Jansen' of
`De hooggeleerde heer prof. dr. J. Jansen' zijn van ouderwetse komaf." Toch
voegt ook Renkema daar behoedzaam
aan toe: 'Wanneer u toch aan titulatuur wilt vasthouden, gebruik dan de
juiste aanduidingen.
Aan titels kunnen blijkbaar lange tenen vastzitten, waarop niemand graag
gaat staan. Dank zij dat gegeven kon
titulatuur hoogbej aard-en-toch-nogzo-vitaal worden. Het gebruik ervan is
meer en meer een kwestie van persoonlijke smaak geworden. Het discriminerend gevaar nam daarmee af. Een enkele keer is een oude aanspreekvorm
nog net wat meer dan een smaakmaker. Titulatuur biedt ons soms de
mogelijkheid onze brief een extra
vleugje formaliteit of gewicht mee te
geven. We bereiken er de gewenste afstand mee. Want zeg nu zelf: als we de
koningin aan moeten schrijven, zijn
we toch blij dat de Grote Koenen of
Van Dale een passend alternatief geeft
voor het wel erg onbenullig klinkende
Geachte mevrouw Beatrix?

Voor de fieffiebbers
TITULATU U R EN ADRESSERING
Aartsbisschop: Zijne Hoogu aardige E.xcellentifc
Abt: Zinc Hooguwaard:gheid.
Advocaat: It cicdeI stren,e Heer.
Ambtenaar Rr ferendari s tin; Secr. Gcneraal):
Ho;rde1 r;trengc Her,.
Ambassadeur: Zijne Excel/critic.
Arts: zie Dokter.

Gravin: Hooggeboren irouwe
Griffier: Edelachtbare Heer.
Hoge-raadslid: Edelhoogachtbare Heer.
Hoofdoffieier: Hoogedelgestrenge Heer.
Hoogleraar: Hooggeleerde Heer.

Officier (subaltern ): 14eledelgestrenge Heer.
Officier van justitie: Edelachtbare Heer.
Opperrabbijn: JVeleeru-aarde Zcergeleerde Herr.
Oud-minister: Hoogedelgestrenge Heer.
Pastoor: Zeereerwaarde Heer,
Pater: J1 eleeru garde Herr.
Paus: Zijne Heili heid.
Predikant (met doctorstitel): Jteleeru'aarde Zeergeleerdc Herr.
Predikant {_under doctorstitel): Wrleeru'aarde Heer.
Prins van het koninklijk huis: Zijne Koninklijkc Hoogheid.
Prinses van het koninklijk huis: Hare Koninkhjkc Hoogheid.
Procureur: 14 eledelgestrenge Heer.
Professor: Hooggeleerdc Heer.

Ingenieur: Ti eledelgeitrtn e Herr_
Baron: Hoogwelgeboren Heer.
Inspecteur: It ' eledelgcstrenge Hoer
Barones: Hoogu'elgeboren Irouuf.
Bisschop: Zijne Hoogu - aardigc Excel/critic.
Jonkheer: Hoogzo cl,/ebcren Herr.
Broeder: Eerwaarde Broeder.
Burgemeester: (grotere gemeente): Hoogedelachthare Heer. Jonkvrouw : Hoogu e/t e' oren i rouu e
Burgemeester: (kleinere gemeente): I1 eledelgestrenge Heer.
Kamerlid: Hoogedelgc^trenge Herr.
Kantonrechter: Edela htbarc H, er
Raadsheer: Edelgrootachtbare Heer.
Commissaris van de Koningin: Zane Excellentie.
Kanunnik: Hoogeeru garde Herr
Rabbijn: l4 eleerwaarde Herr.
Commissaris van Politic: I t'eledelgestrenge Heer.
Kapelaan: J1 eleeru'aardc Herr.
Rechter: Edelachtbare Heer.
Consul: YYeledelgestrenge Heer.
Kardinaal: Zijne Eminentic
Rector: Y1 eleerwaarde Heer.
Curator van een gymnasium: Weledelgestrenge Heer.
Koning: Zijne .%lajrctri!.
Ridder in een of andere orde: Ileledelgestrenge Heer.
Curator van een universiteit: Edel'rootachtbare Heer
Koningin: Hare .%Iajcteit.
Schoolinspecteur: 14'eledelgestrenge Heer.
Deken: Zeereeru'aarde Heer.
Senaatslid: Hoogedelgestrenge Hue.
Doctor: Weledelzeergeleerde Heer.
Leraar (ntct doctorstitcl): It eledr:':eerge/'er /e Herr.
Dokter (met doctorstitel): l4'eledelzecrgeleerdc Hear
Staatssecretaris: Zrjne Excellentu.
Leraar (zonder doctorstitel): Yleledelgeleerde Heer.
Lid van Provinciale Staten: 11'eledelgestrenge Herr. Substituut-Officier van Justitie: Edelachtbare Herr.
Dokter (zonder doctorslilel): It eledeigcleerde Hear.
Hoogedclgestrergc
Heer.
Lid van de Raad van State:
Dominee: zie Predikant.
Gemeenteraadslid: Edelachtbare Herr.
Generaal: Zinc Excellentie.
Gezant: Zijne Excellentie.
Gouverneur-Generaal: Zzjne Excellentie.
Graaf: Hooggeboren Heer.

Vice-consul: II eledelgestrenge Heer.
Vrederechter: Edelachtbare Herr.

Meester in de Rechten: tib eledelgestrenge Heer
Minister: Zzjne Excellentie.
Minister van Staat: Zijne Excellentie.

Wethouder: Edelachtbare Heer

Notaris: I1'eledelgestrenge Heer

Zuster: Eeruaarde Zuster.

Om misverstanden te voorkomen: het publiceren van dit lijstje betekent uiteraard niet dat de redactie het gebruik van
titels `zegent , laat staan propageert. Evenmin betekent het een afwijzing. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten.
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Verboden brieven
`Naar keuze f 100.000,- of een Porsche'
F. Jansen

Toen u dit exemplaar van Onze Taal uit uw stapeltje post viste, lag er vast ook eentje
bij: zo'n vrolijk gekleurde envelop met groot opschrift als `Feest bij Edex' of 'Durft u
50.000 gulden in de prullenbak te gooien?' U weet dan dat u weer deelnemer was aan
een sweepstake, `een actie waarbij prijzen ter beschikking worden gesteld aan
ontvangers van een reclameboodschap, zulks afhankelijk van een door trekking
vooraf toegekend nummer en van terugzending van dat nummer door de
ontvanger'. U weet eveneens dat de inhoud van de envelop alle mogelijke
verleidingskunsten zal bevatten. Maar wist u al dat lang niet alles in zulke brieven
geoorloofd is?
Kortgeleden werd een collega uit een
vergadering weggeroepen omdat er
thuis lets ergs was gebeurd. Zinn negenjarige dochter Marjolein was aan
de telefoon. Hoogst opgewonden
meldde ze dat hij 50.000 gulden had
gewonnen. Het kostte mijn collega al
zijn overredingskracht om haar ervan
te overtuigen dat ze maar beter niet op
die prijs kon rekenen.

Een bindend adviseur
Er zijn er meer zoals Marjolein: korte
tijd verkeren ze door een sweepstakebrief in een roes van weelde, daarna
voelen ze zich vaak bekocht. Op den
duur is dat een schadepost voor de
postorderbedrijven, die zulke
sweepstakes meestal organiseren. Om
de schade tegen te gaan, heeft de Nederlandse Postorderbond enige jaren
geleden een bindend adviseur voor
sweepstakes aangesteld. Deze bindend
adviseur heeft als taak om in tweede
instantie (dus nadat remand eerst vergeefs een klacht heeft ingediend bij de
sweepstake-organisator) klachten te
toetsen aan een reglement. Dit reglement is in 1989 aanzienlijk aange scherpt. De adviseur kan leden van de

ressant voor briefliefhebbers zijn de
bepalingen die betrekking hebben op
het taalgebruik; zip zeggen lets over de
(1)

`Het, mede door opmaak, wekken van de suggestie, dat de geadresseerde reeds
winnaar is van een prijs met een belangrijke geldswaarde, is niet toegestaan:

De volgende teksten, uit sweepstake-acties van de laatste jaren, mogen nu dus
niet meer:
— U wint naar keuze f 100.000,— of een Porsche of een Finse bungalow.
— Het staat absoluut vast dat u dankzij uw geluksnummer de winnaar
bent geworden van een van deze schitterende horloges.
Bepaling (1) is in twee opzichten interessant. Ten eerste door de toevoeging mede
door opmaak. In veel brieven is er een (te) groot verschil in typografie tussen de
belofte U BENT WINNAAR! en de voorwaarden waaraan de lezer eerst moet voldoen. De eerstvolgende tekst is, denk ik, op het randje van aanvaardbaarheid, de
andere gaat daar royaal overheen.
U heeft recht op de Super-

Alleen door rechtsgeldige
intending van de Icon kan
uw nurimer winnend is.
de winnaar haar pros
opvragen.

N 5- 31 g p 1

prijs van (.100.000,- mils

Na inzending van uw Bon wordt uw persoonlijke nummer gekontroleerd.
De kans bestaat derhalve dat:

Honderdduizend gulden kontant

wort uit etaald aan:

postorderbond een tuchtrechtelijke
maatregel zoals een berisping opleggen ,
of zelfsg
een schadever
oedin toe g
kennen.
Een bedrijf kan al een berisping krijgen als een gemiddelde lezer zich redelijkerwijze door de brief misleid kan
voelen . Voor het opleggen van een
boete is meer nodig. Dat gebeurt pas
als de tekst ook bij nauwkeurige
lezing misleidend is.

Hebzucht uitgebuit
Veel bepalingen uit het reglement
kunnen hier buiten beschouwing blij ven, omdat ze op de organisatie van de
sweepstake betrekking hebben . Inte-

grens tussen `suggestief' en `misleidend'. Ik zal een paar bepalingen
onder de loep nemen.

GERRITSEN

MEV

Onderstaande hjst bevat de namen van tenminste dne winnaars van f.100.000,-. Als uw naam hienn
voorkomt, dan heeft u gegarandeerd c^
ee g men acm de trekking.

Mevr . Den Hollander heeft f.100.000,- gewonnen met nummer P 3185245!
L Heeft M . Gerritsen f.100.000, - gewonnen met nummar M 5318015?
De heer Nebbel i ng heeft f. 100.000,- gewonnen met nummer 2584492'.

Mevrouw Van Hal heeft f.100.000,- gewonnen met nummer L 5048248!

PROFICIAT

'

'

P^rt

betaald
Hulst

DE SLEUTELS VAN DEZE

i
WAARDE

I VAN

I

L I GLEN AL KLAAR MEVROUW SANDERS!

n

n
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Ten tweede verdient de zinsnede reeds winnaar is de aandacht. `Het geluk komt je tegemoet, tegenslag reist met je mee,
zegt een oud spreekwoord. Elke verleider zegt het na. Heeft hij voor zijn publiek een nare boodschap, dan is hij vaag over
het tijdstip waarop een en ander gebeurt. Zo mogelijk situeert hij het in een verre toekomst. Heeft onze verleider een
positief bericht, dan haalt hij het juist `naar voren'. Hij wekt dan de suggestie dat het nu al gebeurt, of liever nog, al gebeurd is; met andere woorden, dat het als een onveranderbaar feit vastligt.
(2)

`Het opnemen van een uittreksel uit de lijst van winnaars is niet toegestaan:

Het volgende lijstje is dus tegenwoordig verboden:

5 WINNAARS
Tij dens de trekking zijn onder andere de volgende 5 personen winnaar geworden van een van de prij zen in OTTO's Gouden 5 Aktie.

y Krorrmhout
K De Bru;. r i Prince

H Auqusteyn
P VVe tent. rg
w

B. VIierrnan
Waarom laten redelijke lezers zich door zulke lijstjes overreden? Waarschijnlijk verhogen de lijstjes het realistische karakter van de belofte. Er zullen maar weinig lezers zo naief zijn dat ze een brief geloofwaardig vinden waarin alleen hun naam
als (kandidaat-)wlnnaar genoemd wordt. Een lijstje, zeker in de vorm van een computeruitdraai, oogt kredietwaardiger. De
lijstjes hebben nog een voordeel:
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DE PRIJSUITREI F: I NG OAAT NOG STEEDS DOORNI,
U heeft nog niet ingestuurd! Wilt u dan geen prijs ontvangen,
0TtO Grote Pri j suitreiking is in vol le gang! Maar bij het nalopen van uw
-

prijzendossier ontdekten we dat u uw winnend nummer nog niet hebt ingestuurd'.

De klant wordt hier impliciet een inerte sukkel, die zijn nalatigheid hopelijk omzet in een reactie.
(3)

`De schijn wekken, dat de deelnemer aan een sweepstake reeds is doorgedrongen tot een volgende ronde of selectiefase, is
niet toegestaan:

De volgende tekst is nu dus in overtreding:

U bent de eerste twee fasen gepasseerd van het nieuwe Reader's Digest
16e P r i j zenf est i j n. In fase een werden via onze computer de namen
geselecteerd van degenen die uitgenodigd worden voor deelname...

en de naam MEULENBERG bleek op de lijst te staan.
En fase twee, het uitschrijven van officiele documenten, heeft zojuist
plaats aevonden: on de aangehechte kaarten staan de nummers vermeld, die

aan u werden toegekend.
De bovenstaande tekst is zo werkzaam omdat hij een beroep doet op een vals gevoel van succes: het doorkomen van
eerdere ronden geeft wellicht een grotere kans op succes in de laatste ronde.
(4)

`Het is niet toegestaan de schijn te wekken dat de geadresseerde na inzending een grotere kans maakt op een prijs met een
belangrijke geldswaarde dan andere ontvangers van hetzelfde sweepstakeformulier.

Het volgende voorbeeld geeft derhalve aanstoot:

U bent niet alleen kanshebber, Mevrouw Sweerts-Trommelen.
Het st aat zelfs met zekerheid vast dat u winnaar bent in SVENSSON'S HOLLYWOOD
FESTIVAL. Ja, mi sschi en wel winnaar van een hoofdpri i s : een reis naar

HOLLYWOOD voor 2 personen, met als hoogtepunten een bezoek aan Disneyland
en een rondrit door Beverly Hills (waarde fl. 14.000.- per prijs).
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Leedvermaak werkt altijd. Sommige brieven gaan daarom nog een stapje verder:

Dit betekent dus, dat als u niet instuurt en op uw nummer blijkt de EXTRA LENTE PRIJS te zijn gevallen, deze prijs wordt
uitgereikt aan diegene, die wel heeft ingestuurd en wiens nummer het dichtst boven uw nummer zit. U leest het goed: als
u niet instuurt kan de prijs naar een ander gaan. Dat laat u toch niet gebeuren?
Hier is het uitgangspunt dat jaloezie een nog sterkere impuls is dan hebzucht. Geen prijs? Jammer, maar overkomelijk.
De buurman wel een prijs? Dat is pas echt vervelend.
Wat is een prijs?

(5)

'Goederen, diensten of geldbedragen die bestemd zijn om te worden geschonken aan de meerderheid van geadresseerden
die hebben gereageerd of waarvan van te voren het aantal niet bepaald kan worden, mogen niet als prijs worden aangemerkt; de aanduidingen `een prijs winnen; 'winnaar' of elke variant daarvan mogen niet met betrekking tot die goederen,
diensten of geldbedragen worden gebruikt:

Tegen deze bepaling werd en wordt vaak gezondigd. Dat weet iedereen die wel eens, net als ik, een vijfentwintighonderdenzoveelste prijs heeft gewonnen: lippenstift.

`Bedrijven, die sweepstakes organiseren, dienen duidelijkheid te verschaffen in tekst en opmaak ten aanzien van het feit,
dat toekenning van de prijs niet gekoppeld is aan enige verplichte bestelling:

(6)

Deze van onjuiste komma's voorziene bepaling wordt overtreden in

'm
:

BEWAAR DIT OFFICIELE DO
-ii: . Tiii

NT ALS BEWIJS.

en in:

U kruist een winnend nummer aan en bij bestelling van minimaal f 30,- zal men u dan het geweldige horloge overhandigen waar u recht op heeft.
De bepalingen (5) en (6) zijn vooral interessant omdat ze iets laten zien van taalverzorging in de praktijk. Als daar behoefte
aan bestaat, kan de betekenis van gewone woorden nauwer worden omschreven. Prijs heeft meer dan een betekenis: Van
Dale geeft onder meer 'stoffelijke beloning voor een prestatie bij spel, sport of strijd' en 'bedragen of voorwerpen die toegekend worden bij de trekking van de loten'. Die betekenissen missen de betekenis 'beperkt aantal' uit het reglement. Als
bij het hardlopen toevallig slechts drie atleten meedoen, krijgt de laatst binnengekomene de derde prijs. Verstandige
ouders zorgen dat alle kinderen op een verjaardagsfeestje een prijs krijgen.

(7)

`Bedrijven, die sweepstakes organiseren, dienen duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van het aantal prijzencategorieen
en het aantal prijzen per categorie en een omschrijving waaruit de waarde blijkt of gemakkelijk kan worden afgeleid. Deze
bedrijven dienen te vermijden, dat verwarring kan ontstaan tussen het aantal prijzen en het aantal prijzencategorieen.

Ook bier voert het reglement strijd tegen de inherente vaagheid van taal. Een simpel zinnetje als `Er zijn twee prijzen' is
dubbelzinnig. Het kan betekenen dat er maar twee prijzen zijn (gelijke of ongelijke!). Het kan ook betekenen dat er twee
soorten prijzen zijn. Het reglement gebiedt dat sweepstakebrieven op dit punt duidelijk zijn. Eigenlijk brengt dat met
zich mee dat in elke brief zowel een opgaaf van de soorten prijzen moet voorkomen, als een opgaaf van het aantal prijzen
per soort.
Natuurlijk zal een eerlijke sweepstakebrief net zo uitzonderlijk blijven als een fatsoenlijke flirt. De brieven kunnen niet
anders dan op de rand van de misleiding balanceren. Daarom maak ik ze altijd open ... en omdat ik nog altijd stiekem
hoop op die BMW.
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Elektronische post
Brieven op papier hebben er een concurrent bij gekregen: elektronische post, die van
beeldscherm naar beeldscherm words verstuurd. Hieronder doen twee auteurs
verslag van hun ervaringen met dit nieuwe medium. Henk Boeke schrijft over het
tweeslachtige karakter van `E-mail': tussen brief en telefoongesprek. Lydia Rood
benadrukt de intimiteit die mogelijk gemaakt wordt door de vluchtigheid van
beeldschermteksten.

`E-mail' brengt nieuwe taal- en
stijlvormen
Henk Boeke — publicist/auteur, Amsterdam

"Ben terug van tussendoortje naar spanje en heb de mail even gehaald (nou even... )
Wat ik dus bedoelde is dat al die onzin reakties op dat bericht mijn tel rek aardig opvoert. Lees het doc thuis goed en dan komt een ieder tot de conclusie dat het er 20
zijn niet meer en niet minder... discussie gesloten en de area gaat over tot de order
van dag/nacht ??"
Dit is een voorbeeld van elektronische
post: een brief die van de ene computer naar de andere wordt verzonden.
Het is meteen duidelijk dat we hier
niet met een gewone papieren brief te
maken hebben. Waar komt dat door?
Charmante onbeholpenheid. Telegramstijl. Taalfouten, stijlfouten, en
gebrekkige interpunctie. Als spreektaal op papier. Veelvuldige verwijzingen naar de bedieningsproblematiek
van de gebruikte hardware en software
(`heb de mail even gehaald (nou
even ... )'). En vooral: een rijkelijk gebruik van afkortingen. Wat is een `tel
rek , en hoe kan die opgevoerd worden? In eerste instantie dacht ik dat
het om een telraam met hulpmotor
ging, maar na wat beter lezen, begreep
ik dat de telefoonrekening bedoeld
werd. Let ook op het ontbreken van
de punten, towel bij de afkorting `doc'
als bij de afkorting `tel rek'.

`Uw chef gaat even lunchen'
Elektronische post is er in verschillende vormen. De schaalgrootte kan
varieren van eenregelige berichten die
verzonden worden binnen een computer-netwerk op een kantoor (`bericht aan allen: uw systeembeheerder
gaat even lunchen') tot uitgebreide
epistels die de hele wereld rondreizen.
In het laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om het concept voor een
wetenschappelijk artikel dat door een
Nederlandse onderzoeker wordt voor-

gelegd aan een collega-onderzoeker in
Amerika. Op menige universiteit is
dit al een echte rage geworden. Een
aparte categorie wordt gevormd door
het zogenaamde bulletin board: een
elektronisch prikbord waar je benchten op kunt achterlaten voor een of
meer lezers.
Hoe zou het komen dat de elektronische brief (vaak liefkozend een
`mailtje' genoemd, vanwege de Engelse
benaming `electronic mail' of kortweg
`E-mail') zo onbeholpen oogt? Ik
denk dat daar minstens drie oorzaken
voor zijn.
Om te beginnen legt de techniek
nogal wat beperkingen op. Letters met
accenten zijn vaak niet mogelijk, even-

min als de verschillende typografische
aandachttrekkers (vet, cursief, onderstreping). Voor dat laatste probleem
zoekt men de oplossing bijvoorbeeld
in HOOFDLETTERS, !!!uitroepwaardoor
sterretjes
tekens!!! en
je al snel het effect van een kinderbriefje krijgt.
Ten tweede is de bediening van de
hardware en de software vaak dermate
moeilijk dat de aandacht al snel meer
uitgaat naar het tot een goed einde
brengen van de verzending dan naar
het correct en aantrekkelijk formuleren van de mededeling. Naast allerlei
kromme zinnen kom je bijvoorbeeld
veel typefouten tegen, ook bij auteurs
die in principe een redelijke taalbeheersing bezitten. Bij het laatste
soort mensen tref je bijvoorbeeld zinnen van het volgende type aan: `Het
gebeurd wel eens — oh nee, ik bedoel
gebeurt, —'. Wanneer de spelfout in de
voorgaande regel op het scherm staat,
kun je hem soms niet eens meer verbeteren en ben je genoodzaakt om er
achteraf een opmerking over te
maken.

Gemengde stij lvormen
Een derde oorzaak voor het primitieve karakter van veel elektronische
brieven is de vluchtigheid van het
medium. Een elektronische brief druk
je meestal niet of op papier, maar je
leest hem van het scherm. Daarna kun
je hem met een druk op de knop vernietigen, wat inderdaad ook bijna
altijd gebeurt. Het gevolg is dat veel
auteurs niet zoveel aandacht besteden
aan de bestaande normen voor geschreven teksten; er ontstaat al snel
een soort telefoongesprek op papier,
waarbij je de taal- en spelfouten zou
kunnen vergelijken met versprekingen. Bijvoorbeeld:

E-mail steno

<'-'>
<@-@>
(i-i)
[x./]
'/'
(o.o)
<0-0>
(**)

(i.o)

=
=
_
=
=
=
=
=
=

boos
bloeddoorlopen ogen
(ik ben) tevreden gesteld
kernramp
huilen
onschuldig
verbaasd
tong uitsteken
knipoog

(verzameld door Bart Mellink, Cyco Automatisering Leiden)
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"De idioterie van het Datacrime virus
van 13 oktober 1989 hoef ik niet opnieuw mee te maken. Peter van der Landen en ik zijn wekenlang telefonishc (tot
2 uur 's nachts) belaagd door gekken,
sensatiezoekers, journalisten (pardon,
herstel, sensatiezoekende journalisten
dus) en verontruste gebruikers. De flauwekul die destijds in de krant geschreven
stond was toch werkelijk waar buiten
alle proporties!"
Van een echt telefoongesprek is echter
geen sprake, want de ontvanger kan
niet rechtstreeks reageren of corrigerend optreden. Vandaar dat je bijvoorbeeld nogal wat beledigingen aantreft,
zoals 'Jouw hele betoog betitel ik als
GELUL VAN EEN KIP ZONDER
KOP'. We zien hier trouwens nog een
veelvoorkomend verschijnsel, namelijk het gebruik van twee registers
(stlj*lvormen) in een zin. Betitelen

•1
(plechtig) naast gelul (gemeenzaam).
Een ander voorbeeld dat ik tegenkwam, was `ik ben wel van mening dat
je me een beetje afkraakt' (van mening
zijn tegenover afkraken).

Gescheurde lakens op het scherm
Lydia Rood — Amsterdam

goed, ik zal voortaan mijn best doen rucksichtloos te zeggen wat ik denk zonder
meteen op voorhand last van mijn geweten te krijgen.
iets heel anders nu.
waarom heb jij harry niet gezoend?
We lezen hier een fragment van een
elektronisch briefje, verstuurd over
een intern computernetwerk. Interpunctie en spelling zijn intact gelaten.
Op dat niveau valt meteen op dat
daaraan weinig aandacht is besteed.
Alinea's zijn wel aangebracht, misschien juist om het gemis aan leestekens te compenseren.
Inhoudelijk springs de vertrouwelijkheid die de boodschap suggereert in
het oog. De veronderstelling lijkt gerechtvaardigd dat dit een deel is van
een correspondentie tussen intieme
vriend(inn)en. Dat is niet waar. De
briefschrijfster werkt op een andere afdeling, heeft andere interesses en leefgewoonten en kent de geadresseerde
slechts oppervlakkig.
Slordige intimiteiten
Beide dingen, de slordige presentatie
en de grote mate van inhoudelijke intimiteit, kenmerken de informele elektronische post. In de geheugenruimte
die de computer op mijn werk voor
mij persoonlijk reserveert, heb ik dui-

zenden en duizenden regels E-mail opgeslagen. En in grote lijnen gelden
bovengenoemde kenmerken voor de
epistels van alle afzenders.
Nog een voorbeeld:

van leren broeken was destijds geen
sprake, toch meer de allure van brideshead visited, althans zo stelde ik de
zaken in het diepst van mijn gedachten
voor. beetje saai dus. geen gescheurde
lakens, kapot gebeten kussens, bevlekte
plafonds of wat er meer van jouw
gading bij zou kunnen zijn.
En:

L. bestaat 25 jaar en wil dat niet met
andere jubolaressen vieren want apart
met hoogwaardigbekleding en toespraak
van hootmoot burgemeester of zo. hij
heeft tegen andere jubolo's gezegd dat
het apart moet gevierd omdat voor hem
ongezellige mensen komen opdraven.
ik denk dat ie ook wel een lintje wil.
Mijn theorie is dat de gebrekkige
vorm een voorwaarde is voor de vaak
compromitterende inhoud; de slechte

De elektronische brief is dus noch een
echte brief noch een uitgeschreven
telefoongesprek. Wat is het dan wel? In
ieder geval een wonder van techniek
en een bron van vermaak.

afwerking veronderstelt vluchtigheid.
Zo'n berichtje gooit de ontvanger toch
weg; het kan niet tegen je gebruikt
worden. Bovendien is voor het bewaren een handeling of zelfs een reeks
handelingen nodig. In het geval van
een papieren brief is juist een handeling nodig om ervan of te komen. Een
brief is gemaakt om te bewaren, wat
de overdreven formaliteit ervan
meteen verklaart.
Hihi, gnagna
De elektronische boodschap imiteert
gesproken taal in het gebrek aan vormelijkheid. Maar de zinnetjes-overhet-scherm zijn nog persoonlijker dan
mondelinge uitwisselingen. En ook
dat is niet zo gek: niemand ziet de afzender zweten en blozen bij het intikken, niemand ziet de aarzelingen, het
getwijfel en de stommiteiten die met
de correctietoets al onzichtbaar zijn
gemaakt op het moment dat de boodschap de geadresseerde bereikt (want
redigeren is gewoon mogelijk!). En
diens reactie wordt de afzender
bespaard. Lik op stuk is er niet bij.
Vrijpostigheid baart meer vrijpostigheid. Er ontstaat een klimaat waarin
niemand meer opkijkt van de intiemste bekentenissen, de onbeschaamdste roddel, de grofste slijmjurkerij . In de kantoortuin waar ik werk,
zie je of en toe een gezicht oplichten in
een door en door tevreden grijns.
Leuke boodschap gekregen, weet je
dan. En rakketakketak, daar flitst al-
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weer een ondoordacht bericht terug.
Elektronisch gebabbel verliest het
eigenlijk maar op een punt van de persoonlijke omgang, en dat blijkt uit het
veelvuldig gebruik van toevoegingen

als (grapje), (hihi), (gnagna). Gelach
laat zich niet over het scherm versturen. Dus hoe te reageren op het volgende bericht?

ik denk dus ik bemin
ik denk dus ik bemin, maar ze ligt er zo
stil bij, en ik denk ze zal toch niet frigide zijn, of dood misschien, maar nee,
haar hart klopt.

Van woord tot woord
Brief
Marlies Philippa

Onlangs genoot ik van een herhaling
van de film Brief encounter op de tv.
Toen ik deze film voor de eerste keer
zag — ik zat nog op de middelbare
school — was het woord brief uit de
titel een 'valse vriend' voor mij, zoals
de eend uit Anjou die een hertog
bleek te zijn. Ik dacht bij Brief encounter dat het om een ontmoeting per
brief zou gaan en raakte dan ook een
beetje verward door al die treinen en
stations.

De oorspronkelijke brief
Toch heeft het Nederlandse brief evenals het Duitse Brief wel degelijk met
het Engelse bijvoeglijk naamwoord
brief `kort, kortstondig, beknopt' to
maken. Het zijn in de Germaanse
talen leenwoorden uit het Latijn.
Nederlands brief is al heel vroeg ontleend aan het Latijnse zelfstandig
naamwoord breve `kort schrijven', een
afleiding van brevis `kort'. Aanvankelijk was een brief in het Nederlands
een schriftelijk bewijsstuk, een akte,
een oorkonde. Deze betekenis vinden
we nog in geloofsbrief, schuldbrief,
vrachtbrief, vrijbrief en in een uitdrukking als hi] heeft de oudste brieven. In
het Middelnederlands kende men ook
een sendebrief, een ambtelijke brief of
missive, een brief die men verzond, en
daaruit is de huidige betekenis ontstaan.
Onder de woorden die de laatste tijd
uit het Engels in het Nederlands zijn
gekomen, zitten er een paar met het
element brief: briefcase `diplomatentas;
briefen `inlichten, instrueren' en briefing `instructie(bijeenkomst)'. Deze
zijn niet afgeleid van het Engelse adjectief `kort , maar van het substantief
`instructie, ambtelijk stuk'.
Brief is een vroege ontlening in de
Germaanse talen. Dat kunnen we zien
aan de klinker ie. Dat een ontleende

lange -e- in een ie veranderde, is een
oude klankontwikkeling, die bijvoorbeeld ook heeft plaatsgevonden in
Griek, spiegel en priester. Maar onze
taal heeft Latijns brevis/breve in latere
tijd opnieuw ontleend. Het woord zit
opgesloten in breviatuur `afkorting' en
in zuiverder vorm zien we het in breve
`pauselijk (kort) schrijven'. In dezelfde
religieuze sfeer bevindt zich brevier,
dat van Latijns breviarium komt. Als
gebedenboek is een brevier een handzame verkorting van de oudere langegetijdenboeken. Van wereldlijke aard
is het brevet `akte, diploma'; voorheen
in Frankrijk duidde het een gunstbrief
aan, een 'koninklijk geschrift tot verlening van titel of voorrecht'. Brevet is
een leenwoord uit het Frans, een
Franse verkleiningsvorm van het
Latijnse breve.
Het kattebelletje
Al was een brief kort, een letter is nog
veel korter. Toch heeft dit woord in
het Frans (lettre) en het Engels de betekenis `brief' kunnen krijgen. Deze betekenis is afkomstig van het meervoud
van het Latijnse littera. De letters
groeien aaneen tot een tekst, een document, een brief. Ook vormen zij de
basis van de litteratuur, de schone letteren, de letterkunde.
Een brief kan ondanks zijn oerbetekenis best lang zijn, een kattebelletje
(kort briefje)
e) is dat nooit. In eerste instantie denkt men (dacht ik) bij kattebelletje aan de uitdrukking de kat de
bel aanbinden, maar daar heeft het
niets mee van doen. Bij deze zegswijze
gaat het werkelijk om een kat en een
bel: volgens een bekende fabel hadden
muizen en ratten besloten om de kat
een bel om te hangen, maar toen
puntje bij paaltje kwam, durfde niemand het aan. Kattebelletje is ontstaan
door volksetymologie. Het is ver-

vormd uit cartebelle `klein geschrift,
brochure, traktaatje, een ontlening
aan het Italiaanse scartabello, dat van
het Middeleeuws-Latijnse cartabulum
`register' komt. Cartabulum is afgeleid
van Latijns charta, waaruit ook charter
en kaart zijn ontstaan. Het Latijn
heeft het woord van het Griekse chartes `papyrusblad, dat waarschijnlijk uit
het Egyptisch stamt.

De post gefaxt
De meeste brieven gaan op de post.
Het woord post is etymologisch verwant met poneren en positie. Het Latijnse ponere 'leggen, plaatsen, stellen'
ligt eraan ten grondslag. Post komt van
het Italiaanse posta, dat een standplaats, een station was waar paarden
en boten gewisseld konden worden.
Tegenwoordig verzendt men zakenbrieven nauwelijks meer per post,
men faxt ze. Het Engelse fax `telekopieerapparatuur' is in onze taal
overgenomen en daarna werd er een
werkwoord van gemaakt. Fax is een
verkorting van facsimile `reproduktie,
kopie'. Het Latijnse woord facsimile
gebruikt men in het Nederlands voornamelijk bij fotografische afbeeldingen
van oude handschriften en gravures,
maar in zijn verkorte Engelse vorm is
het heel gewoon geworden in de telecommunicatie. Facsimile betekent 'gelijkmaking'. Fac komt van het werkwoord facere `maken, doen' en simile
is `gelijk'. We vinden simile ook in
simuleren 'nabootsen, voorwenden' en
in simultaan 'gelijktijdig'.
De post is traag tegenwoordig en faxen
gaat snel. Maar het denkwerk en het
handwerk blijven: de brief, hoe kort
ook, moet eerst geschreven worden, in
letters.
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Het Nederlandse briefgeheim
Rene van Stipriaan — Universiteit van Amsterdam

Geregeld klinken er stemmen die beweren dat er in Nederland geen echte
briefcultuur bestaat. Epistolair talent zou bier niet zo goed kunnen gedijen als in
het ons omringende buitenland. Schreven onze beroemdste briefschrijvers, Erasmus,
Belle van Zuylen en Vincent van Gogh, niet uitsluitend dan wel voor het grootste
deel hun brieven in een andere taal dan het Nederlands en aan veelal buitenlandse
correspondenten?
Nog afgezien van de vraag hoe je over
zoiets verborgens als briefverkeer zo
stellig kunt zijn, lijkt het pessimisme
vooral voort te komen uit de veel te
hooggespannen verwachtingen waarmee elke uitgave van Nederlandse
brieven tegemoet wordt getreden. Op
grond van een kleine voorpublikatie
in een literair tijdschrift wordt een
briefschrijver al snel tot de Nederlandse Flaubert, Stendhal of Byron
uitgeroepen. De uitgave van de complete brieven wil in dat licht bezien
nog wel eens een saaie, zakelijke en
zuinige indruk maken.

Niet om de kwaliteit
Wanneer we de postuum uitgegeven
brieven van onze grote auteurs opslaan, verwachten we iets te zullen
lezen wat nog spannender en nog brilj anter is dan het bij leven gepubliceerde werk. De fascinatie voor de
mens achter het oeuvre wordt door
het lezen van briefwisselingen lang
niet altijd bevredigd. De nieuwsgierige
lezer vergeet, in zijn teleurstelling, dat
hij op dat ogenblik iets leest wat helemaal niet voor zijn ogen bestemd is geweest. Vele briefwisselingen worden,
zoals in de onvolprezen serie 'Achter
het boek' van het Letterkundig
Museum, om (literair-)hlstorische
redenen uitgegeven, en niet zozeer
vanwege de literaire kwaliteiten.
Meestal zijn het auteurs rond belangrijke literaire tijdschriften als De gids
(Potgieter, Busken Huet), De nieuwe
gids (Kloos, Van Deyssel, Van Eeden
e.a.) en Forum (Ter Braak, Du Perron)
Wier brieven in vaak uitstekend geannoteerde edities openbaar gemaakt
worden. Deze uitgaven zijn voor biografen, wetenschappelijk onderzoekers
en doorgewinterde literatuurliefhebbers vaak onuitputtelijke bronnen van
wetenswaardigheden. Wie kende wie,
wie las wat en wanneer, hoe kwamen

belangrijke werken tot stand? enzovoort.
Buiten de kring van de echte kenners
worden dergelijke briefuitgaven maar
zelden genoten. Ze zijn misschien te
'literatuurderig'. Het zijn bijna altijd
literaire kwesties of organisatorische
zaken rond een tijdschrift of een beweging die de eerste aanleiding voor het
schrijven van een brief vormen. Dat er
tussen de zaken door in de brieven van
bijvoorbeeld Van Deyssel, Kloos en
Du Perron talloze prachtige passages
verborgen zitten, maakt het lezen ervan tot een spannende fijnproeverij.
Maar we verwachten van een schrijver
dat hij van werkelijk alles literatuur
maakt.

Inspiratie uit isolement
Lang niet alle schrijvers zijn enthousiaste briefschrijvers. Zo noemde Herman Heijermans, die toch een zeer
produktief auteur was, zich `den hater
van alle correspondentie , en hij
klaagde tegenover zijn correspondenten regelmatig over de moeite die het
schrijven van een (meestal zeer kort)
levensbericht hem kostte. Daartegenover staat Gerard Reve, voor wie het
corresponderen een tweede natuur is
en die zijn correspondenten voorhoudt niets per telefoon te doen `wat
ook per brief kan'.
Bij elke nieuw verschij nende briefwisseling hopen we meegevoerd te
worden naar een onbekende, intieme
wereld. En inderdaad, waar zijn de
Nederlandse liefdesbrieven of scheldbrieven; welke Nederlandse auteur
heeft in een lange reeks brieven opgeschreven wat hij in dicht- of prozavorm niet kwijt icon?
Toch hebben we niet zoveel te klagen.
Wat te denken van het vele duizenden
brieven omvattende epistolaire oeuvre
van Multatuli, waarin we de gangen

van deze gepassioneerde en getergde
wereldverbeteraar nauwkeurig kunnen
volgen? Er zijn nog veel meer meeslepende briefschrijvers wier verzamelde correspondentie zich laat lezen
als een roman: Gerrit van de Linde
(alias `de Schoolmeester') bijvoorbeeld, of de helaas nauwelijks aan het
grote publiek bekende negentiendeeeuwse indoloog Herman Neubronner van der Tuuk; Van Gogh uiteraard,
of Wim Walraven, Etty Hillesum en
Jan Hanlo. Wat bij hen opvalt, is dat
ze in hun tijd nauwelijks in het middelpunt van het culturele leven stonden, maar daarentegen meestentijds
een teruggetrokken bestaan leidden.
Epistolair talent lijkt dan ook gebaat
bij een zeker isolement. Een persoonlijke brief posten en vervolgens op weg
naar huffs de geadresseerde bij de
groenteboer tegen het lijf lopen, is
doorgaans funest voor de continuiteit
in een correspondentie.
Misschien laat epistolair talent zich
het best omschrijven als het vermogen
om met een zekere regelmaat in het
korte bestek van een brief, aan de
hand van gebeurtenissen, sentimenten
en opinies een zelfportret te schetsen.
Naarmate de afstand, in geografische
zin maar ook qua leefwereld, groter
wordt, bestaat er eerder aanleiding in
geuren en kleuren verslag te doen dan
wanneer je voortdurend elkaars pad
kruist, of met elkaar telefoneert.

De onschuld verloren
Zal een van de bovengenoemde briefschrijvers, die bij leven maar hoogstens een bescheiden roem genoten
(Hanlo uitgezonderd), ooit beseft hebben dat zijn of haar brieven postuum
uitgegeven zouden worden? Waarschijnlijk niet. Ze schreven wat ze de
geadresseerde te zeggen hadden,
meestal ongeretoucheerd, lucht gevend
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aan passies, ongenoegens en twijfels.
De eeuwenoude gewoonte om je
naaste verwanten en intieme vrienden
van tijd tot tijd een portretje te zenden, lijkt in deze hogere vorm van
briefcultuur zijn literaire equivalent te
vinden.
Met het populair worden van het egodocument, en het aanzwellen van de
stroom briefpublikaties, begint het
net zich rond de hedendaagse literaire
briefschrijver te sluiten. De jonge
romanschrijver A. F. Th. van der
Heijden merkte ooit op dat 'je zelden
meer een brief kunt schrijven zonder
de bij gedachte: het kan wel eens in
verkeerde handen vallen'. Met spijt
noemde hij dat `het verlies van de onschuld'. Het besef dat je brieven te
zijner tijd publiek domein dreigen te
worden, zou inmiddels wel eens vele
generaties briefschrijvers parten
gespeeld kunnen hebben. Hoe kun je
nog vertrouwelijk zijn tegenover de
geadresseerde als je de nieuwsgierige
ogen van een grote groep onbekende
lezers in je rug voelt prikken?
Steeds vaker nemen auteurs zelf het
initiatief tot briefuitgaven. De schrijver selecteert zelf de brieven die hij
publiek wil maken, brengt hier en
daar correcties aan en haalt passages
weg die om welke reden dan ook niet
in het boek thuishoren. Gerard Reve's
brievenboeken, zoals Brieven aan
Josine M., beschouwen we inmiddels
als een wezenlijk onderdeel van zijn
oeuvre, om niet te zeggen van de naoorlogse Nederlandse letterkunde.
August Willemsen kwam op het idee
om de brieven die hij tijdens meerdere
bezoeken aan Zuid-Amerika naar
vrienden in Nederland verstuurde,
met behoud van de briefvorm te bewerken tot een lopend verhaal. De
brieven werken als momentopnamen,
waarin de beelden van Brazilie steeds
worden gefilterd door de stemming
van het ogenblik. Een effect dat met
een verslag achteraf nooit te bereiken
zou zijn geweest.

hij de originele brieven voor deze uitgave drastisch onder handen heeft genomen. Hij heeft erin geschrapt,
brieven samengevoegd, namen en dateringen veranderd, en al te delicate passages weggelaten. Wat resulteerde, was
`een kroniek van tien jaar schrijversleven, huwelijksleven, plattelandsleven, enzovoort'. Brieven vormen aldus de grondstof voor wat misschien
het best een autobiografie in briefvorm mag heten. Aan de brief is hier
welbewust de status van authentiek
document ontnomen. Dat echter niet
iedereen gelukkig was met Brouwers'
knip- en plakwerk moge blijken uit de
reactie van de inmiddels overleden uitgever Geert van Oorschot, aan wie in
Brouwers' Kroniek meerdere brieven
gericht zijn. Naar verluidt zou hij
meteen na het verschijnen van het
eerste deel Brouwers hebben opgebeld
en hem hebben gevraagd, op de hem
eigen knorrige wijze, of hij misschien
het adres en telefoonnummer kon krijgen `van die Van Oorschot aan wie je
zoveel van die prachtige brieven hebt
geschreven'.

Knip- en plakwerk

Een vorm van lijfsbehoud

Enige jaren geleden verscheen in twee
delen Jeroen Brouwers' Kroniek van
een karakter, waarin hij honderden
brieven die hij in de jaren 1975-1985
aan vrienden en bekenden had verstuurd, samenbracht. In zijn voorwoord geeft Brouwers te kennen dat

Het bewerken van brieven blijft een
gevoelig punt; ondanks het voorbehoud dat de auteur maakt over de
authenticiteit, wil de lezer er een
historisch document in blijven zien.
Overigens is het bewerken en publiceren van de eigen brieven zo oud als de

weg naar Rome. In de oudheid, in de
Middeleeuwen (denk aan Hadewijch)
en de Renaissance werd de persoonlijke brief al geregeld voor literaire en
didactische doeleinden aangewend.
Wat te denken van Petrarca, die in verschillende brievenbundels honderden
van zijn brieven bijeenbracht en zo
welbewust, en vaak grondig herzien,
zijn visie op de gebeurtenissen van zijn
tijd op het nageslacht overdroeg?
Hoe jammer het voor de waarheidszoeker ook is om het zicht op de originele documenten te moeten missen,
voor de literaire briefschrijver is het
redigeren van de eigen brieven een
vorm van lijfsbehoud. Elke briefschrijver heeft recht op geheimzinnigheid,
intimiteit en schaamteloosheid. We
zouden er beter aan doen een brief die
gedrukt is niet langer als een brief te
beschouwen. Een brief wordt in beginsel alleen door de geadresseerde gelezen, en de inhoud is altijd in meerdere of mindere mate geheim. Bij een
echte brief hoort een gesloten couvert,
een met de hand geschreven adres, en
ook het wachten op de post, de ner.veuze handen die de enveloppe opensnijden en de velletjes openvouwen, en
de neiging om meteen te antwoorden.
De Nederlandse briefcultuur speelt
zich of in het verborgene. Waarom
zouden we aan onze schrijvers het
genoegen ontzeggen daaraan deel te
nemen?
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Automatische correctoren: hoe slecht
moet je ervoor schrijven?
Riemer Reinsma

Iedereen maakt taalfouten. Bijna iedereen weet dat ook van zichzelf. Die wetenschap
is niet toereikend om taalfouten te voorkomen. Wie groter als schrijft en op hetzelfde
moment inziet dat hij een fout maakt (of in elk geval iets schrijft dat velen
afkeuren), heeft geluk. Veel scribenten zullen bij spelfouten niet eens beseffen dat ze
iets fout doen. Daarom is het prettig dat er de laatste jaren computerprogramma's
op de markt komen die teksten corrigeren op taalfouten. Ik bedoel niet de spellingcheckers die een vast onderdeel zijn van zowat alle gangbare tekstverwerkingsprogramma's. Het gaat me om los verkrijgbare programma's, die allerlei andere
soorten taalfouten opsporen: automatische correctoren.

Maar in ingewikkelder zinnen gaat het
mis. Zo heeft Correct Grammar niet
in de gaten dat er een fout zit in `Will
Tom works at night?' Het programma
kan nu eenmaal niet 'weten' dat in een
vraagzin de persoonsvorm voorop kan
staan, en dat er in dit geval geen congruentie bestaat tussen Tom en works
maar tussen Tom en Will.

Op dit moment is er alleen programmatuur in de handel die Engelstalige
teksten controleert. Het zal helaas nog
wel even duren voor er een programma komt dat Nederlandstalige
teksten op fouten kan navlooien. Toch
wil ik in dit artikel vier van zulke
Engelse programma's bespreken. Niet
alleen omdat veel lezers van Onze Taal
profijt van zo'n programma kunnen
hebben bij het schrijven van een Engelse brief of een Engels artikel. Maar
vooral omdat de automatische correctoren een interessant nieuw verschijnsel zijn. Op den duur zullen er zeker
Nederlandse versies komen.

Let op uw stijl
Een tweede categorie fouten ligt op
het gebied van spelling, interpunctie,
alinea-indeling en aanverwante zaken.
Zo controleert Grammatik of je de
naamvals-s goed gebruikt (`The writers
able friend' kan niet door de beugel),
en het ziet erop toe dat je, nadat je
aanhalingstekens geopend hebt, ze
ook weer netjes sluit. En het roept je
tot de orde als je midden in een woord
plotseling een hoofdletter schrijft. Met
dit laatste type foutmeldingen druist
Grammatik overigens in tegen de in de
Engelstalige computerindustrie heersende mode om het eerste en tweede
deel van een samenstelling, wanneer
dat een eigennaam is, aan elkaar te
schrijven en het tweede woorddeel
met een hoofdletter te spellen:
RightWriter, StyleWriter, WordPerfect.
Verder slaan sommige programma's,
zoals Grammatik IV, ook alarm wanneer een alinea maar een zin bevat, of
wanneer een zin begint met een cijfer.

Alles mag, niets hoeft
De vier automatische correctoren, in
het Engels meestal `grammar checkers'
genoemd, heten Grammatik IV, Correct Grammar, RightWriter en StyleWriter. De programma's geven in de
tekst aan op welke plaats(en) de scribent een fout maakt of zou kunnen
maken. Dat gaat zo: het woord of de
woordgroep waarbij een probleem
wordt gesignaleerd, licht op in de
tekst. Tegelijk lees je in een `venster,
elders op het beeldscherm, waarin dat
probleem bestaat en wat je eraan kunt
doen.
Een voorbeeld: de zinsnede `each
tables' licht op en het commentaar
luidt:

Check: each tables
Advice: Usually each is used with a
singular noun.
Daarna kan de gebruiker zelf besluiten
of hij de tekst wil wijzigen. Het programma geeft dus in feite alleen adviezen. Alles mag, niets hoeft.

Het meest opvallende aan deze `grammar checkers' is dat ze hun naam weinig eer aandoen: ze bevatten weinig
echte grammatica. De beste prestaties
in deze categorie levert dan nog Grammatik IV, dat elf soorten grammaticale
correcties aanbrengt. Het programma
bewaakt bijvoorbeeld de congruentie
van onderwerp en persoonsvorm (dat
doen Correct Grammar en RightWriter trouwens ook) en signaleert dubbele ontkenningen. `Don't use no
double negatives, schertst het beeldscherm. Grammatik wijst je er ook op
wanneer je een `split infinitive' gebruikt.
Van een split infinitive wordt gesproken wanneer je tussen to en de infinitief een of meer woorden zet; bijvoorbeeld `Grammatik IV's goal is to
boldly go where no writing analyzer
has gone before. Verder val je bij
Grammatik door de mand als je a
American schrijft. Ook bestrijdt
Grammatik de dubbele comparatief
(more better in plaats van better).
Toch klinkt het allemaal mooier dan
het soms is. Alle vier programma's
hebben een belangrijke beperking: ze
missen een `zinsontleder , dat wil zeggen een computerprogramma dat
automatisch zinnen kan ontleden. Ze
kunnen alleen 'kijken' naar de volgorde van de woorden in een zin en `weten' (vaak) wel tot welke woordklasse
de verschillende woorden behoren,
maar hebben geen `inzicht' in de
grammaticale bouw van de zin. In een
simpele zin als `John strike the dog'
geeft Grammatik nog wel aan wat er
loos is, want het `weet' dat strike het
enige werkwoord in de zin is en dat
John, als direct voorafgaand woord,
het onderwerp moet zijn van strike.

In de derde plaats stellen alle vier programma's allerlei onvolkomenheden
op het gebied van stijl aan de kaak. Ze
protesteren alle vier wanneer je een
zin met een nevenschikkend voegwoord zoals and of but begint. Persoonlijk ben ik niet echt blij met deze
waarschuwing; ik vind het een onzinnig, schoolmeesterachtig verbod. Wat
me wel verheugt, is dat alle programma's je waarschuwen als je een
passieve zin hebt geschreven, en je adviseren er een actieve zin van te
maken. Verder maken ze je erop attent
als een bepaalde zin (te) lang is, en ze
wijzen je erop wanneer je uitdrukkingen uit het `slang' gebruikt, informeel
jargon, cliches, vage of overbodige bijwoorden zoals really en awfully, ar-
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chaismen, enzovoort. Meestal doen
ze je ook alternatieven aan de hand.
Heb je bijvoorbeeld de uitdrukking a
number of gebruikt, dan vertelt
RightWriter je dat dat omslachtig is,
en raadt hij je aan om some of several
te gebruiken.
Handig — ook voor de Nederlandse
gebruiker — vind ik bovendien dat de
programma's je waarschuwen dat een
bepaald woord vaak wordt verward
met een ander woord (bijvoorbeeld
among en between) en dat ze het gebruiksverschil tussen de woorden uit
de doeken doen. Bij dit laatste moeten
we overigens wel bedenken dat de automatische correctoren je vaak niet
kunnen vertellen of je in een bepaald
concreet geval wel of niet een fout
maakt. De automaten hebben namelijk geen enkel idee wat de woorden
die ze in de tekst aantreffen, betekenen. Grammatik geeft dat ook ronduit
toe. Wel is Grammatik in staat woordsoorten te onderscheiden: het werkt
met een ingebouwd woordenboek
waaraan woordsoortlabels gehecht
zijn. Daardoor kan Grammatik soms
`zien' of een bepaald woord, gezien de
woordsoort waartoe het behoort, op
een verkeerde plaats in de zin staat.
Maar als de woorden die tot verwarring aanleiding geven tot dezelfde
woordsoort behoren, staat ook Grammatik machteloos. Het kan ons dus
bijvoorbeeld niet vertellen hoe we de

zin 'My principal is on vacation'
moeten spellen: is het principal of
principle?

Zijn taalfouten
erg?

ondernemingen ervan bewust dat ze
tot dusver te veel berust hadden in
hun succes.'
Ik besloot dat deze schrijver mij onmogelijk veel zou kunnen leren.

In J. A. Klaassen — Waalre

Bij het doornemen van een stapeltje
tijdschriften viel mijn oog op een omslagtekst: `Big Brother is watching
who?' De auteur bedoelde Big Brother
is watching whom? Boven een redactionele inleiding werd de fout herhaald.
Een ander tijdschrift in hetzelfde
stapeltje beloofde mij een artikel over
human resources management. (De
schrijver schreef resource.) In een omkaderd citaat uit het artikel ging het
over `Confusius, in het artikel zelf
herhaaldelijk over het `Confucionisme'. De slotzin van de inleiding
legde uit: 'Dit maakte de westerse

Overgevoelig programma
Er kleven nog meer onvolkomenheden aan de automatische correctoren.
Ze bevatten regels waarmee ze allerlei
problemen en fouten kunnen opsporen, en leveren daarbij commentaar.
Dat is mooi. Maar het hangt van de
taalkundige kwaliteit van de programmatuur of of dat in de praktijk steeds
bevredigend werkt. Er zijn twee gevaren. Ten eerste: de regels zijn te ruim
gesteld. Dat heeft tot gevolg dat er
soms ten onrechte fouten worden gesignaleerd: het programma is `overgevoelig'. Zo hanteert Grammatik de
regel dat het onbepaald lidwoord niet
a maar an luidt indien het wordt gevolgd door een klinker. Het programma tikt je dus op de vingers als je
a laat volgen door een woord dat met
een a, e, i, o of u begint. Blijkbaar is
Grammatik niet op de hoogte van het
verschil in uitspraak tussen de u aan
het begin van unusable en die in usable. Wanneer Grammatik roept dat a
usable fout is, slaat het de plank mis.
Collega Correct Grammar heeft deze
zaak wel goed aangepakt.
Tweede gevaar: de regels zijn te krap
geformuleerd, het programma laat dus
fouten zitten. Neem het verbod op

een dubbele comparatief. Grammatik
bespeurt wel onraad als je schrijft
more better maar als je more worse intikt, zwijgt het in alle talen. Het
systeem herkent blijkbaar alleen comparatieven op -er!

Voor wie, en welke?
Welke van de vier correctoren is de
beste? Geen gemakkelijke vraag. Ze
hebben een flink aantal soorten foutmeldingen met elkaar gemeen, maar
ze hebben elk ook veel eigens. Mijn
indruk is dat Grammatik en RightWriter de beste prestaties leveren, al heeft
ieder zijn eigen sterke punten. Grammatik is beter op het gebied van de
grammatica, RightWriter moet het
vooral hebben van zijn adviezen inzake woordkeus.
Ten slotte: voor wie zijn die automatische correctoren eigenlijk bedoeld? In
bet blad English today (juli 1989)
;chrijven de makers van StyleWriter,
Nicholas Wright en Rosemary Tilley,
dat zij hun afnemers vooral zoeken
onder mnensen in bedrijven en instellingen, die in verband met hun werk
regelmatig moeten schrijven maar zich
nooit tot de schrijvende professie zouden rekenen. Ik denk dat Wright en
Tilley de spijker op de kop slaan. Misschien heb je aan een automatische
corrector zelfs meer naarmate je minder schrijftalent bezit.

mooie woorden

inregeltrajecten
uitdetaillering
suptopmanagement
woon-wangedrag
Zijn taalfouten erg? Niet voor de lezer.
medeparaf abel
De taal is een in de loop van vele eeuherreorganisatie
wen verfijnde, foutenbestendige code,
waarin de redundantie precies op de
krimpstrategieen
juiste plaatsen zit. Je moet erg veel
meerfasenwoningen
fouten maken voordat de boodschap
portefeui 1 lemanagement
niet meer begrepen wordt.
kruispuntennota
Wel voor de schrijver. Uit zijn fouten
hoof dtransportassen
wordt duidelijk dat hij tot een becontactuele relaties
paalde groep niet behoort. Niet tot de- kasonderschrijding
genen die het Engels beheersen. Niet
variabilisatie
tot degenen die thuis zijn in het confu- of braakdebat
cianisme. Niet tot degenen die de bete- prioritering
kenis kennen van het werkwoord bemedetrekkers
rusten in. De intelligente lezer — op
treksetters
Wiens aandacht de schrijver nu juist
gehoopt had — zal daar zijn conclusies
uit trekken.

moote woorden
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Reacties
Onze Taal biedt aan eke 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.

Wat is er nu gebeurd ?.
Emmeken van der Heijden
AIO aan de KU Nijmegen

Prof. Verkuyl vraagt zich in het septembernummer op blz. 157 van dit
blad of of je ondubbelzinnig kunt
spreken over een gebeuren. (Waarom
hij niet van handeling spreekt, dat toch
de normale taalkundige term is, is me
niet geheel duidelijk.) Ter illustratie
geeft hij een aantal zinnen, waarvan
Jan en Marie reden om vier uur de grens
over er een is. Reizen beide subjecten
in dezelfde auto? Als ze elk in een verschillende auto rijden, passeren ze dan
op dezelfde plaats de grens en in dezelfde richting? Zijn Jan en Marie
beide schakels in een complot en weten ze van elkaars bestaan? De antwoorden op deze vragen zijn niet in
die ene zin uitgedrukt. Met andere
woorden, uit de zin is niet op te
maken of er sprake is van een gebeuren of van twee gebeurens. Voor Verkuyl vormt dit een aanwijzing voor
zijn stelling dat een deel van de betekenis buiten de taal ligt.
Met taal bedoelt Verkuyl de vorm, het
schrift in dit geval. Ik zou niet zonder
meer naar aanleiding van het bovenstaande voorbeeld dezelfde conclusie
willen trekken als Verkuyl. Een taalanalyticus zou in de voorbeeldzin
twee soorten en kunnen herkennen.
De eerste verbindt Jan met Marie. De
verbinding functioneert in haar geheel
bij het predikaat. Jan en Marie rijden
samen de grens over. Het tweede en
verbindt twee zinnen. Elk subject
heeft dan een apart predikaat. Het
eerste predikaat is op grond van vormelijke overeenkomst met het tweede
samengetrokken. In het eerste geval
hebben we dan te maken met een gebeuren, in het tweede met twee: Jan

passeert de grens en Marie passeert
de grens, afzonderlijk van elkaar. De
voorbeeldzin geeft dan wel degelijk
taalkundige informatie over de hoeveelheid van de gebeurens, ook al lijkt
de uiterlijke vorm identiek.
Wanneer kun je ondubbelzinnig spreken over een gebeuren? Als je weet uit
hoeveel deelhandelingen elk gebeuren
bestaat? Het verbaast me dat Verkuyl
alleen de kwantiteit van het gebeuren
centraal stelt. Draagt het feit dat Jan
en Marie een voertuig gebruikten om
de grens over te steken — een
betekenisaspect dat opgesloten ligt in
het woord reden — dan niet bij aan de
ondubbelzinnigheid van het gebeuren?
En waarom ook is het voor de ondubbelzinnigheid van het gebeuren onbelangrijk of het een fiets, auto of bus
betrof, wat niet uit de zin is op te
maken. Waarom die kwantiteit en
waarom die kwantiteit alleen? Met taal
is niet alles gezegd volgens Verkuyl.
Maar zonder taal is niets gezegd. De
kracht van de taal ligt nu juist in haar
mogelijke gebruikswijzen, in haar dubbelzinnigheid als in het geval met Jan
en Marie. Sommige betekenisaspecten
zijn dan misschien niet (direct) in taal
te vinden, de paradox blijft dat je ze
alleen met behulp van taal kunt aanwijzen.

Het Franse `huffs'
Luc Geysels — Universiteit Leuven

F. Laurent begaat in het septembernummer op blz. 164 een vergissing.
Het Franse huffs (uitspraak ongeveer
als `oui') heeft niets met het Nederlandse `huffs' te maken, maar komt uiteindelijk van het Latijnse ostium. (Het
is geen gangbaar woord: het komt vrijwel alleen nog voor in de verbinding a
huffs clos — titel van een bekend stuk

van Sartre!) Ostium betekent niet
poort, maar deur. Volgens het woordenboek van Robert ligt er het laatLatijnse ustium aan ten grondslag, een
verbastering van ostium. De h zou ervoor gekomen zijn om aan te geven
dat de uitspraak niet vistium was; de
uitgang -tium is weggevallen.

Nederlandse kabeA
jauw in Fran krijk?
Drs. C. Blomberg — Almere

Op blz. 164 van Onze Taal nummer 9
beweert mw. Laurent dat het Franse
cabillaud is afgeleid van het Nederlandse kabeljauw. De argumenten voor
deze stelling zijn mij onbekend, maar
het lijkt mij waarschijnlijker dat het
precies andersom is.
De combinatie lj komt in het Nederlands eigenlijk alleen voor in samengestelde woorden (baljurk, schrikkeljaar) of in Franse leenwoorden. Baljuw, biljard, paljas en vermiljoen zijn
alle ontleend aan het Frans volgens De
Vries en De Tollenaere (Etymologisch
woordenboek, Aula). Een authentiek
Nederlands woord met lj is al vreemd,
maar het is pas echt merkwaardig als
daarvan een Frans woord is afgeleid.
De Vries en De Tollenaere melden dat
in het Vlaams/Nederlands reeds in de
12de eeuw de gelatiniseerde vorm cabellauwus is aangetroffen. Dat kan niet
afgeleid zijn van het Spaanse bacalao
(op zijn beurt afgeleid van het Baskische bakallao), dat pas in 1519 is aangetroffen. Sommigen denken aan ontlening uit het Gascons (cabilhau). In
de 16de eeuw ontleenden wij aan het
Spaans of Baskisch bakeljauw en bakelauw (De Vries, 1971).
Als we de Gasconse afleiding serieus
nemen, dan ligt de volgende theorie
voor de hand:
— Gascogne grenst aan Baskenland.
Het woord is bij de golf van Biscaje
ontstaan, vanwaaruit de Baskische
bak-vorm zich zudwaarts verspreidde en de Gasconse kab-vorm
noordwaarts.
— Het Franse cabillaud is van oorsprong Gascons.
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Theorie en praktijk

van taal
Prof. dr. L. B. W. Jongkees
Amsterdam

Het artikel van drs. E. van der Spek
`Zekerheid bestaat niet' (in onze taal)
in het septembernummer heb ik grotendeels met instemming gelezen.
Ook sta ik volkomen achter de opvatting van de redactie dat aan de `effectnorm' veel aandacht moet worden geschonken.
Geen enkele wetenschap kan zekerheid scheppen omtrent de waarheid
van haar conclusies, behalve wanneer
zij zelf vaststelt wat die waarheid is. Ik
noem rekenkunde, dogmatiek en
axioma's in vele vakgebieden. De uitgangspunten van de schrijver — en ik
meen ook van de redactie — zijn van
groot belang voor deskundigen, neerlandici, redactieleden van Onze Taal.
Mij ns inziens hebben de doorsneegebruikers van onze taal echter behoefte aan enig houvast, zeker zodra
zij de taal gaan schrijven. Het komt
mij voor dat Onze Taal — geruime tijd
al en in het voetspoor van de universitaire docenten Nederlands — te weinig
aandacht aan deze kant van de zaak
heeft geschonken en nog schenkt.
Docerende hoog- en zeergeleerden
kunnen voor zichzelf overtuigd zijn
van de onmogelijkheid de Waarheid of
de Zekerheid aan hun leerlingen over
te brengen, maar zullen toch degenen
die de praktijk ingaan houvast moeten
bieden in de uitoefening van hun beroep. Evenzo dienen degenen die op
zich genomen hebben de taal voor de
massa te bespreken, richtlijnen te
geven voor dagelijks gebruik van die
taal. Het is nuttig hierbij te bedenken
dat de massa er altijd een meer bevat
dan ieder denkt (Bolland).

Van vroedvrouw tot
verlosser
Lien de Graaf
oud-medewerkster WNT, Oegstgeest

Prof. dr. G. J. Kloosterman, gynaecoloog/obstetricus, beschrijft op blz. 148
van het septembernummer de teloorgang van de benaming vroedvrouw.
Vroedmeester (Frans: accoucheur), het

mannelijke equivalent van vroedvrouw, is verouderd en leeft alleen nog
voort in vroedmeesterpad, het mannetje dat de eitjes van het vrouwtje op
zijn lichaam meedraagt.
Vroedmeester + vroedvrouw = verloskundige. Is het nodig daaraan zoveel
aandacht te schenken? Gynaecoloog +
obstetricus = vrouwenarts deugt zeker
evenmin?
Voor sommige m/v-problemen is een
oplossing gevonden: verpleegster, verzorgster (een korter opgeleide verpleegster) en maatschappelijk werkster
werden verplegende, verzorgende en
maatschappelijk-werkende. Gelukkig
kunnen wij verplegenden en verzorgenden nog wel aanspreken met broeder en zuster.
Waarom er door de wijziging van
vroedvrouw in verloskundige onduidelijkheid werd geschapen, begrijp ik
niet. Men kan een mannelijke verbskundige ook nog een verlosser noemen, maar dan krijgt men de theologen op zijn dak.
Ik krijg de indruk dat mannen meer
moeite hebben met het m/v-probleem
dan vrouwen. De 'grondgedachte' dat
het voor een vrouw een eer is man,
beer of kerel genoemd te worden, heeft
mijns inziens nooit bestaan.

nog — als eerste betekenis van man
`mens' geeft, in de dagelijkse taalpraktijk is die betekenis aan het verdwijnen. Taal is in de eerste plaats een
communicatiemiddel. Wanneer men
woorden als manuren associeert met
mannen en niet met mensen, dan is de
communicatie gestoord. Een an er,
voor iedereen (niet alleen voor etymologen) begrijpelijk woordgebruik is
daarvoor de oplossing. Abs daar
nieuwe woorden voor nodig zijn dan
moeten we die verzinnen en gebruiken. Zoals eens — mevrouw Philippa
vertelt het zelf — het nieuwe woord
mens noodzakelijk werd, toen man de
betekenis `mannelijk mens' kreeg en
minder praktisch werd in de betekenis
`mens
Neologismen als mensuur zijn duidelijk. Het is even wennen, maar dat
geldt voor alle nieuwe woorden.
Wanneer het lukt met dergelij ke woorden iets weg te nemen van het ergerniswekkend patriarchale van onze taal,
dan is dat mijns inziens geen taalverarming, maar taalverrijking.

Puzzelwoorden
Annie Bakker — Groningen

Van manuur Haar
mensuur
Dirk Gudde — Utrecht

Mevrouw Philippa 'wordt niet goed'
van gezochte woorden als menskracht,
mensuren en mensjaar (Onze Taal september, blz. 159). Zij legt uit dat het
woord man in de oorspronkelijke betekenis ('mens') verdrongen dreigt te
worden. Ik wil niet ingaan op haar
etymologische uiteenzettingen. Niet
vanwege het feit dat ik daar minder
deskundig in ben dan zij (wat het geval
is), maar omdat ik het een irrelevante
argumentatie vend.
Abs ik iemand voor idioot uitscheld,
hoef ik bij de beledigde persoon niet
aan te komen met de etymologie van
het woord idioot: `Ik bedoel alleen dat
u ondeskundig of bijzonder bent. Abs
ik aan iemand refereer met dat wijf,
wek ik ook niet de indruk dat ik albeen `die vrouw' bedoel.
Het moge zo zijn dat Van Dale — nu

Waar ik als puzzelontwerpster sinds
kort naar op zoek ben, zijn woorden
die tegelijkertijd een volledig werkwoord en een enkelvoudig zelfstandig
naamwoord zijn, waarbij de betekenissen van de twee woorden niets met elkaar gemeen hebben. Een voorbeeld
van zo'n woord is WAGEN:
— het werkwoord WAGEN (riskeren)
— het enkelvoudig zelfstandig naamwoord WAGEN (voertuig).
Woorden die ik tot nu toe met hulp
van andere enthousiaste personen heb
kunnen verzamelen, zijn:
— bekken
— laken
— voorkomen
— keten
— leven (lawaal) — wagen
— kussen
— varen
— zeve n
Ook verzamel ik werkwoorden die
tevens als plaatsnamen voorkomen:
— gieten / Gieten
— wenen / Wenen
— huizen / Huizen
Wie wil er met mij meedenken?
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Van kapitaal belang
R A. J. Wels — hogeschooldocent Nederlands/Taalbeheersing te Sittard

`Redelijkheid, soepelheid en helderheid zijn ook van de nieuwe Schrijfwijzer de
basiskwaliteiten' aldus J. Monnink in zijn bespreking in het juni-nummer van dit
blad (blz. 105). Tallozen zullen hem bijvallen in dit oordeel, en terecht. De
Schrijfwijzer bestaat nu ruim een decennium en heeft een vaste plaats verworven op
de schrijftafels hier te lande.
De nieuwe Schrijfwijzer geeft op een groot aantal punten aan hoe het hoort. Een
deel van de adviezen is gebaseerd op onderzoek, maar soms komt Renkema ook met
voorstellen voor een bepaalde taalbeslissing, die niet teruggaan op onderzoek. Zijn
hoofdletteradviezen behoren tot die tweede categorie. Renkema propageert voor
titels van publikaties en namen van wetten een hoofdletterbeleid dat de
ontwikkelingen van de laatste veertig jaar miskent. Als we de Schrijfwijzer volgen,
dreigt een enorme toevloed van kapitalen. Willen we dat wel?
Het uitgangspunt van het Groene
Boekje is: beperk het gebruik van
hoofdletters zo veel mogelijk, omdat
`overdadig gebruik van hoofdletters de
tekst onrustig maakt' (blz. LXVIII).
Dit uitgangspunt geeft helaas weinig
houvast in concrete gevallen.
In zulke gevallen grijpt de scribent die
zekerheid wil naar de nieuwe Schrijf
wijzer. Op blz. 150 leest hij dat er voor
titels van publikaties en voor namen
van wetten twee conventies zijn. De
eerste houdt in dat men zo min mogelijk hoofdletters gebruikt: alleen bij
het eerste woord en bij eigennamen.
De tweede conventie is aan het Engels
ontleend en leidt juist tot zo veel mogelijk hoofdletters: behalve het eerste
woord krijgt elk zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, bijwoord en telwoord een
hoofdletter.
Deze tweede conventie zou, aldus
Renkema, in opmars zijn. Voor namen van kranten en tijdschriften beveelt hij aan de schrijfwijze te volgen
die de redacties van deze bladen zelf
hanteren. Bij titels van publikaties kan
men echter het best `de algemene regel' volgen: het eerste woord met een
hoofdletter, evenals elk zelfstandig en
bijvoeglijk naamwoord, werkwoord,
bijwoord en telwoord. De Engelse
conventie dus.

Op eigen houtje
Natuurlijk volgt Renkema zijn eigen
aanwijzingen op. Zodoende vindt men
in zijn lijst van geraadpleegde literatuur (blz. 199 e.v.) een overvloed aan
hoofdletters. Enkele voorbeelden:
Aanwijzingen Inzake Indeling en Stijl
van Ambtelijke Stukken; Hoe Schrijf ik

een Scriptie; Schrijven en Gelezen Worden; In Verzorgd Nederlands en Prettig
Leesbaar; Wie dit Leest Is Gek; Wartaal
en Wantaal in Nota's en Rapporten;
Turbo Taal.
Voor dit advies over hoofdletters in titels van publikaties pleit dat de Angelsaksische gewoonte de charme van de
eenvoud lijkt te hebben: Renkema
ontslaat degene die citeert van de
plicht om na te kijken hoe de auteur
zelf hoofdletters in de titel plaatste. Literatuurlijsten kunnen nu probleemloos van kleine letters en hoofdletters
worden voorzien.
Niettemin is iedereen verplicht bij
bronvermelding nauwkeurig te werk
te gaan. Men kan nu eenmaal niet lukraak woorden toevoegen, weglaten of
veranderen. Citeren doen we immers
altijd letterlijk, en dat geldt ook voor
titels. Het valt niet goed in te zien
waarom men zich wat de hoofdletters
betreft wel afwijkingen zou mogen
permitteren. Als het echt niet anders
kan, bijvoorbeeld doordat de titel geheel in kapitalen of in kleine letters is
gedrukt, past men al j aren de eerste
conventie toe: alleen aan het begin en
bij eigennamen een hoofdletter.

Namen van wetten
Voor namen van wetten e.d. geldt nog
steeds de regel die (onder nummer 6
en 79) geformuleerd is in de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
(Staatscourant 1984, 52). Deze regel
bepaalt dat het eerste woord van een
hoofdletter moet worden voorzien;
zonder goede reden dient men verder
geen hoofdletters te plaatsen. Sinds
1984 hebben deze aanwijzingen algemeen navolging gevonden, towel bij

de naamgeving van wetten als bij die
van voorontwerpen. Daarom schrijven
we bijvoorbeeld Wetgelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ook instanties worden sedertdien gekort op
hoofdletters: we schrijven Nationale
ombudsman en Nederlandse orde van
advocaten. Voor namen van wetten en
ontwerpen is het juist deze conventie
die momenteel in opmars is.
Renkema raadt weliswaar aan de
citeertitel te volgen, maar op nieuwe
wetten of wetsontwerpen acht hij de
`algemene regel' (= Angelsaksische
conventie) van toepassing. Men moet
dus schrijven: Wet algemene bepalingen
milieuhygiene (zijnde de citeertitel van
een bestaande wet) naast Wet Regeling
Vorderingsrecht Belangenorganisatie
(dit is een wetsontwerp). De inconsistentie stijgt ten top.

Dubieuze redenering
Renkema's presentatie van de regels is
wel heel curieus. Hij stelt eerst dat er
voor titels van publikaties twee conventies zijn en dat de tweede aan de
winnende hand is. Vervolgens schrijft
hij dat men bij nota's het best `de algemene regel voor titels kan volgen'. De
algemene regel! Wat eerst nog een conventie aan de winnende hand was, is
enkele regels verder al een algemene
regel. Dit kan natuurlijk niet.
De intussen vertwijfelde scribent is na
aandachtige lezing van blz. 150 uit de
nieuwe Schrijfwijzer weinig wijzer geworden. Het lijkt erop dat Renkema
de Angelsaksische hoofdletterconventie ingang wil doen vinden. Daarmee
zijn we terug bij het hoofdlettergebruik van voor 1954. Het Groene
Boekje staat juist een sober gebruik
van kapitalen voor ten gunste van een
rustig tekstbeeld. De Aanwijzingen
voor de wetgevingstechniek hebben dat
streven voorbeeldig voortgezet. De
nieuwe Schrijfwijzer echter dreigt op
dit punt tot chaos te leiden. Als we er
te veel gezag aan toekennen, zijn we
zo weer Terug bij de Tijd dat de
Hoofdletter Hoogtij Vierde!
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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 huip nodig. Weet u lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, laat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Nog meer schelden
Na Heestermans' Luilebol is er nu Lik
op stuk, een nieuwe woordenlij st met
beledigende namen en scheldwoorden
of, zoals de ondertitel luidt, een Nieuw
Nederlands woordenboelk voor agressief
taalgebruik. De auteurs, allen afkomstig uit Vlaanderen en werkzaam aan
de K.U. Leuven, zijn erin geslaagd 128
b.11 ilden te vullen met woorden als
adolfje, behangkrabber, bloemkooloor,
cholerakilkker en bekkebeul. Wie weet,
brengt dit boekje de lezer op nieuwe
verfrissende ideeen.
Lik op stuk. Nieuw Nederlands woordenboek voor agressief taalgebruik is geschreven door Dries de Bleeker, Jozef
van Haver en Piet Thomas en wordt
uitgegeven door Lannoo. Het boekje
kost f 16,90. ISBN 90.209.1857.5
Eroticon
Onder deze titel verschijnt een deter
dagen een boekje over erotisch taalgebruik. Auteur Robert-Henk Zuidinga lost nijpende kwesties op, zoals
het verschil tussen een Utrechter en
een Utrechtenaar en de precieze betekenis van het woord apotemnofilie.
Het boekje, ingeleid door Yvonne
Kroonenberg, is een bewerking van
26 afleveringen uit de taalrubrieken
die Zuidinga schreef voor Playboy en
Penthouse. Eroticon. Het ABC van de
erotiek wordt uitgegeven door Uitgeverij Bzztoh en kost f 19,50.
ISBN 90.6291.571.X
Maleis
Eveneens bij Uitgeverij Bzztoh verscheen lie ben je baboe niet. In dit
boekje behandelt de journalist Joop
van den Berg de (verbasterde) Maleise
woorden die veel door sprekers van
het Nederlands worden gebruikt zonder dat zij zich ervan bewust zijn dat
die woorden niet van Nederlandse
oorsprong zijn. Hebt u bijvoorbeeld
ooit geweten dat het woord amper een
verbastering is van het Maleise hampir
('nauwelijks'), of dat het woord oorlam komt van orang lama, een jeneverrantsoen voor oudgedienden?
lie ben je baboe niet. Maleise woorden in
bet Nederlands van Joop van den Berg
kost f 16,50. ISBN 90.6291.559.0

Knelpunten in onze taal
De stevig aan de weg timmerende
neerlandicus Driek van Wissen, auteur
van De Dikke van Dale is mijn beste
vriend, mag zich verheugen in het verschijnen van een nieuw boekje van
zijn hand. In De taal is bet voertuig
van de geest behandelt hij knelpunten
in onze taal ('Leerlingen moeten hun
lessen niet uit het hoofd leren, maar in
het hoofd'). Op de lijst van onderwerpen staan onder meer notoire kwesties
als de verbindingsletters -n- en -s-, de
komma, purismen en neologismen.
De taal is bet voertuig van de geest.
Kleine grammatica van de knelpunten
in onze taal verschij nt bij uitgeverij
BoekWerk en kost f 14,90.
ISBN 90.71677.85.0

over te maken (voor toegang incl.
lunch) op bankrekening 52.86.16.412
o.v.v. Terminologie, Eindhoven.
Inlichtingen: Aat Vervoorn, telefoon
040-474573.

Themadag
24 november 1990
' De kansen van het
Nederlands
Een citaat uit Het Parool van
9 september jl.:

Toeristische termen
Bij Wolters-Noordhoff verschijnt binnenkort het Toeristisch lexicon van
Vivian Kleyn. Hierin worden ruim
2500 termen en uitdrukkingen uit de
reiswereld van een verklaring voorzien. Het lexicon bevat het jargon van
de totale reisbranche; ook termen uit
het zakelijk reisverkeer komen uitgebreid aan bod.
Het Toeristisch lexicon kost f 27,00.
ISBN 90.01.47089.0
Terminologiedag
Woensdag 12 december wordt aan de
Technische Universtiteit Eindhoven
een congresdag over Nederlandstalige
vaktermen gehouden, als gezamenlijk
initiatief van het Nederlandse en het
Belgische normalisatie-instituut en de
Nederlandse Taalunie. Het samenwerkingsverband van deze drie instellingen (SaNT) wil de totstandkoming
van Nederlandstalige terminologielij sten bevorderen. `Voor een doelmatig taalgebruik is het een voorwaarde dat mensen aan dezelfde
termen ook dezelfde betekenis toekennen', aldus het persbericht. De dag
heeft betrekking op zowel technische
als niet-technische terminologie. De
lezingen gaan onder andere over
(vak)termen in het sociaal-recht, in
Van Dale, in de elektrotechniek en in
de verfwereld.
U kunt zich aanmelden doorf 2 55 —

Wij wel, maar bestaat die kans
op uitsterven werkelijk?
Op 24 november buigen vijf
prominente personen zich
tijdens de themadag De kansen
van het Nederlands over die
vraag.
U kunt daar bij zijn als u uiterlijk
19 november kaarten bestelt.
Raadpleeg voor meer informatie
bIz.170 van het oktobernummer
of bel het secretariaat:
070 - 35612 20.
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.I.I'I.I'I'I.I.,
PCUdB

n Het bloed kruipt, gelijk u alien bekend is, daar waar het niet gaan kan.
U Dat lijkt de enige verklaring voor
het feit dat onlangs de als kwaliteitskrant geroemde NRC vertelde dat
ergens een afdeling met personeel bemensd werd. • Een beetje kofschipvaarder weet natuurlijk dat het volledige werkwoord bemensen, bemenste,
heeft bemenst zou zijn als het in het
woordenboek stond; een beetje woordenboeksnuffelaar vindt het trouwens
ook, onder andere in de niet voor
niets Hedendaagse geheten Van Dale.
n Rij st dus de vraag of men ten burele
van de kwaliteitskrant een mogelijk
zinkend kofschip heeft verlaten, dan
wel of het onderliggende deelwoord
bemand met een -d de scribent parten
speelde. n Iets heel anders, of misschien ook weer niet heel anders.
n Sommige op muren gekalkte opschriften geven uiting aan een diepe,
maar overigens onbegrijpelijke verontwaardiging. n Nu heb ik niet het opschrift WEG MET DE HETERO-TERREUR

op het oog: een aanbeveling die gedurende enige j aren bij mij in de buurt in
vlammend witte letters op een blinde
muur te lezen stond. n Weliswaar
moge het de modale hetero niet duidelijk zijn in welk opzicht hij of zij terreur pleegt, maar het zal iedereen duidelijk zijn dat het met dat aanstootgevend gedrag afgelopen moet zijn.
n Ik bedoel maar, met zo'n strijdkreet
kan ik zeer wel vrede hebben. • Op
een gegeven ogenblik is de kreet van
de muur geveegd: misschien omdat hij
door afnemende terreur overbodig
was geworden, of omdat hij juist onder toenemende terreur onder heteroterpentijn bezweken is. n Maar wat is
daar nu voor in de plaats gekomen?
INCESTDADERS ZIJN GEEN VADERS.

Alsjeblieft. n Ik neem aan dat de creatieve kalk(st)er(s) niet wil(len) betogen
dat incest ook door broers, ooms en
overgrootmoeders gepleegd kan worden. Maar wat willen ze dan we'l zeggen? Dat plegers van incest na de echtscheiding geen alimentatie voor hun
slachtoffers hoeven te betalen? Dat
zou inderdaad een verrassend gezichtspunt zijn. n Maar goed, in dit
geval is het nog duidelijk naar welke
wantoestand deze tekst verwijst. n Wat

echter te denken van de leus die ik
regelmatig aantref aan de voorkant
van een tunneltje dat ik al fietsend passeer? n HOUDEN VAN ^ ONDERHOUDEN, omgeven door vrouwenteken-

tjes. Wie maakt nu precies bezwaar, en
waartegen? Menige ochtend heb ik op
mijn werk niet goed aan de slag kunnen komen, geprangd als ik werd door
deze vraag. Ik vermoed dat ik persoonlijk voor de weergevers/geefsters van
deze murale visie helemaal fout zit,
maar ik kan me, gelijk Joseph K. in
het werk van Kafka, niet verdedigen,
simpelweg omdat ik de aanklacht niet
begrijp. n In het begin van dit schrijven had ik het over redacteuren die
een eventueel zinkend kofschip verlieten. Een wat vergezochte en niet erg
mooie beeldspraak, vind ik achteraf.
Maar wat te denken van de metaforen
van Hedy d'Ancona, die als volgt de
overstap van de NOS-voorzitter naar
Veronica becommentarieert: `Het is
jammer als zo'n baken in zee het schip
verlaat, terwijl de baren zo woelig
zijn. n Aldus geciteerd in de Haagsche
Courant van 7 september jongstleden,
en uitgeknipt door de heer Schroeder
uit Den Haag. • Het spijt het genootschap ten zeerste dat mr. J. Bleekers'
omstandigheden het hem verhinderen
het abonnement op dit blad voort te
zetten, en het is navenant verheugend
te constateren dat verminderde opmerkingsgave niet tot die omstandigheden
behoort. Immers, hij stuurt een kopie
van een artikel waarin de zin staat
Vroeger was dit een koorballentent met
Hans Wiegel achter de bar. En ik altijd
maar denken dat Wiegel typisch een
corpsknaap is. • Lien de Graaf, oudmedewerkster WNT, wraakt de zin op
pagina 161 van dit blad: uw tafeldame
is kwijt. Dit zou volgens haar kindertaal zijn. Het spijt me, ook bier geeft
de onvolprezen Hedendaagse mij gelijk : (bet is) kwijt, in de betekenis van
we& zoek wordt er onder 3.4 van het
lemma kwijt vermeld. En van het naar
uw tafeldame it n'y a qu'un (faux) pas,
zoals de zuiderling zegt.

Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14a 2517 AK
Den Haag. Telefoon: 070 - 356 12 20
Fax: 070 - 392 49 08
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
1931) stelt zich ten doel `het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen
en aan hen die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te bren 7en'.
Het maandblad Onze Taal' (oplage 28.700) wil
op prettig leesbare en taalkundi g verantwoorde wijze inzicht g even in alle taken die
het taal gebruik 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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Wat betekent `redigeren'?

`Lees maar, er staat niet wat er stond'
Dr. A. Sassen — emeritus-hoogleraar Nederlandse taalkunde

De brievenrubriek van NRC Handelsblad gaat nu en dan vergezeld van een
begeleidend tekstje waarin de redactie
er onder meer op wij st dat zij zich het
recht voorbehoudt ingezonden brieven te weigeren dan wel te redigeren of
in te korten. In plaats van redigeren
stond er tot eind 1988 bewerken. Tegen
het gebruik van het woord bewerken
in de gegeven context heb ik indertijd
aan het adres van de redactie bezwaar
gemaakt. Ik meende dat een redactie,
ook die van een kranterubriek waarin
ingezonden brieven worden opgenomen, niet het recht heeft die brieven
voor publikatie te bewerken in de zin
die daar in het gegeven verband aan
moet worden toegekend: zodanig veranderen dat ze meer in overeenstemming zijn met wat de bewerker vindt
dat er wel en niet moet staan, een vrijheid die zich kan beperken tot het verbeteren van een typefout maar ook
heel goed een zodanige wij ziging kan
omvatten dat de schrijver zijn brief
niet of nauwelijks herkent: er staat
niet wat hij geschreven had.

Eisen van goed Nederlands?
De redactie van NRC Handelsblad
was het met deze zienswijze niet eens:
bewerken, als journalistiek begrip, is in
haar ogen een onschuldige, zij het
vaak noodzakelijke bezigheid: de tekst
van de brief qua spelling, grammatica,
formulering, woordkeus `in overeenstemming brengen met de eisen
van goed Nederlands'. Niettemin is,
als gezegd, het woord bewerken in het
bedoelde tekstje vervangen door
redigeren, naar mag worden aangenomen omdat de redactie meent dat
dit woord beter dan bewerken uitdrukt
dat de bedoelde behandeling beperkt
blijft tot onschuldige aanpassingen aan
`de eisen van goed Nederlands
Naar mijn mening is dit een onjuiste
opvatting van de betekenis van de
woordgroep een brief redigeren. Het
woord redigeren betekent (Van Dale):
in behoorlijke vorm (wat betreft Stijl,
grammatica, structuur) op schrift
onder woorden brengen, in elkaar
zetten'. Een van de voorbeelden van

Van Dale is een wet redigeren. Een
brief redigeren wil dus zeggen: het hoe
(de redactie) vaststellen van wat Je zeggen wilt (de gegeven inhoud) in de
vorm van een brief. Het is dus duidelijk dat je een bestaande brief niet kunt
redigeren. Wel kun je die, net als bijvoorbeeld een wetsartikel (voorbeeld
van Van Dale) opnieuw redigeren, `een
nieuwe vorm geven'. Is dit wat de
redactie van de brievenrubriek van
NRC Handelsblad feitelijk bedoelt?
De vraag is dan: wat valt er onder
vorm en wat (per se) niet? Wat houdt
`een wetsartikel opnieuw redigeren'
precies in? Verandert er dan alleen iets
aan de Stijl, de grammatica, de structuur (is?), dat wil zeggen, zeg je precies
hetzelfde `in andere woorden' of
houdt het meer in?

Waanwijze redacties
Zijn de vorm waarvan Van Dale
spreekt en de inhoud, van brieven,
wetsartikelen, van teksten uberhaupt,
scherp en ondubbelzinnig van elkaar

te (onder)scheiden? Over het herredigeren van wetsartikelen kan een
rechtskundige lezer misschien eens
zijn licht laten schijnen. Wat de brievenrubriek van NRC Handelsblad
aangaat, weet ik inmiddels uit ervaring
waar het voorbehouden recht van
redigeren soms op neerkomt: niet
alleen maar evidente fouten in spelling
en taalgebruik van op dit punt onmiskenbaar falende briefschrijvers corrigeren, maar wel degelijk bewerken in
de door mij gewraakte zin: door toevoeging, vervanging en weglating veranderingen aanbrengen die de redactie
in haar (waan)wijsheid voor verbeteringen houdt, zodat er uiteindelijk
staat wat zij vindt dat er wel en niet
moet staan, en er vervolgens met de
naam van de misleide briefschrijver eronder maar zonder diens instemming
een tekst gepubliceerd wordt die hij
niet geschreven heeft. De redactie van
een tijdschrift die zo handelt, zou binnen de kortste keren zonder kopij
komen te zitten; die van een krant kan
het zich blijkbaar straffeloos permitteren!
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Een beproefde traditie
H. A. van Wijnen — chef redactie Opinie, NRC Handelsbiad

Heeft een krant het recht op een zodanige manier veranderingen in een brief
aan te brengen dat er iets anders zou
komen te staan dan in de oorspronkelijke tekst stond? Anders gesteld: mag
een kranteredactie ingezonden stukken redigeren/bewerken?
Wij beantwoorden die vraag positief
als het erom gaat brieven stilistisch te
verbeteren. In drie van de vier brieven
zijn stilistische ingrepen (soms cosmetisch, soms substantieel) noodzakelijk
in het geval de inhoud en de stijl elkaar niet dekken. Wij zouden daartoe
niet overgaan als wij niet zouden worden geleid door de behoefte zo'n brief
te redden. Wij steunen daarbij op een
oude, beproefde journalistieke traditie.

Over heel de wereld volgen kranten en
weekbladen deze lijn.
Met alle auteurs van artikelen (niet:
van ingezonden brieven, bestemd voor
de brievenrubriek) voeren wij overleg
over door ons noodzakelijk geachte
veranderingen, voor zover wij die auteurs zelf hebben uitgenodigd. Met
auteurs die uit eigen beweging hebben
geschreven, doen wij dat soms, maar
niet altij d. Tegenover de eerste categorie (die de grootste groep van de auteurs op de opiniepagina omvat) tonen
wij wat meer egards dan tegenover de
tweede. De ene groep schrijft desgevraagd, de andere op eigen risico. Ook
daarin voorzien de waarschuwingen in

onze regelmatig op de opiniepagina afgedrukte algemene -voorwaarden.
Wij behandelen de brieven in de hiervoor bedoelde zin niet alleen met
meer consideratie dan de meeste buitenlandse kranten van naam, maar ook
zachtzinniger. The National Geographic, The Economist, The International Herald Tribune, The Guardian
en The New York Times drukken in
het algemeen de essentie van brieven
af, de Amerikaanse weekbladen Time
en Newsweek en Le Nouvel Observateur niet meer dan twee tot drie alinea's. In die weekbladen maakt men
een eenheidsworst van de brieven. Wij
laten daarentegen zoveel mogelijk van
de brieven intact.

Auteurs of lezers sparen?
Redactie Onze Taal

Het artikel van de heer Sassen geeft
ons aanleiding uit de doeken te doen
hoe de redactie van Onze Taal handelt
met binnengekomen kopij. Allereerst
moet worden vastgesteld dat in het algemeen voor een redactie de te volgen
procedure verschilt per tekstsoort.
Een poezieredacteur zal zich wel twee
keer bedenken voor hij een letter wijzigt in de hem toevertrouwde gedichten, terwijl een eindredacteur van een
blad als Time de vrije hand moet hebben bij het herzien, inkorten en aanpassen van bijdragen. Wij beperken
ons nu verder tot een tijdschrift waar
we verstand van hebben: Onze Taal.
Onze Taal ligt, als tijdschrift met
een voorlichtend, populair-wetenschappelijk karakter, tussen deze extremen in. Wanneer een lezer een artikel
in Onze Taal onder ogen krijgt, is er
vaak al heel wat aan gesleuteld. Een
veelvoorkomende procedure is de volgende. Een auteur levert een bij drage;
de redactie wijst de auteur op

lacunes, onduidelijkheden, interes
sante aspecten die ruimere aandacht
verdienen, en op grond van dit alles
schrijft de auteur een tweede versie.
Deze versie wordt vaak iets ingekort,
hier en daar wordt de zinsbouw veranderd, spelling en interpunctie worden
zo nodig aangepast aan de regels van
het Nederlands.
Is deze werkwijze een immorele ingreep in het geestelijk eigendom van
de auteur? Gaat de redactie op de stoel
van de auteur zitten? Wij vinden van
niet. Een goed artikel is in de meeste
gevallen het resultaat van een gedachtenwisseling, waarbij de bijdrage van
verschillende paren goedgetrainde
ogen (en pennen) onontbeerlijk is.
Het is goed op deze plaats te benadrukken dat een verzoek tot herschrijving geen bewij s van onvermogen is;
de ervaring leert dat de eerste versie
zelden de beste is. Natuurlijk zijn er
auteurs die bezwaar maken tegen onze

bemoeienissen, maar verrassend vaak
laten ze weten de redactionele ingrepen bij nader inzien te waarderen.
In onze opvatting zijn inhoud en
vorm nauw verstrengeld; ze komen
grotendeels gelijktijdig tot stand en
een dialoog kan daarbij helpen. Onze
omschrijving van redigeren komt
overeen met de door de heer Sassen geformuleerde omschrijving van bewerken. Los van de keuze voor de passende term komt onze mening vooral
neer op het volgende. De heer Sassen
vermoedt dat een redactie die artikelen bewerkt, zonder kopij komt te zitten; wij vrezen dat een tijdschrift met
onbewerkte artikelen zijn lezers verliest.
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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.

Informaticatermen (1)
schijfstation
Bert Zwep — onderzoeker menscomputer-communicatie, Utrecht

In zijn rubriek `Informaticatermen:
hoe moet het heten?' (septembernummer Onze Taal) geeft Cees Kleinveld
de keuze van de normalisatiecommissie voor de vertaling van `disk-drive':
het foeilelijke schijfeenheid. De term
`eenheid' wordt wel vaker in
computer-omgevingen gebruikt. Dit
komt voort uit de directe vertaling van
het Engelse woord 'unit'. In een technische context heeft het woord `unit'
als betekenis: `a small machine which
has a particular function, often part of
a larger machine'. Als zodanig wordt
de term gebruikt in samenstellingen

waarin ook de functie genoemd wordt
(visual display unit: machientje met de
functie 'tonen'). Dit zo letterlijk vertalen leidt tot volstrekte onzin, omdat
het Nederlandse woord 'eenheid' niet
de betekenis kent `machientje met specifieke functie'.
Iemand die incidenteel met computers
werkt, denkt daarom eerder bij schijfeenheid aan een hechte verzameling
schijfonderdelen dan aan een
`machientje waarin een schijf geplaatst
kan worden'.
Mij lijkt het daarom beter in plaats
van schijfeenheid het woord schijf
station te gebruiken. Dit sluit beter
aan bij de handelingen die de gebruiker met een diskette uitvoert: hij of zij
plaatst een schijfje in het schijfstation
of haalt dit Bruit.

Vrijen: alleen voor
mannen?
Anne Marie Segaar — studente Nederlands, RU Leiden

In Onze Taal van oktober 1990, blz.
189, bespreekt Marlies Philippa de
etymologie van het woord vrijen. Tijdens het lezen van het artikel heb ik
haar betrapt op twee taalseksismen
van hetzelfde soort: `Door te vrijen
maakt men een vrouw tot bloedverwant' en verderop `( ... )dat men tegenwoordig een meisje pas opvrijt nadat men haar het hof heeft gemaakt'!
Ik heb toch altijd gedacht dat `men'
verwijst naar 'mensen' oftewel `mannen en vrouwen'. Helaas voor de vrouwen: alleen mannen schijnen actief te
vrijen, terwijl de vrouw zich waarschijnlijk — volgens Marlies
Philippa — laat 'bevrijen' of zoiets.
Zelfs als je het eerste voorbeeld in de
Middeleeuwse context plaatst, moet je
`mannen' schrijven als je `mannen' bedoelt en niet 'men'.

Naschrift
Marlies Philippa

Informaticatermen
(2)
R. Hein — Zaandam

In het oktobernummer van Onze Taal
stelt Cees Kleinveld dat de informaticatermen prompt, pull-down menu en
pop-up menu moeilijk te vertalen zijn.
Naar mijn mening vergeet hij echter
de volgende, in diverse pc- en
MS-DOS-handleidingen voorkomende
a ternatieven te noemen:
— Prompt: aanwijzer.
Deze term geeft misschien niet zozeer
de functie van het betrokken symbool
weer, maar vergroot wel de herkenbaarheid (de prompt ziet er standaard
immers uit als > ). De door de
commissie-Kleinveld gesuggereerde
term invoersein laat wel direct de bedoeling van het symbool zien, maar
zou volgens mij net zo goed kunnen

slaan op de cursor. Deze heeft in elk
geval geen 'wijzende' vorm, zodat verwarring met de aanwijzer mij uitgesloten lijkt.
— Pull-down menu: submenu.
Dit woord brengt simpelweg de verhouding tot het hoofdmenu in de balk
tot uitdrukking. Het 'afroleffect' dat
in de suggestie afrolmenu van de commissie tot uitdrukking komt, vind ik
in de praktij k niet duidelijk terug: er
verschijnt gewoon een rijtje opties in
beeld, waarvan duidelijk blijkt dat ze
van een lager niveau zijn dan de
hoofdfuncties.
— Pop-up menu: oproepmenu.
Gelukkig heeft de commissieKleinveld circuskreten alsfloepmenu,
plofinenu en verrasmenu verworpen,
maar het uiteindelijke voorstel pop-op
menu is feitelijk niet Nederlandser dan
het Angelsaksische origineel. Dit kan
men dus moeilijk een vertaling noemen.

Ik zat vroeger op een meisjesschool
waar de rectrix nogal eens vermanend
zei: 'Zoiets doet men hier niet!' Dit
`men' sloeg beslist niet op een man: de
geslachtsaanduiding van men is afhankelijk van de context.
De reactie van Anne Marie Segaar
riekt naar feministicisme (zie mijn
artikel in het septembernummer van
Onze Taal, waarin ik ook inga op de
etymologie van men). Zij is zo gefixeerd op mogelijke seksismen, dat ze
vergeet de zinnen in hun verband te
zien. Had ze dat wel gedaan, dan had
ze begrepen dat Friya mijn lievelingsgodin en mijn grote voorbeeld is, maar
dat ik vrijen en opvrijen in het door
haar aangehaalde gedeelte van de tekst
behandel in hun oude betekenis `een
aanzoek doen, het hof maken'. En
(helaas) dat was in onze patriarchale
maatschappij het voorrecht van de
man. Men hoeft hier dus niet nader gedefinieerd te worden. Een meisje werd
gevrijd of er werd naar haar gevrijd.
Zie en lees de tekst!
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Boeren met worst

onbegrijpelijke zinnen. Neem bijvoorbeeld een stuk tekst zoals mij dat onlangs ter publikatie werd toegezonden:

Joed Elich — redacteur, Hoofddorp

Louis Hoogendoorn signaleert in
Onze Taal van oktober dat steeds
meer woorden los of met een streepje
worden geschreven, terwijl deze woorden meestal als een woord moeten
worden gespeld. Hij schrijft verder dat
niet blijkt dat de invloed van het
Engels een rol speelt bij het onjuist
schrijven van samenstellingen.
Ik denk dat de invloed van het Engels
onmiskenbaar is, met name als teksten
van informatici en automatiseerders
onder de loep worden genomen. Dit
vakgebied staat onder sterke invloed
van het Engels en dat uit zich niet alleen in anglicismen. Soms ontstaan

Los schrijf rage
Aad Jansen — beedigd vertaler Engels,
Amsterdam

Louis Hoogendoorn schrijft in het
oktobernummer van Onze Taal over
de schrijfwijze van samenstellingen, en
over wat hij noemt de `anglicismehypothese' als verklaring voor de vele
fouten daarin.
De steeds vaker gemaakte fouten op
dit gebied vinden hun oorsprong
mijns inziens vooral in kringen waar
veelvuldig Engels gelezen wordt, maar
waar men overigens een middelmatige

Open per versus
met ingang van
G. Sieraad — Beverwijk

In het oktobernummer van Onze Taal
gaat PCUdB (op de achterkant) onder
meer in op het gebruik van per in verband met een tijdstip. Hij signaleert
een toenemend gebruik van dit
woordje in de betekenis met ingang
van, en haalt Van Dale aan, waar deze
bij met ingang van als voorbeeld geeft:
de regelingen worden per 1 februari van
kracht. Naar mijn mening slaat Van
Dale hiermee de plank mis.

Probleem stellingen worden echter maar
al te vaak oplossing gericht beschreven
( ... ). Het ontwerpen van een oplossing
wordt uitgevoerd in de systeem ontwikkeling fase(... ). De benodigde data
communicatie capaciteit kan worden afgeleid uit een inventarisatie van alle data
communicatie activiteiten. Vervolgens
worden de daaruit voortkomende data
stromen berekend( ... ). In de Automatisering Gids van 13 augustus wordt beweerd dat de response tijden bij de data
communicatie hoog zijn. De praktijk
situatie is nog minder ideaal.
De tekst is moeizaam te lezen en dat
komt niet alleen door de inhoud. De
lezer komt er wel uit, maar het is niet
in een oogopslag te zien welke woor-

belangstelling voor taal aan de dag
legt, bijvoorbeeld op instituten voor
beta- of gammawetenschappen. Als
medewerker van zo'n instituut kom ik
vrijwel dagelijks fout gespelde samenstellingen tegen. Zelfs een verbindings-s vormt niet altijd een reden om
de twee verbonden woorden aan
elkaar te schrijven: schrijfwijzen als
`onderzoeks voorstel , 'gedrags verschillen, `mannetjes rat' en `wetenschaps commissie' komen frequent
voor.
Fouten worden minder vaak gemaakt
in bekende samenstellingen. Voor het
dictee uit het onderzoek lijken tamelij k gangbare woorden gekozen te zijn,

Als we no eens kijken naar de toelichting op per in het woordenboek,
dan zien we per post, per contant, per
ongeluk en nog een paar voorbeelden.
Inderdaad niet met ingang van, zoals
PCUdB schrijft.
Wat Van Dale naar mijn mening ook
had moeten vermelden, is de betekenis
OP een zeker tijdstip. Ik leg de nadruk
op OR omdat volgens mij dat wel een
uitleg kan zijn van per, maar dat zulks
niet geldt voor met ingang van.
Als wij zeggen de regelingen worden
per 1 februari van kracht, dan bedoelen
wij een tijdstip, in dit geval een datum,
waarop iets gebeurt, i.c. het van kracht
worden. Dat kan maar een keer ge-

den bij elkaar horen. Het lezen gaat
met horten en stoten; zelfs de naam
van het vakblad is onjuist.
Het in stukken hakken van lange
woorden blijft niet beperkt tot de
automatisering. Bij Abcoude heeft
lange tijd een bord gestaan met de
mededeling 'verbeteringen in grond
werk'. Elke keer als ik erlangs kwam,
vroeg ik me of wat ze daarmee toch
zouden bedoelen.
Lange woorden kunnen best aaneen
worden geschreven zonder dat ze onbegrijpelijk worden: systeemontwikkeling rijstrooksignalering en automatiseringsdeskundige. De praktijk is anders.
Het wachten is op de slager die boeren
met worst verkoopt. Ik zal geen klant
van hem worden: hij zal zijn waar
smakelijker moeten aanprijzen.

die alle in een woordenboek zijn terug
te vinden. Er bestaat dus een gerede
kans dat het desbetreffende woordbeeld bij de proefpersonen bekend is.
De onzekerheid wordt een stuk groter
bij samenstellingen als prefrontaleschorssysteem, vasopressinespiegel,
hartslagfrequentie, stimuluskarakteristiek, glucoseafgifte, Parkinsonpatienten, bloed-hersenbarriere, verlieservaring post mortem-hersenweefsel,
pedaaldrukgedrag. Voor dit soort
samenstellingen gebruikt iedere onderzoeker zijn eigen spelling, zo lijkt het.
Van een streepjesrage is daarbij geen
sprake, eerder van een losschrijfrage.

beuren. Daarna zeggen wig: met ingang
van 1 februari zijn de regelingen van
kracht.
Overigens loopt Van Dale al langer in
ongelijke pas met mij. In de oplage
1970 wordt een ander voorbeeld genoemd: hem is ontslag verleend met
ingang van 1 april. Ik denk dat ontslag
wordt verleend op een tijdstip, het is
een gebeurtenis die niet voortduurt. Je
kunt niet zeggen: ik heb al een jaar
ontslag, wel: ik ben een jaar geleden
ontslagen. De werknemer is dus ontslagen per 1 april.
Misschien breng ik hiermee per heden
wel een discussie op gang.
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Verloskundige:
seksisme opgelost

benauwd. OP de gang is ook niet zo
mooi en AAN de gang, ja, zo blijf je
bezig.

J. F. Smit — Amsterdam

Ten aanzien van de reactie van prof.
Kloosterman in het septembernummer op blz. 148 (over de benaming
`verloskundige' als toppunt van seksisme) zou ik het volgende willen opmerken:
1. In onze taal bestaat wel degelijk een
mannelijk equivalent van het woord
vroedvrouw, namelijk het woord
vroedmeester.
2. Dit zo zijnde, kan het dus niet als
seksisme beschouwd worden het
woord verloskundige in te voeren, aangezien hiermee beide aanduidingen
worden afgeschaft.
3. Het tegendeel lijkt mij het geval te
zijn. Immers door invoering van het
woord verloskundige wordt aangegeven dat de kunne van een eventuele
sollicitant er niet toe doet bij de
beoordeling van zijn of haar geschiktheid, doch uitsluitend opleiding, ervaring en wat dies meer zij .
Ten slotte zij nog opgemerkt dat zowel in het Duits als in het Frans mannelijke equivalenten van het woord
vroedvrouw bestaan. Dit is alleen in
het Engels blij kbaar niet het geval.

Op/in/aan moderne
straatnamen
Wilma Siewert — Maarssen

In Onze Taal nr. 10 blz. 172 reageert
Niek 't Hart op het straatnamenverhaal van de heer Hoving in nr. 7/8,
blz. 130. In de uitwerking van
moderne straatnamen treedt een grappig verschijnsel op: voorzetsels en lidwoorden combineren anders dan we
gewend zijn. Voorbeeld: Hoving zegt
zelf `Ik woon IN de Spieringsloot'. Het
is toch niet de bedoeling dat we dat
letterlijk nemen. Dit verschijnsel
komt vaker voor, zo ook bij straatnamen die eindigen op -berg of -gang.
Iemand woont misschien OP Hemelsblauw, maar niet OP de Cauberg, want
dat is helemaal in Limburg. En IN de
Elviragang wonen, lij kt me een tikj e

Zelf woon ik in Maarssenbroek, om
precies te zijn IN Reigerskamp. U ziet
dat bier geen lidwoord gebruikt
wordt; zo wel, dan ontstaat een minder gewenste associatie: IN DE Reigerskamp doet denken aan het wonen in
een groot gebouw voor een bijzondere
bevolkingsgroep die extra zorg nodig
heeft. IN HET Reigerskamp hoor je
bijna nooit. Dat is wellicht te veel analoog aan kampen zoals die vroeger
bestonden en waar niemand graag aan
herinnerd wordt.
In Maarssenbroek zijn ook woonbuurten met namen die eindigen op -spoor.
Ook daar worden in het spraakgebruik geen lidwoorden gebezigd;
men woont IN Kamelenspoor of
Zebraspoor. Op het moment dat het
grote winkelcentrum bedoeld wordt,
zie je echter weer een lidwoord verschijnen: `Wij gaan NAAR HET Bisonspoor'.
Met deze korte beschrijving hoop ik
een vrolijke noot meegezongen te hebben in het moderne-straatnamenlied.

Trein(dienst)benamingen

(sours zelfs in plaats van een nummer).
Bij deze namen gaven de spoorwegmaatschappijen blijk van een rijke fantasie. De naam De Arend is algemeen
bekend, en de namen Lucifer, Donder
of Vesuvius zijn begrijpelijk, maar er
waren ook de Aap en het Sijsje. Minder voor de hand liggend voor een
stoomlocomotief zijn de namen
Kenau Hasselaar, Geneeskunde, Onderwijs en Jan Pietersz. Koen. Al deze
eigennamen stonden op fraaie koperen
naamplaten op de zijkant van de locomotief.
Bij de totstandkoming van de NS zijn
de eigennamen afgeschaft, en bovendien werd er een logisch systeem van
nummerseries ingevoerd. Het werd
toen gemakkelijker van een 2100 of
een 3700 te spreken dan van een Blikken Tinus of van een Jumbo. Veel bijnamen zijn echter bij het personeel
nog in gebruik gebleven. Typische
soortnamen waren bijvoorbeeld ook
de tienders (keteldruk 10 atm.), de
Rhijnbogen (eerste locomotieven van
de Rhijnspoor met een draaistelbogie), de snellopers en de grote groenen van de staat (= Staatsspoorwegen).
Gedurende vele jaren is het geven van
namen aan materieel(typen) als min of
meer onzakelijk beschouwd, maar de
oude traditie komt gelukkig langzamerhand terug. Waarom vliegtuigen
en auto's wel namen, en de treinen
naamloos?

J. H. Broers — Den Haag

Met veel belangstelling las ik in
het oktobernummer van Onze Taal
(blz. 184-185) het artikel van ing.
L. de Bruijn over treinbenamingen.
Behalve locomotieven en treinstellen
hebben ook treindiensten hun eigen
benaming. Naar Parijs kan men
reizen met de Etoile du Nord, naar
Innsbruck met de Erasmus, naar Chur
(Zwltserland) met de Frans Hals, en
naar Moskou (en ook naar Kopenhagen) met de Nord-West Express; zo
zijn er nog meer namen, die ook als
zodanig in het spoorboekje staan vermeld.
Overigens kwamen ook bij de vroegere stoomlocomotieven veelvuldig
eigennamen voor. Aanvankelijk — in
de vorige eeuw — droegen vrijwel alle
stoomlocomotieven eigennamen

Apeldoornse
Geheelonthouders
H. Bunt — Groningen

De bewering van Saskia de Jong (op
blz. 149 van het septembernummer)
dat de omschrijving `Apeldoornse
Geheelonthouders Voetbalvereniging'
voor A.G.O.V.V. slechts een grapje zou
zijn, is onjuist. Aanvankelijk heette de
club (opgericht in 1913) wel degelijk
zo. Toen de naam niet meer toepasselijk werd geacht (1921), werd hij gewijzigd in 'Alleen Gezamenlijk Oefenen
Voert Verder . Vandaag herinnert nog
het clubkostuum (blauw shirt, witte
broek en blauwwitte kousen) aan de
`blauwe-knoopperiode'.
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Te pas en to onpas
Rob Tempelaars — redacteur van het
WNT, Leiden

In Onze Taal nummer 10, blz. 186,
verwerpt de heer C. Kostelijk de definitie die in Van Dale gegeven wordt
van de verbinding to pas en te onpas.
Met instemming haalt hij Verdenius
aan, die concludeert dat de betekenis
van de gehele verbinding `op de meest
ongepaste ogenblikken' — kortom `te
onpas' — is. Deze opvatting ziet de
heer Kostelijk weerspiegeld in Koenen:
`onpas: te , bijw. uitdrukking niet
van pas, ongelegen: to pas en te —'.
Tot slot stelt hij vast dat men in het
WNT de verbinding to pas en te onpas

en vergelijkbare `eenzij dig gerichte
polaire verbindingen' als rijp en groen
en (iemand uitmaken voor al wat)
moot en lelijk (is) merkwaardig genoeg
niet aantreft.
Deze kritiek verdient een weerwoord.
Ten eerste is de definitie in Koenen
onvolledig. Koenen geeft immers alleen de betekenis van te onpas, dat
voorkomt in het als voorbeeld aangehaalde te pas en te onpas.
Ten tweede bevat het WNT wel degelijk de verbinding to pas en te onpas. In
de `bijvoegsels en verbeteringen' van
Deel XII staat zij vermeld met een
citaat uit 1931. Als betekenis wordt gegeven: `elk oogenblik, of het geschikt
is of niet'. Hetzelfde geldt voor de verbinding rijp en groen. Bij het artikel
rijp (IV) in Deel XIII van het WNT

Malapropismen (9)
• Ik wil mijn schoonmoeder niet tegen mijn harnas injagen.
• Nee voorzitter, dat kan niet: de kas
is helaas ontoerekenbaar.
• Piet is de drijvende motor achter
dii initiatief.
• Zij kan de pot hachelen.
• Je moet wel zoete koekjes bakken
om van haar lets gedaan te krijgen.
• Uiteindelijk is het voorstel geaccepteerd, maar er is wel een hoop
water door de wijn gegaan.
• Kom op, ga elkaar nu geen muggen
afvangen.
• Het begint nu aardig uit de spuigaten te lopen!
• Wordt het niet eens tij d actie op
zaken te zetten?
• Waar gewerkt wordt, vallen spaanders!
• Gelukkig is alles weer goed met
zijn pootjes op tafel terechtgekomen.
• Ik ga nog liever naar de Mokumer
hei.
• Zijn opa kan praten als brugwater.
• We kunnen er niets meer aan doen;
het plan was een doodgeboren
kindje.
• Het project moeten nog armen en
benen worden gegeven.
• Een vragenlijst kan natuurlijk maar
een klein slipje optillen van de
sluier over schrijfdidactiek.

• Hij vergezelde hem naar zijn laatste
begraafplaats.
• Ik goof nu eindelijk al die cory
feeen de tuin uit.
• Zij was een echte vlam fatale.
• Vooralsnog is de economische boycot het gereedschap waarmee de
Iraakse agressor wordt tegemoetgekomen.
• Je moet nu geen roet in de soep
gooien.
• Als je van baan verandert, moet je
een getuigenschrift aanvragen.
• Gratis of te halen FISCUS ± 2.50 m.
hoog, o.a. geschikt voor instellingen.
• Hij wil zich tot Nederlander laten
nationaliseren.
• Als de drukte een beetje van de
ketel is, moeten we maar weer eens
een afspraakje maken.
• Pas toen ik dat hoorde, ging er een
belletje branden.
• Dat bedrijf heeft overal vestingen.
• Eerst moeten we natuurlijk een
kampetent opzetten.
• Dit gaat lijken op een vermengeling
van belangen.
• Bij de sluis moesten we eerst de
boot schudden.
• Hij keek me nogal bedrempeld aan.
• Amerika heeft nu ook troepen
gestuurd naar de Verenigde Arabische Emigranten.

wordt verwezen naar het artikel groen
in Deel V, waar de verbinding uitgebreid wordt behandeld in kolom 819
en 820.
Ten slotte maakt het citatenmateriaal
van rijp en groen in het WNT duidelijk dat het maar zeer de vraag is of
dergelijke verbindingen oorspronkelijk niet bestonden — en wellicht nog
bestaan — uit een positief en een negatief element. Zo brengt de auteur die
in een dichtbundel rijp en groen verzamelt, gedichten samen die in rijpe
en in onrijpe staat verkeren, goede en
minder goede of slechte gedichten dus.
Voor het zelfstandig gebruikte rijp en
groen geeft het WNT als betekenis:
`alles, goed of slecht zonder onderscheid door elkaar'.

• Schroeischade wordt niet vergoed,
uitzonderingen nagelaten.
• Hoe je bij de brug moet komen,
wijzigt zich vanzelf.
• Op aanwijziging van de uitvaartleider dienen de aanwezigen te gaan
staan.
• De patient kreeg slechts een placenta toegediend.
• Sinds ik haar mag tatoeeren, noem
ik haar bij de voornaam.
• En nu linea directa naar huffs!
• Ik vertel je dit natuurlijk wel binnen vier kamers.
• Als de cursus niet doorgaat, wordt
uw cursusgeld geroutineerd.
• Dat druist de militairen tegen de
haren in.
• Wat een slecht resultaat; ze bakken
er maar een potje van!
• Ze nam bij dat bedrijf al gauw de
kuitenlatten.
• Van dit video-apparaat ben ik zeer
geportretteerd.
Gehoord of gelezen en ingezonden door:
Ko Baart, Leiden; B. de Beer, Amsterdam;
Henk Bettink, Zwolle; J. Bruens, Hintham; I. M. G. F. Bruijsten, 's-Hertogenbosch; prof. dr. L. Burema, Rotterdam; R.
H. van der Burg, Groningen; Ronald van
de Crommert, Mariaheide; Aloys Ernsting, Amsterdam; F. Fijsen, Rotterdam; J.
H. de Haas, Rotterdam; Abr. Heringa, Usselo; Rob Jamin, Den Haag; Marijke Kloppenburg, Amsterdam; M. Krouwel, Delft:
H. Maessen, Nieuwegein; P. Mantel, Overveen; W. Sterenborg, Tilburg; G. G.
Stikker-Doornbos, Heerenveen; A. I. A.
Mak, Rodevesch; J. van Thiel, Nijmegen;
en redactieleden van Onze Taal.
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Onze groeiende woordenschat
H. Heestermans

Er zijn steeds meer zogenaamde dinkies. Dink is zoals bekend de afkorting
van `double income no kids'. Tweeverdieners zonder kinderen. Ze werken
keihard van maandag tot en met vrijdag, zitten onder stress en kennen
voortdurende prestatiedruk. Vrijdagavond is de accu leeg en in het weekend moet de batterij weer worden opgeladen. De dinkies kiezen dan niet
voor een actief weekend, maar voor
luieren en nietsdoen. Ze sluiten zich of
van de buitenwereld en komen zondags het huis niet uit. Cocooning heet
dat op z'n Engels: je nestelen als in een
kokon. Ontbijt op bed, gordijnen
dicht en een video bekijken, 's avonds
chic dineren thuis met champagne.
Pas 's maandags komen ze weer uit de
kokon. De rups is weer vlinder geworden.
Cocooning is tekenend voor deze tijd.
Het gaat de mensheid niet meer om
solidariteit zoals twintig jaar geleden.
Het gaat om onszelf, om het geld en
het genot.
De onderwijsministers van de laatste
25 jaar hebben nogal wat maatregelen
genomen waar niet iedereen gelukkig
mee was en is. Een van de laatste
beslissingen is deze: een student die na
een HBO-opleiding nog een universitaire opleiding wil volgen, krijgt daarvoor maar een paar jaar de tijd. In totaal mag hij bijvoorbeeld over zijn
HBO en universiteit 6 jaar doen. Dus
4 jaar HBO? Dan nog maar twee jaar
universiteit. Die studenten die doorstromen van HBO naar universiteit
worden stapelaars genoemd. De huidige minister van Onderwijs Ritzen
heeft onlangs aangekondigd dat hij het
stapelen van meerdere opleidingen in
het hoger onderwijs wil ontmoedigen
omdat het een inefficiente leerweg is.
Dat is zeer jammer. Vroeger had je
nog wel eens een hoogleraar die de
carriere had gemaakt van onderwijzer
via leraar naar het professoraat. Vaak
waren dat de beste docenten. Zou dat
in de toekomst onmogelijk zijn?
Drie maanden geleden dacht ik dat
de woorden eetlezen en eetlezer,

ooit door Remco Campert bedacht,
het niet zouden halen. Nu ben ik daar
niet meer zo zeker van. Kees Fens
schreef onlangs over een evenknie van
de eetlezer: de looplezer. Waarom
altijd dat dorre lezen thuis, in een
stoel, aan tafel, onder een lamp?
Waarom niet gewoon lezen onder het
lopen? Fens schrijft: `Ik was in de stad
waar duizenden mensen op straat
lopen te lezen. In boeken of boekjes
waarin staat waar ze staan. Soms
kijken ze op, zien een Bevel en knikken: boek en werkelijkheid kloppen.
En andere voetgangers wijken voor
hen uit. In een hele week heb ik geen
lezer tegen een medemens zien
botsen.'
Het politbureau kennen we al geruime tijd. Het is het dagelijks bestuur
van de communistische partij in de
Sovjet-Unie (en andere communistische staten) dat de regeringspolitiek
bepaalt. Naast politbureau is onlangs
de term politchinees gelanceerd door
de journalist Martin van Amerongen.
Van Amerongen schrijft over FranzJozef Strauss, de Duitse politicus die
het volgens Simon Wiesental nooit
ver zou brengen omdat zijn tong te
ongebreideld was. Tegenstanders
noemde Strauss `asocialen , `bandieten
`canaille, 'dwergen in zakformaat,
`strontsmeerders' en 'welvaartherrieschoppers'. Niets is afstotender, zegt
Van Amerongen, dan het gebruikelijke politchinees, maar een beetje
zelfbeheersing is wel geboden. Politchinees is dus het bloedeloze officiele
politieke jargon waar kraak nog smaak
aan zit.
Het exacte tegendeel van de `canaille'
en `asocialen' van Franz-Jozef Strauss.
Erg inventief is de politiek niet in
het woordgebruik. De laatste twee
nieuwe woorden komen uit de koker
van minister Maij van Verkeer en
Waterstaat. Of althans uit het kokertje
van een van haar ambtenaren. Net als
in Belgie komen er langs de Nederlandse snelwegen borden die op een
beeldende manier aangeven dat hardrijders doodrijders kunnen zijn.

Zo'n bord wordt heel lief en braaf een
mottobord genoemd.
De Algemene Verkeersdienst (de
AVD) begint binnenkort met een
nieuw offensief tegen automobilisten
die de snelheidslimiet op de autowegen aan hun laars lappen. Er zal een
snelheidscontrole nieuwe stijl komen,
de zogenoemde lintcontrole. Daarbij
wordt niet zoals gebruikelijk een
radar-auto ingezet, maar een aanzienlijk aantal radarposten. Met een lint
van radar-apparaten wordt een bepaalde weg van het begin tot het einde
onder de loep genomen.

Cocooning stapelaars, looplezer, politchinees, mottobord en lintcontrole. De
taal is er weer zes nieuwe woorden
rijker mee. Of armer.

Slagzinnen
H. van der Ven
Ieraar Nederlands M.O., Den Haag

Een pakkende slagzin is een aanwinst
voor de taal. Maar dan moet hij uiteraard raak zijn en geen tweede (ongunstige) betekenis hebben.
Enkele jaren geleden is in ZuidNederland de volgende slagzin verbreid: Katholiek — zo gek nog niet.
Fons Jansen heeft hieraan een prachtige draai gegeven door de hoofdklemtoon op zo te leggen .. .
In het afgelopen jaar kon heel Nederland een slagzin lezen die door een
niet bedoelde klemtoon een totale betekeniswij ziging ondergaat: Je betaalt
steeds meer met de Pluscard. Toen ik
deze tekst voor het eerst zag, las ik
hem onmiddellijk met de klemtoon
op meer. Mijn logische reactie was: ik
nooit een Pluscard, het leven is al duur
genoeg. Bepaald geen reclame, deze
slagzin; onbegrijpelijk dat hij zo lang
de wereld is ingestuurd. De tekst is nu
veranderd in: Je doet steeds meer met de
Pluscard.
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Informaticatermen: hoe moet het heten? (4)

Programmatuur
Cees Kleinveld — voorzitter subcommissie Nederlandstalige informatica-terminologie NNI/BIN

Een computer doet niets zonder programma. Zelfs een computer die juist
van de lopende band komt, heeft al
wat programmatuur in zich, al is het
alleen maar een programma om de
toetsen van het toetsenbord uit elkaar
te houden. Dergelijke elementaire kennis wordt doorgaans opgeslagen in een
uitleesgeheugen: een geheugen dat
normaliter alleen maar gelezen kan
worden. Dit type geheugen wordt,
ook in het Nederlands, aangeduid met
de Engelse afkorting ROM, van ReadOnly Memory.
Deze basiskennis van de computer behoort tot de systeemprogrammatuur
(`system software'). Systeemprogrammatuur omvat eigenlijk alle programmatuur die de eindgebruiker niet bij
zijn werk nodig heeft, zoals bijvoorbeeld het besturingssysteem (`operating
system') of de compileerprogramma's
(`compilers').
Toepassingsprogrammatuur
Een toepassing (`application') bestaat
uit programmatuur die gemaakt is om
een bepaald probleem op te lossen, of
daarbij te helpen. Een safelokettenadministratie valt daaronder, maar
ook een tekstverwerker of een rekenblad. Wat programmeurs zelf nodig
hebben bij hun arbeid valt buiten de
toepassingen.
Steeds meer worden er speciale toepassingen ontwikkeld om mee te leren:
de `courseware , tegenwoordig de cursusprogrammatuur. Aanvankelijk was
de vertaling educatieve programmatuur
voorgesteld, maar deze omschrijving is
afgewezen omdat `courseware' niet per
se educatief behoeft te zijn. Daarin
zijn wel hele opleidingen beschikbaar.
Eenvoudiger van opzet zijn programma's die dienen om te leren omgaan met een bepaalde toepassing. Een
uitleg- en oefengedeelte bij een tekstverwerker bijvoorbeeld. In het Engels
heet zoiets een `tutorial, in het Nederlands een leerprogramma.
Een categorie programmatuur die ik
apart wil vermelden, is de hulpprogrammatuur. In het Engels de `utilities' of de `tools'; dit is het handige gereedschap voor de ervaren gebruiker
of programmeur die meer met zijn

computer wil doen dan met een
doorsnee-toepassing mogelijk is.
Hoe verspreid?
Programmatuur wordt op verschillende manieren aan de man gebracht.
De voor de klant meest aantrekkelijke
is de `freeware, de gratis programmatuur. Deze programmatuur wordt
door een leverancier gratis ter beschikking gesteld, meestal aan zijn vaste
klanten. Het auteursrecht behoort toe
aan de leverancier. Eveneens gratis is
de openbare programmatuur, de `public
domain software'. Op deze programma's rust meestal geen auteursrecht: ze mogen van de makers vrijelijk worden gekopieerd. Minder vrijblijvend is de promotieprogrammatuur,
de `shareware'. Het auteursrecht hiervan berust bij de makers. Hun bedoeling is dat de programmatuur zoveel
mogelijk wordt gekopieerd, maar dat
gebruikers ervoor betalen als ze die
echt gaan gebruiken. Verspreiding van
openbare en promotieprogrammatuur
geschiedt vaak via `bulletin board
systems , de (e1ektron1scbe)pr1kborden.
Vertaalproblemen
Het `operating system' is in de Woordenlijst informatica van 1984 nog met
bedrijfssysteem vertaald. Dat woord is
inmiddels in onbruik geraakt; de
keuze is nu gevallen op besturingssysteem. Dat is een betere term: een
besturingssysteem bestuurt (`controls')
de uitvoering van programma's.
Voor `application' is applicatie voorgesteld. Toepassing is echter een ingeburgerde term en is bovendien Nederlands. Sommige samenstellingen met
toepassing kunnen in het begin wat onwennig klinken, zoals toepassingprogrammeur of toepassingbeheerder.
Voor `spreadsheet' is rekenblad gekozen boven de Engelse term. Waar onduidelijkheden ontstaan, kan eventueel worden gesproken van een elektronisch rekenblad.
`Text processors' en `word processors'
zijn allemaal tekstverwerkers geworden, en dito `processing' dus tekstverwerking. Deze term is te ingeburgerd
om hem nog door lets anders te vervangen. Taalkundig gezien is verwer-

king niet juist. De tekst wordt niet
verwerkt: hij blijft gewoon bestaan.
Bewerking zou beter zijn, maar is toch
ook niet helemaal geschikt. Bij een
tekstbewerker denk je eerder aan een
persoon dan aan een programma.
Hieronder volgt een opsomming van
gebruikte termen uit de normlijst. Ik
noem alleen de termen die nog niet
opgenomen werden in de verzamellijstjes aan het einde van eerdere afleveringen van deze rubriek.

ENGELS NEDERLANDS
application toepassing
application toepassingsprogramma
application software toepassings-

bulletin board
courseware
data processing
end user
firmware

programmatuur
prikbord
cursusprogrammatuur
gegevensverwerking
eindgebruiker
ingebouwde programmatuur
gratis programmatuur
apparatuur
besturingssysteem
openbare
programmatuur
uitlees-

freeware
hardware
operating system
public domain
software
read-only
Read-Only
Memory (ROM) ROM-geheugen
shareware promotieprogrammatuur
software programmatuur
spreadsheet (program) rekenblad
store opslaan
system software systeemprogrammatuur
text (word) processing tekstverwerking
text (word) processor tekstverwerker
tutorial leerprogramma
utility program, tool hulpprogramma
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Taal en betekenis

Heldringiana (2)
H. J. Verkuyl — hoogleraar Semantiek en Nederlandse Taalkunde, RU Utrecht
Zoals gezegd in mijn eerste stukje over taalfouten: Heldring heeft bij zijn

foutmeldingen meestal wel gelijk, maar gelijk hebben is niet altijd even interessant.
Mijn bedoeling is een aantal gevallen te bespreken waarvan ik meen dat ze laten zien
dat de kwalificatie `taalfout' vaak veel te oppervlakkig gekozen wordt. Ten onrechte
wordt daardoor de suggestie opgeroepen van taal als een eenvoudig te beheersen
systeem. (Viel het iemand op dat ik ze laten zien schreef en niet het foute het laat
zien?)

Aandachtsfouten
Een bekende Heldring-fout is: Hij is
een van de weinigen die postuum door
een eigen genootschap wordt geeerd.
Fout volgens Heldring, want bij hem
is het worden geeerd. Fout? In het onlangs verschenen Utrechtse proefschrift Monitoring Process in Language
Production laat Arthur Dirksen zien
dat kinderen bij het schrijven van
opstellen veel zogeheten taalfouten
maken die bij nader inzien beter aandachtsfouten kunnen worden genoemd. Een simpel voorbeeld daarvan
is De kinderen van de orka wordt net
zo geboren als die van ons. Dirksen
maakt aannemelijk dat dit soort
fouten het gevolg is van een te klein
bereik van de controle van zinnen
tij dens of vlak na de produktie
ervan.
Een zin wordt geuit van links naar
rechts. Bij het vaststellen van de congruentie heeft de 'mentale monitor'
(ons interne beeldscherm, zeg maar)
een te klein bereik, namelijk het vette
gedeelte van de zin De kinderen van
de orka wordt net zo geboren als die
van ons. Dat gedeelte wordt dan behandeld als een zin waarin de orka
onderwerp is, en binnen dat beperkte
gebied is wordt correct.
Dit type congruentiefout komt veel
voor in teksten met lange zinnen of
woordgroepen . De theorie van Dirksen zegt dat het Heldring-geval niet in
deze categorie thuishoort, want bij een
te klein bereik van de monitor zou de
persoonsvorm worden moeten zijn.
Hij is een van de weinigen die

postuum door een eigen genootschap
worden geeerd. Aangezien de meeste
congruentiefouten aandachtsfouten
zijn, is de Heldring-fout behoorlijk tegendraads. Er moet derhalve iets
anders aan de hand zijn.

De eerste(n) die koffie kreeg
Een goede invalshoek tot de complexiteit van het probleem wordt geboden
in de door Heldring fout geachte zin
Hij was een van de eersten die in bet
WD-beraad bet woord nam. Deze zin
is volgens mij al een stuk beter dan het
eerste geval. Hij was een van de eersten
die in de vergadering koffie kregen vind
ik zelfs minder goed klinken dan Hij
was een van de eersten die in de vergadering koffie kreeg. Toch is er verschil in interpretatie. In het eerste geval wordt het groepskarakter of gelijktijdige van het koffie krijgen opgeroepen, in het tweede geval wordt de
belangstelling gericht op de persoon
zelf.

De zin Hij is een van de weinigen die
postuum door een eigen genootschap
worden geeerd kan gelezen worden als:
hij behoort tot een kleine groep mensen die op hetzelfde moment postuum
door een eigen genootschap zullen
worden geeerd. Als men die lezing wil
uitsluiten, omdat men de aandacht wil
richten op het individu dat zal worden
geeerd, is het enkelvoud feitelijk het
enige middel om dat te bereiken. Mijn
indruk is dat het gebruik van de enkelvoudsvorm de persoon over wie het
gaat meer individueel in het brandpunt plaatst, waardoor de groepsinformatie 'omlaag' wordt gedrukt.
Het college ... ze waren...
Ik heb net als Heldring ook moeite
met de congruentie in de voorbeeldzin, maar ik merk ook op dat het
spontane taalgebruik niet kan zonder
dit soort verschuivingen van aandacht
van individu naar groep of andersom.
Een bekend voorbeeld hiervan is:
Heb je bet college van bestuur gezien?
Antwoord: Ze waren bier net nog. Het
voornaamwoord ze heeft geen meervoudig antecedent in de eerste zin.

Sommigen rekenen deze dialoog
daarom fout. Maar volgens mij was Ze
waren bier net nog het perfecte antwoord in de situatie waarin ik de vraag
hoorde stellen, en veel natuurlijker
dan het stijve Het was bier net nog. Degene die met het meervoud antwoordde, had de voor haar bekende
personen die het college vormen in gedachten, en waarom zou de meervoudige verwijzing dan niet mogen of
kunnen? Taalfouten zijn dan ook vaak
te herleiden tot het correct volgen van
een regel die wordt ingegeven door een
andere systematiek dan de soms door
de lezer of hoorder gewenste.

Ons wordt verzocht?
Ik eindig dit stuk met nog een geval
waarover mensen zich blijven opwinden, namelijk Belangstellenden worden
verzocht contact met mij op te nemen.
Is het wordt verzocht of worden verzocbt? Komisch is dat Van Dale in de
11 de druk van het Groot Woordenboek , b1z . 3209, meent dat het laatste
fout is, terwijl het in de 10de druk (die
van de zo strenge C. Kruyskamp !) op
blz. 2751 nog werd goedgerekend,
evenals in Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Engels b1z. 1392 en
Van Dale Nieuw Nederlands Handwoordenboek 9de druk 1982.
Van Dale 11de druk had beter moeten
weten. Ook bier liggen de zaken namelijk veel ingewikkelder dan op het
eerste gezicht lijkt en volgen taalgebruikers die de meervoudsvorm gebruiken, bestaande regels.
In het Nederlands heb je niet *Jan ziet
ik of '^ Ik houd van jij noch Zij verlieten wij en '^ Ik houd van men. Dit
komt doordat de vetgedrukte vormen
onderwerpsvormen zijn: ze kunnen alleen in de nominatief. Nu vinden veel
Nederlanders dat 'cIk werd verzocht
weg te gaan en '`Hij werd verzocht weg
te gaan fout zijn. Het moet volgens
hen zijn Mij/Hem werd verzocht weg te
gaan.
Waarom? Omdat een onderwerpsvorm in die positie blijkbaar niet mag.
Maar we hebben net gezien dat men
een onderwerpsvorm is. Toch kan
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men heel goed zeggen: Men wordt verzocht weg te gaan. Maar als dat mag,
dan moet het toch ook mogelijk zijn
dat andere onderwerpsvormen op die
plaats staan. Dus: Wij werden verzocht

weg te gaan en derhalve ook De aanwezigen worden verzocht.
Moeten we nu Men wordt verzocht weg
te gaan voortaan maar afkeuren om de
inconsistentie op te lossen? Ach, taal

laat zich niet zo dwingen. En bovendien, Heldring keurt Belangstellenden
worden verzocht contact met mij op te
nemen niet af, naar ik mij heb laten
vertellen.

Schoolrijtjes
Pieter Steinz — redacteur NRC Handelsblad, Amsterdam

Twee maanden geleden vroeg ik de
lezers van Onze Taal of zij zich nog
oude schoolrijtjes konden herinneren.
Deze poetische geheugensteuntjes, die
jarenlang tot het Nederlands cultuurgoed hebben behoord, zijn in de jaren
zestig verbannen uit het moderne
onderwijs en langzaam maar zeker in
de vergetelheid geraakt. 'Slechts weinigen', beweerde ik, 'kunnen hun rijtjes
nog vlekkeloos reproduceren'.
Dat laatste bleek niet waar. In de
weken na het verschijnen van mijn
oproep kreeg ik zoveel bruikbare reacties dat ik er zelfs van heb moeten afzien om iedereen persoonlijk te bedanken. Per brief en telefoon kwamen
rijtjes binnen van leerlingen uit alle
schooljaren van deze eeuw, afkomstig
uit alle delen van Nederland — van
Hoogezand-Sappemeer tot Vaals-bijAken. En het mooie was dat zich in de
groeiende stapel bijna geen dubbele
rijtjes bevonden.
Uit het binnengekomen materiaal
bleek al snel dat het vaak ondoenlijk is
om onderscheid te maken tussen
schoolrijtjes en ezelsbruggetjes. En
dan heb ik het niet over handigheidjes
als `delen door een breuk/ is vermenigvuldigen met het omgekeerde' of
'voor o,uena/isdecaltijdk'.Dat
zijn duidelijk geen rijtjes. Moeilijker
ligt het bij geheugensteuntjes als
`Mijnheer Van Dalen Wacht Op Antwoord' (de volgorde van de rekenkundige bewerkingen), of, een ander
prachtig voorbeeld, bij het woord KAZEMAT, waarvan de letters de sleutel
geven tot het rijtje klassieke wereldwonderen. Kennelijk zijn niet alle rijtjes zo 'puur' als `Bali Lombok Soembawa, Soemba Flores Timor' (dat
overigens gezongen werd op verschillende melodietjes). Sommige rijtjes
zijn uitgewerkte ezelsbruggetjes, en
sommige ezelsbruggetjes bestaan in de
vorm van rijtjes.

Het tweede dat opvalt, is dat de meeste
schoolrijtjes in verschillende varianten
zijn overgeleverd — een verschijnsel
dat kenmerkend is voor alle mondelinge cultuur. De graven van het Hollandse huffs bijvoorbeeld, werden in
een aan hen gewijd riedeltje op alle
mogelijke manieren verbasterd: van
het plechtige `Dirk Dirk Arnoud/
Dirk Dirk Floris (enzovoort)' tot het
frivole `Dikke Dikke A/ Dikke Dikke
Vlo/ Dikke Vlo/ Dikke Vlo/ Dikke
Ada Wippe Vlo/ Wippe Vlo Jan'.
Alvorens een kleine bloemlezing te
geven van de binnengekomen rijtjes
(het komend jaar zal ik de resultaten
van dit onderzoek bij uitgeverij
Prometheus publiceren) wil ik nog
een paar dingen aan de lezers van
Onze Taal voorleggen. Zo vraag ik mij
of of er niet meer rijtjes voor de zogeheten B-vakken zijn dan het handjevol
dat ik nu verzameld heb en waarvan
de cijfers van het getal pi en Mijnheer
Van Dalen de opvallendste zijn. Verder
weet ik van het bestaan van schoolrijtjes die mij niet in detail bekend
zijn: de kapen van de Noordkaap tot
Kaap de Goede Hoop, de Indische
specerijen, de voorrangsregels, het
boom-roos-vis, en het rijtje Indische
steden dat begint met Batavia Buitenzorg Soekaboemi Bandoeng. Ten
slotte ben ik nog steeds benieuwd naar
het gebruik van rijtjes in het buitenland (alleen van Denemarken en Engeland weet ik iets) en de details rond
het ontstaan van het schoolrijtje in
— naar ik aanneem — de negentiende
eeuw.
Elke bijdrage is zeer welkom op het
onderstaande adres; iedereen die al gereageerd heeft, wil ik nogmaals zeer
hartelijk danken.
Een keuze uit de mooiste schoolrijtjes
(en ezelsbruggetjes):

• Mekong Brahmapoetra Ganges
Indus Tigris Eufraat ('Meneer
Braaksma Ging In Tinaarlo Eten')
— rivieren die naar de Indische Oceaan
stromen
I

• Tarwe gerst en haver/ Erwten bonen klaver/ Kanarie- koolzaad en karwij/ Verbouwt men steeds op klei/
Suikerbieten en vlas/ Komen er ook
nog bij te pas — produkten van de
Groninger klei
. Zuilen Maarssen Breukelen Nieuwersluis Loenen Vreeland ('Zlj*ne Majesteit Beloont Nooit Luie Vlegels')
— plaatsen Tangs de Vecht vanaf
Utrecht
• Hollands Henegouws Beiers Boergondisch Oostenrijks ('Hol Heen Bij
Boer Oost') — dynastieen in de Nederlanden
• Bloed en kikker/ Pest en puist/ Hagelgedruis/ Doodslag dikke duisternis/ Dood die het eerst geboren is
— zeven van de tien plagen van Egypte
(wie maakt het rijmpje vol?)
• F Bes Es As Des Ges (Triese Boeren
Eten Alle Dagen Gort') — toonsoorten
in de volgorde van de kwartencirkel
• Aan bij met van door/ Langs op tot
naar voor/ In uit achter onder/ Binnen tussen over zonder — Nederlandse
voorzetsels
• Kunnen Zullen Mogen Moeten
Willen Laten ('Als je wilt en je kunt
en je mag dan niet, dan zul je het moeten laten') — hulpwerkwoorden van
modaliteit

Pieter Steinz
Sloterkade 90-2
1058 HK Amsterdam
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De spraakmakers
`Liever eigenzinnig dan mooi' - de idealen van
een typograaf
Jaap de Jong & Laetitia Smit

Leg alle culturele bijlagen van een jaargang Nederlandse kranten en tijdschriften op
een stapel. Zoek uit die stapel, die bijna de hoogte van de Utrechtse Dom bereikt,
alle artikelen over typografie en vormgeving. De oogst is schraal: een artikel of drie.
Tegenover een geweldige interesse voor de inhoud van drukwerk in Nederland staat
een schrijnende verwaarlozing van de vorm. Een maandblad als Onze Taal biedt
ruimte voor discussie en haarkloverijen over taal- en spellingkwesties, maar waar is
het brede forum voor disputen over de grijswaarde van teksten? Waar wordt in
Nederland onder grote publieke belangstelling de eerbied voor het wit beleden en
bestreden? `Nergens, antwoordt Gerard Unger, `want niemand krijgt hoofdpijn van
een slecht vormgegeven tekst — helaas: Zelf ontdekt Unger overigens regelmatig op
de twaalfde bladzijde dat hij nog steeds geen idee heeft waar zijn lectuur over gaat:
hij heeft dan alleen nog maar letters en lay-out gelezen.
Een gesprek met een spraakmakende typograaf en vormgever over de zogenaamde
onleesbaarheid van schreefloze letters, de klassieke vormgevingsfouten en lelijke
tijdschriften (`de oude Haagse Post!'). Met een gratis advies voor de vormgeving van
Onze Taal.

Dienstbaar aan leesbaarheid
"De Nederlandse boekverzorging is
niet echt slecht, maar naar mijn smaak
veel te traditioneel. Tekenend is dat de
vaderlandse prijzen voor boekverzorging zelden of nooit naar literaire werken gaan. Natuurlijk, Nederland is
maar een klein taalgebied, waar de
boekenprijzen niet te hoog mogen
worden door uitgebreide vormgevingsexperimenten. Maar het is vooral een
kwestie van opvatting: het uiterlijk
van het Nederlandse leesboek is sterk
door de traditie bepaald. Eigenlijk
volgt men hierin nog steeds Stanley
Morison, First Principles of Typography
uit 1936. Een Engelse vriend van mij
zei eens over deze god van de typografie: `He has been dead for 25 years
now, but he does not know it himself.
Morison schrijft een vormgeving voor
die volledig dienstbaar is aan de leesbaarheid en die nooit de aandacht van
de lezer mag trekken, want de inhoud
van de tekst staat centraal. Het is waar
dat deze typografie van de absolute
zelfverloochening prachtige resultaten
heeft opgeleverd. Denk maar aan het
werk van Jan van Krimpen en aan de
Russische bibliotheek van Van Oorschot, die door Helmut Salden is
vormgegeven. Maar deze naakte typografie is ook uiterst kwetsbaar, juist
vanwege de eenvoud. Een heel klein
beetje nonchalance, en er blijft niets
van over.

Gerard Unger (1942) volgde een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie,
en werd daar later docent typografie
en letterstudie. Hij heeft een groot
aantal letters ontworpen, onder meer
de Demos (1975), de Hollander (1983)
en de Swift (1984-85). Als typografisch
adviseur is hij verbonden (geweest)
aan kranten (Trouw, Het Parool), tijdschriften (Adformatie) en bedrijven als
de PTT, Philips, de BBC en Oce.
Unger schrijft columns over letters in
Trouw en heeft vele binnen- en buitenlandse publikaties op zijn naam staan.

Persoonlijk vind ik deze terughoudende benadering te dogmatisch. Na
Morison is de techniek van het zetwerk erg veranderd. Voor de loden letters kwam fotozetwerk in de plaats en
dat werd weer vervangen door het
digitaal zetten. Tijdens dit proces bleven de kwaliteit en de mogelijkheden
niet altijd op peil, en dat strookte
nogal eens niet. met de strikte eisen
van de Morison-vorm. Momenteel is
het wel weer mogelijk de kwaliteit van
de gegoten loden letters te evenaren,
maar er zijn zoveel mogelijkheden
bijgekomen. Waarom zouden we die
ongebruikt laten?"

Een typograaf en een tekst
"Taal heeft een organische structuur:
men begint een zin, bouwt hem op,
voegt soms een bij zin toe en sluit af.

Lange en korte zinnen volgen, en zo
groeit een tekst. Dan komt de typograaf, en die heeft een eigenaardige
taak. Hij moet de kopij — in verband
met de vastgestelde prijs van het
boek — op een vast aantal pagina's zetten. Hij dwingt de organische taal in
handzame blokj es, met regels die allemaal even lang zijn. Dan moet de tekst
vaak worden opgeblazen of ingekort.
Maar ja, uit literaire teksten kun je
natuurlijk niet zomaar delen gaan
schrappen ... Eerlijk gezegd ken ik
een typograaf die dat toch doet. Die
knipt gewoon, hup, een alineaatje uit
een roman, als dat nodig is. Niemand
heeft het door, zegt hij.
Het opblazen van een tekst vind ik
zelf het moeilijkst. Zo moest ik de
dunne novelle Het Debuut van
Hesther Albach tot een hens boekwerk maken. Vreselijk! Ik begon met
aparte pagina's uit te trekken voor
ieder nieuw hoofdstuk, voor het
colofon, zelfs voor het ISBN-nummer.
Ik moest bovendien mijn toevlucht
nemen tot het gebruik van dik papier
en letterkorps veertien. Allemaal nep.
De lezer voelt zich bekocht, want het
boek is in een kwartier uitgelezen. "

Grijswaarde
"Een mooi voorbeeld van de zorg die
typografen aan hun produkten kunnen besteden, is een verhaal over Hel
mut Salden. Van hem wordt verteld
dat hij, wanneer het zetsel eenmaal
klaar was, de pagina's naast elkaar aan
de muur hing. Zo kon hij precies zien
of de tekstkolommen de goede grijswaarde bezaten. Daar waar te veel of te
weinig wit in de tekst zat, gaf hij de
opdracht de spatiering van de letters
regel voor regel te verkleinen of te vergroten.
Een van mijn eigen stokpaardjes om
een regelmatige verdeling van wit en
zwart in een tekst te krij gen, is het
kiezen van de juiste letterbreedte. Als
je de kolombreedte en letterbreedte
varieert, krijg je bij de ene verhouding
veel meer woordafbrekingen en witte
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vlekken in de tekst dan bij de andere.
Bovendien verschilt dat per taal. Nu
heb ik bij toeval van een aantal lettertypes voor het Nederlands de ideale
breedte ontdekt, waardoor er nog
maar heel weinig afbrekingen noodzakelijk zijn. En zo, dankzij veel uitproberen met het computergestuurde
zetwerk, ontstaat de juiste grijswaarde.
Fascinerend is overigens dat de grote
Gutenberg met het oog op deze grij swaardeproblemen al enkele versmalde
letters aan zijn gegoten font toevoegde
en gebruikte in zijn beroemde bijbel
uit 1450-1455."

Wat merkt de lezer van al die zorg
besteed aan de vormgeving?
"In het algemeen helaas weinig.
Weinig mensen besluiten bijvoorbeeld
om een bepaald boek niet te kopen
omdat het slecht vormgegeven is. Opmerkelijk is ook het gebrek aan kennis
op dit gebied. Mij n dochtertj e krij gt al
haar leesstof op school aangeboden in
schreefloze letters. Buiten school ziet
ze voornamelijk letters met schreven,
de mix van lettertypes ontstaat dus
meteen. Als je de leerkrachten echter
vraagt naar het hoe en waarom hiervan, staan ze met een mond vol
tanden. "

Maar Pabo-studenten moeten al zoveel
leren: ze moeten beter leren rekenen en
spellen en dan is er nog de
wereldorientatie ..
"Het is toch te zot dat iemand die kinderen moet leren lezen, niets weet
over het lees-instrument, over typografische coderingen, zoals cursief, vet,
groot en klein korps. Van een rijinstructeur staan we het ook niet toe
als die niet de flauwste notie heeft van
wat er zich onder de motorkap afspeelt.
Er wordt in het taalonderwijs in
Nederland nauwelijks aandacht
besteed aan typografie. Alleen aan de
Universiteit van Amsterdam is er een
bijzonder hoogleraar voor de boekverzorging, prof. dr. B. van Selm. Ik zou
dan ook willen pleiten voor enig typografisch onderwijs aan letteren- en
Pabo-studenten."
"Maar er zijn ook voorbeelden waaruit het effect van het werk van de typograaf blijkt. In de jaren vijftig kwam
er een Dickens-vertaling uit in pocketvorm. Ik vond toentertijd dat ik mij
moest verdiepen in de wereldliteratuur
en zette mijn autowasgeld om in deeltj es Dickens. Maar er was geen doorkomen aan. Ik gaf het op. Ik was dat

(Foto.• Toon Mulder)

totaal vergeten totdat ik in een tekst
van Huib van Krimpen las dat er ooit
in Nederland een voortreffelijke
Dickens-vertaling verschenen was, die
onverkocht was gebleven, zelfs negatief was gerecenseerd als zou het een
slechte vertaling zijn, vanwege de beroerde typografie. Het boek was niet
te lezen: veel te veel tekst op een
pagina, te weinig interlinie, te lange
regels. En als ik het goed begrepen
heb, is de serie opnieuw uitgegeven,
op de typograf ie na nagenoeg onveranderd, want het bleek eigenlijk een
voortreffelijke vertaling geweest te
zijn."

Hoe gaat u te werk als u de vormgeving
van een tijdschrift herziet?
"Het 're-designen' van een tijdschrift
is een politiek spel. Vrijwel altijd heb
je te maken met redactieleden die uitgesproken — vaak tegenstrij dige — opvattingen hebben over hoe hun tij dschrift er moet uitzien. Discussies
over vormgeving kunnen hoog oplopen: mensen slaan met de vuist op tafel, vertrouwenskwesties worden
gesteld — prachtig!
Kortgeleden heb ik gewerkt aan de
herziening van het weekblad voor
reclame en marketing 'Adformatie'.
Daarin was mij opgevallen dat de
redactie een voorkeur had voor lange
koppen met veel inhoud. Ik wilde ze
alle ruimte geven en koos een stijl
voor de koppen die lijkt op die van
quotes, de citaten die in veel tijdschrif
ten als illustratie vrij in de tekst worden gezet, met veel wit. Ik bleek er
helemaal naast te zitten. De redactie
wilde juist grote, volle koppen. Het
blad moest lijken op een krant: het
moest de indruk wekken bol te staan
van de informatie en 'stinken naar
nieuws'. Ze wilden een niet te mooie
vormgeving. Ik heb mijn eerste plan
omgegooid, maar heb er toch nog redelijk wat van kunnen gebruiken.
Uiteindelijk zullen redactie en typograaf het nooit helemaal eens worden.
Als je met overleggen doorgaat totdat
iedereen het met een vormgeving eens
is, zit er kraak noch smaak meer aan.
Het gaat mij in alle gevallen om een eigenzinnige vormgeving.
Robuuste letters
Gerard Unger is een produktief letterontwerper. Zijn bekendste letters zijn:
de Markeur (1972) voor drukkerij Joh.
Enschede en Zonen, de Demos (1975),
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de schreefloze Praxis (1977), de Primer
(1979) voor Philips Data Systems, de
Hollander (1983), gebruikt door de
SDU, de 'exotische' schreefloze Flora
(1984), de Swift (1984-1985), o.a. gebruikt door Het Parool (1984-1985),
Cyrano (1987), en voor desktop publishing: de Amerigo (1987). Voor de
telefoongids ontwierp hij met Chris
Vermaat de cijferreeks 1984 (1983). Hij
heeft zelf letters met en zonder schreven gemaakt. Welke letters vindt
Unger het monist?
"Ik heb geen voorkeur voor schreefloze of schreefhebbende letters. Voor
de leesbaarheid maakt het ook niet zoveel uit. Althans niet in de zin waarin
het altij d wordt geanalyseerd. Gerrit
Noordzij is ermee begonnen. Hij wees
op de veel grotere variatie in vormen
van de letters met schreven: de p, q, b
en d zijn in schreefloze letters eenvoudig spiegelingen van dezelfde vorm.
Door de wisselende dikte van de lijnen
is dat bij de schreefhebbende letters
niet het geval. En grotere veelvormigheid zou automatisch grotere leesbaarheid met zich meebrengen. Noordzij
bepleit daarom zelfs schreefletters te
gebruiken om kinderen lezen te leren.
Ik vind het een interessante theorie,
maar volgens mij is lezen veel meer

een emotioneel proces. Mensen gaan
zich hechten aan een bepaalde typografie en accepteren vervolgens geen
andere. Stel: je hebt een avondje vrij
en wilt eens iets moois lezen. Dan kies
je natuurlijk een boek uit de Russische
bibliotheek van Van Oorschot en dan
het liefst uit de tijd dat Salden het nog
allemaal zelf deed. Dat is puur genieten. Ben je eenmaal gewonnen voor
een bepaalde typografie, dan zweer je
daarbij . Daardoor ook wordt bij kranten steeds opnieuw naar schreefletters
gegrepen. Terwijl de vernieuwde
vormgeving van Trouw — met schreefloze letter! — toch bewijst dat het ook
anders kan.
Maar je kunt de vormgeving niet los
zien van de inhoud. Als Trouw indertijd alleen een facelift had ondergaan
zonder ook inhoudelijk te verjongen,
was het deze krant net zo vergaan als
de Engelse The Guardian. Deze verliest enorme aantallen abonnees die
zich bekocht voelen nu de uiterlijk
vernieuwde krant inhoudelijk niets
veranderd is.
Met deze twee bedenkingen in het
achterhoofd bestaat er voor mij geen
`mooiste letter. Oude geliefden heb ik
wel, maar dat zijn helemaal niet de
mooiste. Heel grove lettertypes als de

Monotype Plantin en de Trump Medieval bijvoorbeeld. Die bezitten een
robuustheid die ik ook graag in mijn
eigen letters zou zien. Van mijn eigen
letters vind ik de Swift heel erg mooi
en ik vind het prettig dat die nogal
eens gebruikt wordt. Een echt topprodukt van een Engelse collega is de
Galliard, een smakelijke letter, conventioneel en toch eigenzinnig genoeg. Op de veelgebruikte Bembo ben
ik helemaal uitgekeken: dat is een al te
gemakkelijk paradepaardje geworden.
Over typografische vorm denk ik net
zo als over letters: ik hou er niet van
als lets helemaal perfect is. Ik heb veel
liever dat er eigenaardigheden in zitten, wat het tot een uitgesproken en
levendig produkt maakt. In dit kader
kun je zeggen dat Nederland barst van
de mooie tijdschriften. De Nieuwe
Revu heeft er een tijdje goed uitgezien.
Vorm en inhoud gingen toen consequent samen. Heel lelijke tijdschriften
zijn er ook, bijvoorbeeld Elseviers
Weekblad en de oude Haagse Post. HP
maakte van veel te grove middelen gebruik; de schreeuwerigheid en oppervlakkigheid reflecteerden naar mijn
mening de inhoudelijke malaise van
dat weekblad."
Vormgeving van Onze Taal

abcde fghijklmnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR UVWXYZ
1234567890

1234567890?!t. .
Flora normal

abcdefghij*klmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJIaMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
r1t . .',

/&&[]()>><<*
Swift normaal

Na zeven jaar is ook Onze Taal weer
eens aan een nieuwe vormgeving toe:
met ingang van het komende januarinummer krijgt het blad een geheel
nieuw uiterlijk. Wat is uw oordeel als
vakman over de huidige vormgeving?
"Eigenlijk ziet Onze Taal er helemaal
niet zo slecht uit, alleen is de vormgeving wat nuchter. Iets te keurig en te
droog. De gebruikte Stempel Garamond, een echte `tekstletter', vind ik
met zijn klassieke uitstraling wel geschikt voor een blad met zo'n nadruk
op tekst. Jammer is dat de combinatie
met de kopletters zo weinig spanning
oplevert. Echte bezwaren heb ik tegen
de plaatsing van de koppen tussen lijntjes: daardoor leiden koppen en artikelen een totaal gescheiden leven. Ook is
het begin en het einde van artikelen
vaak onduidelijk aangegeven.
En de illustraties? Die vind ik — met
uitzondering van de bizarre en humoristische cartoons van Hein de Kort —
niet best. Waarom vraag je Kamagurka
of Mark Smeets niet? De schade is dus
beperkt, maar er gebeurt ook in de
vormgeving van Onze Taal te weinig."
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Onze Taal krijgt
een ander uiterlijk
Redactie Onze Taal

Het blad dat u nu in handen hebt,
werd — evenals vele vooraf gaande
nummers — met liefde door enkele
vlijtige redactieleden in elkaar gezet.
Met ingang van het nieuwe jaar komt
daarin verandering: vanaf het j anuarinummer van 1991, het jaar waarin het
genootschap zijn zestigste verjaardag
viert, zal een professionele vormgeefster de opmaak van Onze Taal
gaan verzorgen.
Onze Taal heeft in al die jaren slechts
twee keer een opvallende vormverandering ondergaan, waarvan de eerste
(in 1980) erg lang op zich liet wachten.
Het belangrijkste argument voor de
laatste wij ziging in vormgeving (1984)
vormden de klachten aan bestuur en
redactie over pagina s vol grij ze letterbrij.
3

Uit een recent gehouden lezersonderzoek (1989) bleek dat een ruime meerderheid van de lezers met de huidige
vorm wel vrede kon hebben. Uitspraken van abonnees die ontevreden waren met de vorm, maakten echter duidelijk dat de oude bezwaren ook nu
nog niet weggenomen zij n. Een kleine
bloemlezing daaruit illustreert dit gegeven aardig: 'Amateuristisch, Belegen, Grijs, Kan beter, Luchtiger a.u.b.,
Omslag gedateerd, Onoverzichtelijk,
Ouderwets, Rommelig, (de S van) Saai,
Saai, ... , Stijf, Tuttig, Weinig dynamisch.
Kortom, het kon volgens velen beter.
Het j ubileumj aar 1991 leek het
bestuur en de redactie bij uitstek geschikt voor een ingrijpende wijziging
van het uiterlijk van Onze Taal.
Zij nodigden daarom enkele ontwerpers uit schetsen voor een nieuwe
vormgeving te maken. Uiteindelijk
werd voor het ontwerp van vormgeefster Inge Kwee (1962) gekozen. Zij
studeerde in 1986 of aan de Academie
van Beeldende Kunsten te Rotterdam
en is sinds 1988 als zelfstandig ontwerpster werkzaam.

Nieuw en anders is altijd even wennen. Van versleten, gedateerde, maar
zo soepele schoenen is het soms ook
moeilijk afstand doen. Om de overgang van oud naar nieuw niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel te laten komen, geven we alvast
iets prijs van de belangrijkste veranderingen:

o

— Uw blad valt voortaan groter in de
bus: Onze Taal wordt namelijk niet
langer gevouwen verstuurd. Dat
maakt het lezen gemakkelijker en
het bewaren of inbinden nog aantrekkelijker.
— De buitenkant van Onze Taal verandert: hiervoor wordt zwaarder
papier gebruikt en bovendien verhuist de (uitvoerige) inhoudsopgave
naar de binnenkant; het omslag
wordt hierdoor meer omslag.
— De vertrouwde vierkantjes, die al
sinds 1977 de achterkant sieren,
verdwijnen. Wat daarvoor in de
plaats komt, blijft nog even een
verrassing!
— De tekst wordt gezet in een nieuwe
letter, de STONE, een goed leesbare,
klassiek-ogende letter die zowel een
variant met als zonder schreven
kent.
— Vaste rubrieken worden duidelijker
herkenbaar.
Bij zo'n beschrijving kunt u zich waarschijnlijk niet veel voorstellen. U
moet Onze Taal volgende maand gewoon zelf zien, lezen en voelen om te
kunnen oordelen. En zelfs dat is waarschijnlijk nog niet voldoende; nieuwe
schoenen moeten doorgaans ook eerst
ingelopen worden!

Onze Taal 1931-1979

Onze Taal 1980-1983

Onze Taal 1984 -1990

Onze Taal 1991
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Taal in werkkleding
Taalbeheersing in de praktijk
Martin de Koning —docent Taalbeheersing, Amstelveen

In het juni-nummer schreef ik over `de
jonge taalturken'. Die bij naam gaf ik
aan voorlichters, beleidsmedewerkers,
wetenschappers en politici in spe die
een ding gemeen hebben: ze proberen
zich anders uit te drukken dan de huidige 'machthebbers'. Ze zijn niet bang
voor eenvoud.
Klantgerichtheid is het motto, ook in
taalgebruik.
Wie onderwijst de huidige generatie
daarin? Ik neem aan de `taalbeheersers'. Dat is in de universitaire wandelgangen de naam voor neerlandici die
zich hebben gespecialiseerd in Taalbeheersing een jonge tak van de neerlandistiek die zich vooral bezighoudt met
de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van taalgebruik. Hoe kun je iets
zo schrijven of zeggen dat het `overkomt'? Hoe vereenvoudig je een juridische tekst zodanig dat hij voor de
leek leesbaar wordt? Hoe schrijf je een
handleiding zo dat je een storing snel
kunt opzoeken? Een goed voorlichter
doet (deed?) dat op zijn gevoel. Taalbeheersers proberen dat gevoel in
kaart te brengen en zo mogelijk tot
regels te komen.
Ik leerde het vak kennen in de jaren
zestig. Op de universiteit gebruikten
we een boekje waarin het volgende
voorbeeld voorkwam:
SNIPPERDAGEN

Evenals dit in de vorige jaren het geval
was, blijkt dat een groot gedeelte van het
personeel nog beschikt over een soms
niet onaanzienlijk aantal snipperdagen.
Wij dringen er bij u op aan, niet tot het
allerlaatste gedeelte van het jaar met het
opnemen van de resterende snipperdagen te wachten.
Wanneer men door omstandigheden, die
niet te voorzien zijn, niet in staat zou
zijn om de snipperdagen in de laatste dagen van het jaar op te nemen, dan gaan
ze verloren, want, zoals bekend, is het
overhevelen van snipperdagen die niet
werden opgenomen naar het volgend
jaar in het algemeen niet toegestaan.
Indien daartoe geen bijzondere aanleiding bestaat, moet men niet tot het
laatste moment wachten met opnemen.
(uit: drs. F. C. van der Werff, Trefzeker Schrij
ven)

De auteur (geen taalbeheerser — die
waren er toen nog nauwelijks — maar
een bedrijfspsycholoog) vond dat je
die mededeling veel beter als volgt kon
brengen:
NEEM OP TIJD UW SNIPPERDAGEN OP

Velen van u hebben nog twee of meer
snipperdagen over.
Die kunt u beslist niet allemaal tegelijk
in de maand december krijgen.
Neem ze dus voor die tijd op! Na december zijn ze vervallen.
Hebt u een goede reden om in december
vrij te vragen?
Doe het dan nu alvast!
Ik was het, ondanks mij n belangstelling voor letterkunde en moeilijke essays, onmiddellijk met hem eens. Simpele dingen moet je simpel zeggen. In
de eenvoud toont zich de meester.
Daarna heb ik het vak een jaar of tien
uit het oog verloren, maar nu moet ik
me er weer intensief en op heel praktisch niveau mee bezighouden. En het
deed me genoegen te merken dat het
vak in ieder geval aan het uitwaaieren
is. In het veelgebruikte handboek taalbeheersing voor het hoger beroepsonderwijs, Zakelijke communicatie van
D. Janssen (red.), komt de volgende
tekst voor:

Een bestemmingsplan kan in bepaalde
gevallen strijdig zijn met de particuliere
belangen van burgers. Daarom geven de
artikelen 23 ev. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een aantal mogelijkheden om bezwaren kenbaar te maken tegen een ontwerpbestemmingsplan. De
wet bepaalt dat het ontwerpplan gedurende een maand ter inzage ligt op de
gemeentesecretarie, van welke terinzagelegging onder meer in een of meer dagbladen kennis moet worden gegeven.
Gedurende deze termijn kan eenieder
schriftelijke bezwaren indienen bij de
gemeenteraad. Na de vaststelling door
de gemeenteraad van het plan, al dan
niet met honorering van de aangevoerde
bezwaren, bestaat voor degene die zich
in eerste instantie tot de gemeenteraad
heeft gewend alsmede voor hem die bezwaren heeft tegen de eventueel door de
raad aangebrachte wijzigingen in het
ontwerp, de mogelijkheid zich tot Gedeputeerde Staten te wenden, die het

bestemmingsplan dienen goed te keuren. Vindt de burger ook bij Gedeputeerde Staten geen gehoor voor zijn bezwaren, dan staat tenslotte beroep bij de
kroon open.
Wie zich realiseert dat een bestemmingsplan voor iedere burger toegankelijk moet zijn, zal moeten toegeven
dat dit een bijna `ondemocratische'
tekst is. Wie zo ontoegankelijk schrijft
voor een zo groot publiek is een kluns
of een autoritaire vlerk. De auteurs
van het handboek geven de volgende
kundige herschrijving:

Als er een bestemmingsplan is, dan is
het mogelijk dat dit in strijd is met uw
particuliere belangen. Drie vragen zijn
in dat geval van belang:
a. Hoe komt u erachter wat er in het
plan staat?
b. Hoe kunt u desgewenst uw bezwaren
kenbaar maken?
c. Wat moet u doen als uw bezwaren
worden afgewezen?
ad a:
Het ontwerpplan moet een maand op de
gemeentesecretarie ter inzage liggen.
Daarvan wordt in een of meer kranten
melding gemaakt. Kijkt u dus goed in de
krant.
ad b:
Gedurende de maand dat het plan ter inzage ligt, moet u uw bezwaren schriftelijk indienen bij de gemeenteraad.
ad c:
Het kan zijn dat de gemeenteraad uw
bezwaren niet of niet volledig overneemt. Als u het daar niet mee eens
bent, kunt u zich wenden tot Gedeputeerde Staten. Als ook die uw bezwaren
niet honoreren, dan kunt u zich tot de
kroon wenden.
Dit alles is bepaald in de artikelen 23 ev.
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Denkt u overigens niet dat een herschrijving als deze eenvoudig is. Het is
helemaal niet zo moeilijk om kunstjes
als `a' en `ad a' te leren. Veel moeilijker
is het om je eigen tekst zo goed te kennen dat je die kunstjes daarop kunt
toepassen. Niet de lay-out is de kunst,
maar de tekstanalyse die eraan voorafgaat. Je moet heel goed de structuur
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"VOLZINNEN VERWELKEN,

DEFT ► GE WOO bMN VERGAAN 3
MAAR EF-MVoiJ i G E TAAL
ZAL ALTIJb gF-STAAN."

overspoeld met slaapverwekkende
speeches en onleesbare nota's, maar
een aardig voorbeeld van het tegendeel
wil ik u niet onthouden.

Een schoolvoorbeeld
Het waterschap Drecht en Vecht en
het Hoogheemraadschap Amstelland
innen j aarlij ks samen de waterschapslasten, een heffing voor het onderhouden van de waterhuishouding.
Elk jaar zit er bij het aanslagbiljet een
toelichting. Daar moet natuurlijk in
ieder geval in staan waarom er betaald
moet worden. Dat is wel het minste
waar de burger recht op heeft.

van je eigen tekst doorhebben, wil je
die zo helder kunneri presenteren.
Nu moet zo'n vak als Taalbeheersing
natuurlijk niet alleen van universiteit
naar onderwijs doorsijpelen. Als het
goed is, moet zo'n praktisch vak ook
invloed uitoefenen op het dagelijks
leven: je zou aan de beleidsnota's,
voorlichtingsfolders en politieke speeches moeten kunnen merken dat dat
vak al twintig jaar zijn invloed uitoefent. Erg optimistisch ben ik daar
niet over. We worden nog steeds

De versie van 1990 is veel prettiger en
klantgerichter geschreven dan die van
1982, dankzij een klassiek kunstje uit
de voorlichtingskunde: de parafrase. Je
legt eerst uit in het vakjargon en vervolgens licht je toe in huffs-tuin-enkeuken-Nederlands (`Anders gezegd:
het waterschap. . ). Er is overigens
veel meer verbeterd in de versie van
1990. Zo worden berekeningen van
aanslagen voorzien van duidelijke
voorbeelden. Ook weer een kunstje uit
de voorlichtingskunde. Of Drecht en
Vecht en Amstelland iemand gehuurd
hebben van buiten of dat ze hun eigen
ambtenaren op bij scholing hebben

gestuurd, weet ik niet; in ieder geval
verdienen ze een pluim. Ambtelijke
organisaties die bereid zijn bij te leren
en hun communicatie te verbeteren,
zouden als lichtend voorbeeld moeten
gelden in deze privatiseringstijden.
Een nuttig vak kortom, die Taalbeheersing. Het verbaast me dan ook
een beet] e dat al die wetenschappelijk
medewerkers en hoogleraren zo weinig aan de weg timmeren. Ze zullen
best in vakbladen publiceren, maar
wie leest die? Waarom kom ik die
mensen nooit tegen op de opiniepagina's van de dagbladen? Waarom analyseren ze niet eens een politiek
praatje aan flarden of een onverteerbaar overheidsschrijfsel? Waarom hangen ze niet meer aan de grote klok hoe
het wel moet en kan? Dat is goed voor
de ontwikkeling van het `democratisch' schrijven en spreken in ons land.
En goed voor de promotie van het
eigen vakgebied. En dat is met Ritzen
en de bezuinigingen in de nek toch
ook Been overbodige luxe? Want je
bent opgeheven voor je het weet. En
dat zou ik werkelijk zonde vinden.

Aan `vormgeven' een andere vorm geven
Dr. C. A. Zaalberg

Sedert 1913 bestaat het woord vormgeving, misschien ook al langer. Het
WNT bewijst het met een zin uit een
recensie van Albert Verwey, die zich
grondig bezighoudt met de dichttrant
van zijn gewezen dorpsgenote Henriette Roland Holst: juist een onderwerp waarbij het woord vorm hem onscherp kan hebben geleken. Wie weet
heeft Verwey het woord wel bedacht,
zoals zijn kortstondige bondgenoot
Lodewijk van Deyssel verwoorden gecreeerd heeft. Maar al in 1918 is vormgeving een vakterm in de architectuur,
blijkens het eraan gewijde artikel in
het WNT. Wie wil, mag hiervoor een
verklaring zoeken in de nauwe betrekking tussen de dichter-criticus en de
bouwmeester H. P. Berlage.

`Voorwerkwoordelij k'
In onze dagen gebruikt men dagelijks
een overgankelijk werkwoord vormgeven, althans het voltooide deelwoord ervan. Dat bestond blijkbaar
niet in 1921, de eindtermijn voor de
bronnen van het WNT. Nog in of
kort voor 1987, het jaar waarin de aflevering Vorm t/m Vos is verschenen,
spreekt de redacteur omzichtig van
`het vorm geven aan iets'; in twee
woorden en gevolgd door aan, het
voorzetsel dat de meewerkendvoorwerprelatie uitdrukt. Maar wel
neemt hij een artikel Vormgeving op,
en de betekenis daarvan omschrijft hij
onder meer met de aangehaalde woorden.
We mogen dus concluderen dat vorm-

geving bestond toen vormgeven, waar
het van afgeleid lijkt te zijn, nog niet
in gebruik was. De omgekeerde wereld: alsof handeling en opwekking niet
afgeleid waren van handelen en opwekken maar andersom. Voor die omgekeerde volgorde heeft prof. Van
Haeringen indertijd een Latijnse term
ingevoerd. Het trok zijn aandacht dat
schijnbare deelwoorden als getiteld, bemost, niet van bestaande werkwoorden
waren afgeleid, en hij noemde ze dus
participia praeverbalia (participium
praeverbale = ` een voorwerkwoordelijk deelwoord'). Als je het mij vraagt,
waren het van afkomst ook latinismen. Een voorbeeld dat hij nog zal
hebben gekend, zijn de ontheemden; ik
meen dat die vertaling van displaced
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persons ingevoerd is door de redactie
van De Groene. Een werkwoord onthemen is nog niet in gebruik geraakt;
vandaar dat soms een radeloze journalist ontheemding op papier zet.

Aan iemand geluk wensen
Maar nu dat werkwoord vormgeven
(een `postnominaal verbum', om het
ook eens geleerd te proberen). In de
zorgvuldige taal van het WNT-artikel
wordt er vorm aan iets gegeven. Maar
de redacteur die zich zo uitdrukte, een
tijdgenoot van ons, kende natuurlijk
net als wij alien `modern vormgegeven
meubels , waar een overgankelijk
werkwoord (dus met lijdend voorwerp) vormgeven zich kenbaar maakt.
Een van die raadselachtige modeverschij nselen: in plaats van gevormd of
ontworpen kiezen we een neologisme.
Als vormgeven als overgankelijk werkwoord wordt opgevat, ziet men het
element vorm blijkbaar niet meer als
lijdend voorwerp. Een vergelijkbare
ontwikkeling is bij andere werkwoorden opgetreden, zoals bij gelukwensen.
Eenmaal wenste men iemand geluk,
zoals men hem veel succes of een goed
jaar wenste (= toewenste): hem en niet
hij werd geluk gewenst. Later werd geluk wensen een puristisch synomiem
voorfeliciteren, een bastaardwoord dat

volgens het WNT (het artikel gelukwenschen is meer dan honderd jaar geleden geschreven) `in de wandeling'
werd gebezigd, en dat een overgankelijk werkwoord is net als vormen en
ontwerpen, de synoniemen voor vormgeven. Het WNT geeft een overduidelijk voorbeeld ten bewijze dat gelukwensen een overgankelijk werkwoord
was, althans voor een der dames Wolff
en Deken, schrijfsters van de roman
Willem Leevend. 'Gy laat u omhelzen
door uwe Ouders, gelukwenschen door
uwe Vrienden' schrijft Willem aan een
huichelachtige mede-theoloog: u is
van beide werkwoorden het lijdend
voorwerp. Het boek is van 1785, en
twee eeuwen later heeft gelukwensen in
vormgeven een broertje gekregen.

Vorm van ouden adel
Maar weer twee eeuwen eerder was er
een nog oudere broer. Vroeger kon je
iemand niet alleen een hak (oorspronkelij*k'snauw, bits woord'), maar ook
een toot zetten. Een toot was een lelijk
gezicht, een grimas, ook een honende
mimiek, en iemand een toot zetten
ging betekenen: hem voor de gek houden, bedriegen. We voelen de bedreiging voor het meewerkend voorwerp
al aankomen: net als later geluk wensen en vorm geven heeft (een) toot zetten een of meer synomiemen gehad

waarbij een lijdend voorwerp hoorde,
en de `werkwoordelijke uitdrukking
met datiefobject' kon worden aangezien voor een overgankelijk werkwoord. Is dat ook gebeurd?
Garbrand (juister dan Gerbrand) Adriaenszoon Bredero, geboren in 1585,
laat in zijn blijspel Moortje een jonkman klagen dat zijn geliefde, die hem
aan het lijntje houdt, hem toot op toot
set en `bij andere pollen ('minnaars')
loopt . In het blijspel Angeniet, waarvan Bredero en Jan Starter elk een gedeelte hebben geschreven, geeft een
meisje onverwacht, na jaren van aanmoediging, haar aanbidder de bons en
de voorkeur aan een afgeleefde rijkaard. Een oude vrouw verwijt haar
dan dat ze de edele jongeling `soo
schand'lijck een toot (g)eset' heeft.
Deze j onge held nu wordt in de lij st
van `personagien' `De toot-gesette
Vryer' genoemd. Dat kan niet, zegt u,
want niet hij, maar hem is een toot gezet. Maar in taal kan blijkbaar veel.
Wij worden gelukgewenst en sieraden
worden vormgegeven, en in de Gouden Eeuw werden vrijers tootgezet.
De grammaticale verschuiving die in
onze tijd overgevoelige lezers stoort, is
van ouden adel.

Ondertiteling: vertalen binnen strikte marges
Ed Kerkman — Amsterdam

Per jaar schieten er een paar miljoen ondertitels over het Nederlandse
televisiescherm. Voor een klein groepje kijkers misschien overbodig, maar voor het
overgrote deel van het publiek een onmisbaar hulpmiddel. Iedereen heeft wel eens
wat aan te merken op de kwaliteit van de ondertitels. Soms terecht, maar soms ook
niet: veel kritiek komt voort uit onbekendheid met wat er allemaal komt kijken bij
het maken van ondertitels.
Vertalen voor televisie is iets heel anders dan `gewoon' vertalen. Er zijn
twee factoren die de vertaalmogelijkheden beperken: tijd en ruimte. Tijd,
omdat de ondertitels gelijk moeten
lopen met de dialoog en omdat er
rekening gehouden moet worden met
de leessnelheid van de kijker. Ruimte,
omdat de ondertitels gebonden zijn
aan een maximale breedte.

Zes-secondenregel
Een vertaler van televisieprogramma's

kan niet zomaar in het wilde weg de
dialogen gaan vertalen. Om te beginnen moeten de posities van de toekomstige ondertitels vastgesteld worden. Bij dit zogenaamde 'timen' (of
`spotten, zoals filmvertalers zeggen)
wordt bepaald waar de ondertitels in
beeld moeten verschijnen en hoelang
elke ondertitel geprojecteerd moet
worden. De vertaler werkt met een
speciaal computerprogramma. Op een
diskette geeft hij met tijdcodes aan
waar elke ondertitel begint en eindigt.

Op die manier ontstaat er een basisstructuur van lege segmenten die pas
achteraf, na het daadwerkelijke vertalen, worden ingevuld met ondertitels.
Een goede timing is een noodzakelijke
voorwaarde voor een goede vertaling.
De lengte van elk segment bepaalt
meteen de breedte van de ondertitel.
Die breedte wordt uitgedrukt in zogenaamde `typografische eenheden': letters, interpunctietekens en spaties.
Aangezien er op het televisiebeeld niet
meer dan dertig typografische eenheden in een regel passen, bestaat een
volle tweeregelige ondertitel uit zestig
eenheden. Zo'n ondertitel wordt nu
zes seconden geprojecteerd, dat is per
tien eenheden dus een projectieduur
van een seconde. Dit principe
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noemt men, nogal verwarrend, de
`zes-secondenregel . Een ondertitel van
bijvoorbeeld 45 eenheden wordt dan
4,5 seconde geprojecteerd, enzovoort.
De minimum-projectieduur van
een ondertitel is 1,5 seconde. De
zes-secondenregel werd in de jaren
zestig intuitief vastgesteld. Later bleek
uit onderzoek dat de gemiddelde
kijker inderdaad een leestempo heeft
van tien typografische eenheden per
seconde: wellicht een gevolg van conditioneren?
Synchroon
Uitgangspunt bij het timen is uiteraard de gesproken tekst, waarmee de
ondertitels synchroon moeten lopen.
Als een acteur begint te spreken, moet
ook de corresponderende ondertitel in
beeld komen (om precies te zijn een
halve seconde eerder, teneinde de kijker de tijd te geven om met lezen te
beginnen). Een levendig gesprek is natuurlijk moeilijker te timen dan een
rustige monoloog. Ook het beeld is
van invloed op de timing. Bij een
beeldwisseling is het vaak beter dat de
ondertitel ook wisselt. De kijker mag
namelijk tijdens het lezen van de ondertitels niet gestoord worden door al
te abrupte wisselingen in het beeld.
Condenseren
Na het timen kan de gesproken tekst
in ondertitels worden vertaald met behulp van het script met de dialogen.
De vertaler moet meestal flink woekeren met de beschikbare ruimte. Vaak is
er niet genoeg plaats beschikbaar om
een dialoogfragment in zijn geheel in
ondertitel(s) te vertalen. In vijf seconden wordt vaak veel meer gezegd dan
je in een ondertitel van vijftig typografische eenheden kwijt kunt. Hoeveel
je in de ondertitels kunt opnemen,
hangt onder meer of van het spreektempo van de acteur(s) en van de

`lengte' van de doeltaal. De ene taal
heeft nu eenmaal meer woorden nodig
om jets te zeggen dan de andere. De
kunst is om de brontekst zodanig in
ondertitels te `condenseren' (dat wil
zeggen: indikken) dat er zo weinig
mogelijk betekenis verloren gaat (de
vertaler streeft naar zoveel mogelijk
gelijkwaardigheid in betekenis). Daar
zijn verschillende strategieen voor.
Weglaten, dus niet vertalen, is de
meest toegepaste strategie. Het levert
de meeste ruimte op en het kost ook
de minste tij d. Na weglating is samenvatting de meest gehanteerde condensatiemethode.
Weglaten
Dat weglaten is minder dramatisch
dan het klinkt. Meestal gaat het om
gesproken fragmenten die geen essentiele informatie bevatten of om fragmenten waarvan de betekenis al duidelijk is uit de beelden, de gesproken taal
of de geluiden. Niet vertaald worden
bijvoorbeeld herhalingen, gangbare Internationale uitdrukkingen en bepaalde begroetings- en beleefdheidsformules. De ondertiteling vervangt de
gesproken tekst dus niet eenvoudigweg, maar functioneert als aanvulling
op de gesproken tekst, de beelden en
de geluiden. De kijker haalt de hoofdlijnen uit de ondertitels maar blijft
ook de dialoog gebruiken als betekenisbron. Mede daardoor ontstaat er
zo'n merkwaardige leegte als je het geluid van de tv afzet en alleen de ondertitels leest. Vanzelfsprekend is voor de
meeste Nederlanders een Engelse of
Duitse gesproken brontekst van meer
betekenis dan een Hongaarse of een
Portugese. Over het algemeen wordt
de gesproken tekst bij het condenseren
ongeveer dertig procent korter. (Hoeveel betekenis daarbij verloren gaat —
of toegevoegd wordt — is nauwelijks te
achterhalen.)

ON DERTITEL.IN6

,,,

Drie transformaties
Tussen al dit manoeuvreren door
moet de vertaler ook nog oplossingen
vinden voor de reguliere vertaalproblemen, of liever: onvertaalbaarheidsproblemen. De beperkte ruimte
waarmee de vertaler te kampen heeft,
maakt het er ook hier niet eenvoudiger op. Wat van ondertitelvertaling
zo'n gecompliceerd proces maakt, is
dat er drie transformaties worden uitgevoerd die elk op zichzelf al een hachelijke onderneming zijn: van de ene
taal naar de andere, van integraal naar
gecondenseerd en van gesproken naar
geschreven. Bovendien wordt er niet
een opzichzelfstaande tekst vertaald —
zoals bij boekvertaling — maar slechts
een specifiek onderdeel van een complex samengestelde tekst. Een film of
televisieprogramma is immers opgebouwd uit verschillende, geintegreerde
componenten: beelden, geschreven en
gesproken taal, muziek en geluiden.
Goed beschouwd is het een klein wonder dat ondertiteling in de praktijk
een adequate vertaalmethode blijkt te
zijn.

Dateren van/uit
C. Kostelijk — Heiloo

In deel III van het WNT, dat in 1916
verscheen, wordt bij `dateeren' in kolom 2309 het verschil tussen dateren
van en dateren uit duidelijk uiteengezet: `Steeds vergezeld van van of uit
met eene tij dsbepaling. Den datum
van oorsprong dragen in die tijdsbepaling aangegeven en vandaar: zijn oorsprong vinden in, beginnen met. Uit
de dagen van dit commando dateert
een merkwaardige brief. . . Vele gevallen dateeren van jaren her.. De twee
bewijsplaatsen zijn ontleend aan het
werk van Fruin en Van Eeden.
De auteurs van drie bekende woordenboeken, Van Dale met zijn broertje
NN en Koenen, vinden dat men met
minder informatie kan volstaan: ze laten eenvoudig `dateren uit' weg, alsof
deze voorzetselverbinding nooit heeft
bestaan! Vandaar misschien dat de
nieuwe Schrijfwijzer van Renkema hier
aandacht aan besteedt wanneer hij op
blz. 112 waarschuwt: 'Deze brief dateert van de vorige eeuw (dateert van
een bepaalde datum, en uit een bepaalde periode).'
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Plasticwoorden: bouwstenen voor een
`brave new world'?
Peter Burger

De omgangstaal is aan het veranderen. Dat deed de omgangstaal altijd al, maar de
laatste tientallen jaren doet ze het op een nieuwe manier. Steeds meer woorden uit
de taal van de wetenschap worden opgenomen in het dagelijks spraakgebruik. We
opereren in een spanningsveld. Onze ideeen zijn nog niet uitgekristalliseerd. Iets past
niet in ons referentiekader. Hun aanwezigheid is zo vanzelfsprekend geworden dat ze
bijna niet opvallen. Taalkundigen en puristen schenken er nauwelijks aandacht aan.
Betekent dat dat onze alledaagse taal
wetenschappelijker wordt? Dat ook
weer niet: de leenwoorden uit de
wetenschap verliezen buiten hun
natuurlijke omgeving veel van hun
betekenis. De omgangstaal lijkt alleen
maar wetenschappelijker.

Afgesleten termen
Het duidelijkst herkenbaar blijven
de echte vaktermen: woorden die voor
specialisten een nauw omschreven
betekenis hebben, maar door leken
slordiger worden gebruikt. Verwaterde
vaktaal dus. Ze komen niet alleen uit
de wereld van fysica en chemie, maar
ook uit de menswetenschappen.
Debiel bijvoorbeeld, een woord waarvan de meeste mensen niet eens weten
dat het ook een vakterm is: debiel
wordt door psychologen gereserveerd
voor mensen met een IQ tussen de 70
en de 85.
Verder afgesleten dan deze verzwakte
vaktermen zijn de aan de wetenschap
ontleende metaforen: katalysator, syndroom, polarisatie en paradigma, toverwoorden die alledaagse en eenvoudige
taken kunnen laten delen in het
prestige van de wetenschap. De laatste
tijd gaat er grote aantrekkingskracht
uit van de computerwereld, getuige de
verbreiding van input, output, opstarten (`een project opstarten') en andere
technische termen die niet altijd even
deskundig gebruikt worden. Zo heb ik
een dominee pasgeboren kinderen wel
eens horen vergelijken met software,
kennelijk omdat hij dacht dat dat iets
zachts was.
Ten slotte zijn er de woorden die
ooit als metafoor zijn overgenomen
uit de wetenschap, maar hun beeldende waarde in de loop van de tijd
volledig zijn kwijtgeraakt. Ze bezitten
zo weinig betekenis dat ze zelfs in het
zinsverband niet duidelijk te

definieren zijn. Concept, context,
dimensie, situatie, systeem, proces —
woorden die je net als dubbelblank in
het domino-spel overal aan kunt
passen.

Seksualiteit
Deze laatste categorie woorden is het
onderwerp van Plastictaal, een essay
van Uwe Porksen. De auteur, romancier en hoogleraar mediaevistiek te
Freiburg, beschouwt deze woorden als
een regelrecht gevaar voor de maatschappij. Terecht? Porksen neemt er
130 bepaald niet lichtverteerbare bladzijden de ruimte voor om het allemaal
uit te leggen.
Het zijn er maar weinig, niet meer
dan dertig veertig, de woorden die
volgens hem het kleine internationale
vocabulaire van de vooruitgang vormen: communicatie, factor, functie,
informatie, seksualiteit..

a

Seksualiteit? Ja, ook seksualiteit.
Dit woord, afkomstig uit de seksuologie en de psychoanalyse, heeft in de
loop der tij den een zeer ruime betekenis gekregen: het kan veel meer aanduiden dan 'genitale lustbeleving'.
Het woord is bovendien onpersoonlijk. De zin `Hij heeft problemen met
zijn seksualiteit , heeft een betekenis
die tweehonderd jaar geleden niet
bestond.
Seksualiteit is hier iets wat losstaat van
de spreker, iets wat je van een of standj e
kunt bekijken, als een studieobject.
Die vervreemding van het priveleven,
aldus Porksen, wordt door deze woorden in de hand gewerkt. De onpersoonlijke, algemene manier van uitdrukken die op zijn plaats is binnen
de wetenschap, dringt het persoonlijke, unieke leven binnen. Seksualiteit
verdringt oudere, minder gevoelsarme
synoniemen, zoals liefde, genegenheid,
geilheid, lust, tederheid en hartstocht.
Het 'maakt bestaande woorden ouderwets'.

Informatie is communicatie
Plasticwoorden komen uit de wetenschap, hebben weinig betekenis, zijn
onpersoonlijk en schijnbaar waardevrij . Wat hebben ze nog meer gemeen?
Porksen somt maar liefst dertig kenmerken op. Ik noem er de belangrijkste van.
Plasticwoorden betekenen weinig,
maar stralen veel uit — er hangt een
imponerend aura van wetenschappelijkheid omheen. Ze hebben een positieve klank.
Plasticwoorden zijn internationaal, ze
vormen een soort Esperanto.
Plasticwoorden zijn verwisselbaar. In
veel instellingen circuleren, als parodie
op het officiele jargon, grijsgekopieerde kretologiemixers: lijsten van
woorden die in elke willekeurige combinatie gebruikt kunnen worden.
`Multi-disciplinaire relationele
informatie-systemen'; 'functionele
coordinatie van veranderingsprocessen'.
Uit zulke (nauwelijks overdreven)
voorbeelden blijkt dat de betekenis
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van deze woorden steeds verder afkalft. Net als het al zo vaak belachelijk
gemaakte -gebeuren (`het zwembadgebeuren') zijn ze op weg naar de
status van achtervoegsel.

Newspeak
Wie profiteert er van plastictaal? Porksen wijst `de deskundigen' aan als de
grote boosdoeners. Zij bemiddelen
tussen wetenschap en samenleving, en
verbinden met hun plasticwoorden
wetenschaps- en omgangstaal. Aan die
op het oog onpartij dige taal ontlenen
ze hun gezag. Zij nemen geen beslissingen, het zijn immers geen politics;
ze stellen hun aanbevelingen voor als
sets wat logisch voortvloeit uit de cijfers, de computeranalyse. In het laatste
hoofdstuk van zijn boek voorspelt hij
waar we terecht zullen komen als we
de deskundigen hun gang laten gaan.
Porksen kondigt hier als sluitstuk van
de geschetste ontwikkelingen de `mathematisering van de omgangstaal'
aan. Hij bedoelt daarmee dat plasticwoorden een aantal eigenschappen gemeen hebben met wiskundige termen.
Beide zijn abstract, universeel en gering in getal — het zijn er weinig,
maar door ze te verbinden kan er zeer
veel mee uitgedrukt worden.
In 1984, Orwells toekomstroman uit
1948, ontdekt Porksen een eerdere toepassing van wiskundige principes op
de omgangstaal. Newspeak, de taal
van Orwells dictatuur, bezit een beperkte woordenschat, streng voorgeschreven betekenissen, eindeloze combinatiemogelijkheden (erg koud is
dubbelpluskoud, erg warm dubbelplusonkoud), en kent geen onregelmatigheden (`hij werkte, dus `hij loopte').
Porksen besluit pessimistisch: plasticwoorden maken de omgangstaal rijp
voor verwerking door de computer.
Het zijn de bouwstenen voor een
nieuwe dictatuur.

heid, duidelijk gezien en beschreven te
hebben.
Meeslepend is die beschrijving jammer
genoeg niet. Plastictaal is voor een
goed deel geschreven in het ondoordringbare dialect van Duitse academici: complexe zinnen, veel grote
woorden en niet altij d heldere beelden.
Porksens bespiegelingen over de
manier waarop woorden ons wereldbeeld beinvloeden, zijn interessant zolang hij dicht bij die woorden blijft.
Zijn toekomstvisioenen zijn onhoudbaar apocalyptisch. `Onze omgangstaal is rijp voor universele invoering in de computer, als gevolg van een
vergaande beslissing (door wie eigenlij k?) en zal vermoedelij k nog verder
veranderen op de ingeslagen weg.
Kunnen een kleine veertig woorden
zo sinister zijn dat ze de hele omgangstaal veranderen? En wat moet ik
me voorstellen bij `rijp voor opname

door de computer'? Dat het duivelse
rekentuig in de toekomst zelf de
beleidsnota's schrijft? Of boeken als
die van Porksen recenseert? Dat lijkt
me — helaas — een achterhaald soort
science fiction.
De plasticwoorden volgens Porksen:
aanwending, arbeid, arbeidskracht, arbeidsplaats, basisbehoefte, beslissing,
centrum, communicatie, consumptie, contact, dienst, educatie, elementaire behoefte, energie, factor, functie, gezondheid,
groei, grondstof, identiteit, informatie, kapitalisering, kwaliteit, Ievensstandaard,
management, materiaal, model, modernisering, ontwikkeling, opleiding, oplossing,
partner, planning, prestatie, probleem, produktie, proces, project, relatie, rol, seksualiteit, strategie, structuur, systeem, toekomst, trend, uitwisseling, verzorging,
vooruitgang, waarde, welzijn.

Uwe Porksen: Plastictaal. Het Spectrum,
Utrecht, 1990 (Aula Paperback 188) ISBN
90 274 2439X. Prijs f 24,90. (Vertaald door
J. E. Brunsmann. Oorspronkelijke titel Plastikworter. Die Sprache einer Internationaler
Diktatur.)

Radarwerk
H. R van Heel — Veere

Nog slechts een minderheid heeft de
oorlog voldoende bewust meebeleefd
om zich de eerste berichten (in 1941)
over een wondermiddel te herinneren
waarmee de Engelsen langs elektronische weg vijandelijke vliegtuigen al op
grote afstand konden 'zien': de Radio
Detection and Ranging, ofwel RADAR.
Tegenwoordig is het begrip radar zo
ingeburgerd dat men er niet alleen
geen acroniem, maar zelfs geen onnederlandse stam meer in proeft; radar is
thuis gaan horen in de vaderlandse,
technische rad-f amilie: rad, raadj e,
raderen, radar, radertjes.

uit de Volkskrant en NRC Handelsblad.

18 MAART 1989
ZIjo NfaI.atdta nlusteoin:eMlp
SoairiaO oregslnpn ian Japan
ingeleid en uitgegeven door J.
Stellingerwerff
175 blz., geill., De Walburg Pers
1988, f 48,—
ISBN 906011597 X

Paul van der Velde

Apocalyptische visie
Klachten over vervlakking en vervuiling van de taal zijn niets nieuws, evenmin als de sprong van taal- naar maatschappijkritiek. Confucius zou al gezegd hebben dat een land pas goed
bestuurd kan worden nadat de taal gezuiverd is. Ook de invloed van de wetenschap op de omgangstaal is al vaker
betreurd. Het is echter Porksens verdienste die plasticwoorden, bijna onzichtbaar door hun vanzelfsprekend-

Nadat op 1 februari 1989 een storing
in het besturings- en beveiligingssysteem het spoorwegverkeer in en
om Amsterdam de hele ochtend had
lamgelegd, meldde Maartje van Wegen
die zelfde avond dat `het hele radarwerk' was stilgevallen.
Dat deze verwisseling van rader
door radar geen hoge uitzondering
is en niet alleen in spreektaal voorkomt, bewij zen de bij gaande knipsels

NRC Handelsblad.
de gemiddelde hondenbezitter wekelijks Lien uur bezig is met zijn trouwe
viervoeter, levert nog weinig op. Maar
het feit dat de gemiddelde Nederlander duizend gulden per jaar uitgeeft
aan zijn bond of kat, doet al vermoeden dat er een forse radar uit het economisch bouwwerk wegvalt als alle
huisdieren zouden verdwijnen.
de Volkskrant, mei 1989.

242 Onze Taal 59ste jaargang nummer 12 - december 1990

Taalergernissen: een bloemlezing
Zoiets van
Frangoise Keulen - Nijmegen

Nadat het turbogeweld in onze taal
enigszins tot bedaren leek te zijn gekomen en het heel even verbazend stil
werd aan het popi-taalfront, worden
wij wederom in alle hevigheid opgeschrikt door een ernstige vorm van
taalmisbruik.
Hadden wij inmiddels met meer of
minder succes de strijd aangebonden
tegen, dan wel ons berustend geschikt
in het lot van gebeuren, eigenlijk best
wel dus en het zien zitten, helaas, de
kleine taalcriminaliteit tiert welig en
schier onuitroeibaar voort en heeft
onlangs in al haar twijfelachtige vindingrijkheid een nieuwe perversiteit
voortgebracht.
ZOIETS. Zelden was er een meelijwekkender slachtoffer dan ZOIETS. Tot
voor kort functioneerde het arme
woord nog zeer nuttig en bescheiden
als `onbep. vnw., lets als dat, lets van
Bien aard: zoiets stoms , een aap op een
fiets, hoe wind je zoiets' (dikke Van
Dale, blz. 3518), maar sinds enige tijd
is het wreed weggerukt uit zijn vertrouwde omgeving en moet het, vaak
samen met OOK, dienst doen in: `dan
heb ik (ook) zoiets van ... '.
Ons rest slechts een gepast stilzwij gen
bij zoveel bruut en zinloos geweld.
Wij treuren om het verlies van onze
dierbaren.

Houwen
Wim Westerum - Oirschot

Luister naar nieuwslezers en verslag
gevers op radio en televisie. Luister
naar politici wanneer ze worden geInterviewd. Houden werd houwen ... en
ze zeggen het elkaar allemaal na! Het
is niet om aan te horen.
Terwijl houwen toch heel wat anders
betekent dan houden. Houwen is: slaan

met een groot, scherp voorwerp.
Ik heb een paar uitspraken genoteerd.
We moeten voortaan `ons hart vasthouwen'; `de tegenpartij in de gaten
houwen'; .`iemand aan zijn woord hou
wen'; `voet bij stuk houwen'; `de coalitie in stand houwen'; `het voor gezien
houwen'.
De zegslieden in de Nederlandse
ethermedia ... Wat een huishouwen!

Hou je!
-

Naar... toe
Ineke Defourny - Blaricum

Al eerder werd in Onze Taal de verwachting uitgesproken dat naar... toe
een menigte van voorzetsels gaat vervangen. Ik wil nagaan welke voorzetsels gevaar lopen. Hier volgen enige
voorbeelden uit het dagelijks leven.
Het meest bedreigde voorzetsel lijkt
mij aan, zoals in:
— Je moet het duidelijk maken naar
de patienten toe.
— Zij zullen naar ons toe berichten.
Minstens even groot gevaar loopt
ten opzichte van:
—'t Is onvriendelijk naar die docent
toe.
— Leeft er nog lets van wrok naar de
volwassenen toe?
Ook voor wordt veelvuldig verdreven:
— Ik heb concrete tips naar Bas toe.
— Er klinkt een waarschuwing naar
die mensen toe.
Ook met moet het ontgelden:
— '... het verbreken van relaties naar
Nicaragua.
— ... onze relaties naar het Oostblok
toe.
We verliezen ook op uit onze taal:
— ... de jacht naar langdurig werkelozen.
— ... het heeft een gunstig effect naar
anderen.
En zelfs tegen legt het loodje:
— Zij zegt het naar die notaris toe.
De naar-ziekte is in opmars; ongetwijfeld kunt u deze lijst met talloze voorbeelden aanvullen.

Paul Troost - Wijchen

Hou je... hou je. Als mijn overburen
's avonds laat hun vrienden uitwuiuen, gaat dat altij d gepaard met dit
snort mensenhaat opwekkend gebleer.
Bleef het nou maar bij een paar keer
hou je, nee, men wacht bij de deur,
schreeuwt de vertrekkers nog enkele
opmerkingen na, tapt snel een korte,
slappe mop, hinnikt daarover van het
lachen en begint van voor af aan met
hou je tot de gasten de fiets van het slot
hebben, of eindelijk de koude motor
van hun auto aan de praat hebben gekregen. Dan probeert een oorverdovend `hou je' te concurreren met het
geraas van de dieselmotor, en de inzittenden antwoorden met getoeter of
krijsen vanuit de geopende raampjes
`doehoei , hetgeen de achterblijvers
weer talloze houje s ontlokt.
De taal verloedert en niet alleen bij
ons in Wijchen.

Denken
verboden?
Wilfried Dierick - Nijmegen

Multatuli schreef (onder meer): 'Wie
zich niet bekommert over de juistheid
van 'n woord, geeft blijk van onverschilligheid voor de zuiverheid zijner
denkbeelden en neemt het dus aiet
zeer nauw in 't onderscheiden van
goed en kwaad: Er zijn tegenwoordig
veel praters die iets niet durven te zeggen of te denken: ze 'geven lets aan' en
ze `hebben lets (over zich) van ... ' .
Vaak ook keuren zij personen of
taken niet goed of af: ze `zien' ze wel
of niet `zitten'.
Zulk taalgebruik is `dus' immoreel en
degene die het bezigt, mag mede
hierop beoordeeld worden.
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Aangeven
Mr. J.J.H. Suyver — Den Haag

Het valt me op dat men tegenwoordig
zoveel aangeeft. Het woord aangeven
hoor en lees je te pas en te onpas. Niet
in de zin van het tout, de Loon of een
misdrijf aangeven, maar als synoniem
voor iets als `duidelijk maken, beweren, meedelen, zeggen'. Fout Nederlands is dit, geloof ik, niet. Maar wel
een vervelende mode die mijns inziens
in Onze Taal eens op de korrel moet
worden genomen.

Verbied beleid!
Erwin van de Pol — adviseur Ministerie
van VROM, Amsterdam

Beleid is een typisch Nederlands
woord, onvertaalbaar, en als je het
goed wilt doen, moeilij k uit te leggen
aan buitenlanders. Zelfs het Engelse
policy heeft niet het idee van belijdenis
in zich, waar beleid hogerop aan verwant is.
Sinds het begin van de jaren zeventig is
er geen woord geweest dat zo het ambtelijk spraakgebruik heeft vervuild.
Met de intrede van allerlei -logen in
het rijksbestuur werden de overheidstaken uitvoering dienstverlening
en controle steeds meer vervangen
door beleid.
In onze tijd maakt vrijwel elke ambtenaar beleid. En niet alleen de opgerukte academici lijken verslaafd aan
het woord; ook andere echelons zijn
in de wurggreep van beleid gekomen.
De huisdrukker doet aan `reprobeleid
de chauffeur van gezagsdragers `levert
bijdragen aan het personentransportbeleid' en de kantinejuffrouw gooit
geen gehaktballen in de pan, nee, ze
`draagt mede bij aan het kantinebeleid'. In de functie-omschrijvingen bereikt de overheid een absoluut dieptepunt in haar wolligheid.

Beleid dient om acties enige samenhang te geven. Politicologen zagen de
opkomst van het begrip en het woord
als een vorm van rationalisering, een
streven om weloverwogen bepaalde
doeleinden te bereiken. Dat idee is
meer en meer op de achtergrond geraakt. In de jaren tachtig is beleid niet
alleen voor menig staatsdienaar een
doel op zichzelf geworden, het woord
dient tevens als vangnet voor allerlei
blij kbaar niet nader uit te drukken
franje. Buiten activiteiten in de uitvoerende sfeer wordt alles bedekt en verstopt onder de aanduiding beleid.
Vandaar ook de exotische wildgroei
van beleid als voor- en achtervoegsel.
Bij na elk zelfstandig naamwoord dat
ooit binnen vier ambtelijke muren ter
sprake is gekomen, heeft al eens de zes
letters voor of achter zich moeten dulden.
Waarom nog langer deze onverdraaglijke nonsens tolereren? Een verbodsbeleid ten opzichte van het woord beleid lij kt een voor de hand liggende beleidsoptie. Kortweg: verbied elk beleid.

Voorkomen dat Ger Zurburg — Enkhuizen

Sommige sprekers hebben de gewoonte ergens halverwege hun zin een
punt of afbrekingsteken te plaatsen
— meestal na een voorzetsel of een
voornaamwoord — waarop het aan de
toegesprokene(n) is de zin of gedachtengang naar eigen inzicht of te
maken.
Bijvoorbeeld:
— Wij moeten maatregelen nemen
om te voorkomen dat —
— Het gaat om het organiseren van
activiteiten om —
— Hoe krijgen we inzicht in de
kosten van —
Is dit in de mondelinge communicatie
tussen mensen al storend, ergerlijk en

vermoeiend genoeg, pas echt onduidelijk en kwalijk wordt het naar mijn
idee als ook de geschreven pers — die
beter zou moeten weten — zich van
dit verschijnsel bedient, zodat uit de
kop van een artikel volstrekt niet is op
te maken waar het eigenlijk om gaat:

Gemeente is vooral
druk bezig met
het behoudeft van
Een krachtig signaal lij kt mij bier op
zij n plaats om te protesteren tegen —

Doe stoppen
Paul Troost — Wijchen

Het ziet ernaar uit dat op den duur
alle persoonsvormen van werkwoorden zullen verdwijnen en vervangen
zullen worden door `doen'. Luister
maar op straat, in de bus of in de
kroeg: `Doe mij maar twee Ails. `Doe
jij even de naam van die man opschrijven.' Soms hoor ik geniale zinsconstructies met dit werkwoord, zo
kunstig en spontaan dat ik me afvraag
waarom die mensen geen hoge graad
in de wiskunde hebben behaald, maar
kansarm aan de fruitautomaat staan te
trekken.
Laat ik ophouden me te ergeren, ik
doe stoppen met dit stukj e, er is geen
doen aan.
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Van woord tot woord
Pluralishalve
Marlies Philippa

Dit artikel schrijf ik ter wille van het
doorgronden van het uitgangloze
meervoud, pluralishalve derhalve. Mijnenthalve kunt u zoiets wel verwachten. Ik heb me niet voor niets in meervouden gespecialiseerd. Ik ben dus
min of meer beroepshalve bezig, zij
het dat ik vooral s-meervouddeskundige ben: appels, tantes en
ooms kan ik feilloos ontleden. Maar
van de uitgangloze meervouden weet
ik ook wel het een en ander.

Meervouden in enkelvoud
In de huidige jaargang van Onze Taal
is deze meervoudsvorming herhaaldelijk aan de orde geweest: in het mei- en
septembernummer in de vierkantjesrubriek, evenals in het septembernummer in mijn eigen rubriek, en in het
oktobernummer in de rubriek Taal en
betekenis. Met uitzondering van het
woord man (zestig man) behoren de
woorden die in het meervoud geen
uitgang krijgen alle tot een bepaalde
betekeniscategorie: het zijn maat- (drie
kilo, zes liter, tien meter), tijds- (vier
uur, vijf jaar) en bedragaanduidingen
(twee gulden, negen cent). Verkuyl
(OT, blz. 181) zegt hierover: `Veel belangrijke tel- en maateenheden kunnen in het Nederlands in het enkelvoud worden gebruikt. Hij maakt
hier (historisch gezien) een ernstige
fout; ze worden niet in het enkelvoud
gebruikt, het zijn meervouden die de
enkelvoudsvorm hebben. Dat het
enkelvouden zouden zijn, is een
hedendaagse herinterpretatie. Deze
herinterpretatie heeft een taalverandering tot gevolg die momenteel in voile
gang is.
Zo vinden sommige mensen dat zinnetjes als bij vervoersbond vertrekt
29 man en tien jaar is verstrelken (OT,
biz. 96 en 168) correct zijn, terwijl
PCUdB in deze gevallen het werkwoord liever in het meervoud zet. Volgens mijn taalgevoel moet dat ook, en
ik was dan ook een beetje verstoord
toen ik in mijn eigen stukje over feministicisme (OT, blz 159) de zin Er
werd twintig man ontslagen las. In
mijn kopij stond werden. Taalverandering in het drukproces!

Op de(?) been(?) blijven
Voor de taalbeschouwer zonder historisch besef is het wat vreemd dat men
wel vijf uur of drie cent, maar niet vijf
dag of drie dubbeltje kan zeggen. Het
worden rare uitzonderingen genoemd.
Ze zijn alleen te verklaren als men
naar de geschiedenis van het uitgangloze meervoud kijkt.
In het Oud- en Middelnederlands was
de situatie heel anders dan nu. Er
waren in hoofdzaak drie groepen
woorden die hun meervoud vormden
zonder uitgang. Allereerst een beperkt
aantal zeer oude woorden (bijv.
vriend, vader) waarvan man de enige
rest is; vervolgens alle eenlettergrepige,
onzijdige zelfstandige naamwoorden
die een lange klinker bevatten of op
twee medeklinkers uitgingen; en ten
slotte de woorden die eindigden op -el,
-en en -er (bijv. ridder, segel, verken).
Het waren geen betekenis- maar vormcategorieen. Tot de tweede groep behoorden jaar, uur en pond. Maar ook
been. We zeggen nog steeds op de been
blijven. Hier is been meervoud, want
anders was het lidwoord het gebruikt.
Op een been kun je tenslotte niet
staan!

Mijn collega Maaike Mulder van de
VU is op het spoor gekomen van een
interessante taalverandering in de dertiende en veertiende eeuw. Enerzijds
nam het aantal uitgangloze meervouden af, anderzijds vond er een herinterpretatie plaats. Ruim 30% van de
woorden uit de tweede en derde groep
duidden — toevallig — een hoeveelheid
van iets aan: bijvoorbeeld jaar, uur,
pond, gulden, morgen ( oppervlaktemaat), halster ( inhoudsmaat), viertel
(graan- en landmaat). Dat had tot gevolg dat men de uitgangloze meervouden als een betekeniscategorie ging
zien. Daardoor konden zich er (in het
Middelnederlands al) woorden bij
gaan aansluiten die er vanouds niet toe
behoorden, zoals mark, penning, vat
en mud. En deze ontwikkeling gaat
nog steeds door: in veel dialecten
bestaat al drie maand en ook op het
NOS-journaal werd onlangs acht
maand gezegd (OT, blz. 168, 181).
Maar uiteraard blijven er voorlopig
heel wat `uitzonderingen

Geen vreemde woorden
Pluralishalve kan niet. Ik had in de
eerste alinea meervoudshalve moeten
gebruiken. Er zijn twee redenen
waarom pluralishalve onmogelijk is.
Om deze redenen te ontdekken heb ik
eerst met behulp van `de dikke Van
Dale , 'Nieuwborg retrograde' en 'Koenen achterwaarts' een inventarisatie
gemaakt van de Nederlandse samenstellingen op -halve. -halve is een ver-

HET UITGAN6L.OZE
NtEERVOUD ?
I mo. W iL ER NI ET TE 'EEL
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bogen vorm van het oude Nederlandse zelfstandig naamwoord half
`kant'. Behalve betekende dus oorspronkelijk `aan de kant'.
Ik noteerde veertig woorden, die in
drie categorieen zijn onder te verdelen: het eerste lid eindigt op -s (gemakshalve, weshalve), op -r (dierhalve) of op
-ent (uwenthalve, allenthalve). Van elke
categorie vindt u in de eerste alinea
een voorbeeld. Van de groep op -s zijn
er vijftien met -heid- ervoor (beleefidbeldshalve, eerlijkheidshalve). In ieder
geval gaat het steeds om verbogen
eerste leden. Pluralis- in pluralishalve
gaat wel uit op -s, maar het is geen verbogen vorm.

C TIRIETIS

Taalcunosa
ve re en
Jules Welling — Best

In twee voorgaande afleveringen van
deze rubriek passeerde het `meestvoud' de revue: een curieus verschij nsel waarbij een fors deel van de hersencellen even uitgeschakeld diende te
worden omdat de betekenis van de
woorden er niet toe deed. Alleen de
theoretisch mogelij ice meervoudsvorming was van belang.
Het o merkeli'kste uit de
Iets der eli'ks blijkt ook mogelijk bi j
rubriek "TA.AL^URI^SA" van het fenomeen
g ^ der^ vergeli^kingen:
•• • g > de
stellende, de vergrotende en de overJules Welling,
aangevuld
met
Wat verder opvalt, is dat er nooit
een
treffende
trap, zoals we op school gevreemd woord staat in het eerste lid
niet eerder gepubliceerde
leerd
hebben.
Een standaardvoorvan de samenstelling. Een enkele keer
vondsten
van
lezers
+er —sterkst +st .
sterk—sterke
.
beeld:
komt er een oud vernederlandst leenRob
van
den
Berg
uit
Nijmegen wees
woord in voor, zoals fatsoen- in fatme op het feit dat dergelijke trappen
soenshalve, maar duidelijk herkenbare
ook mogelij k zijn met woorden die
vreemde woorden treft men er niet in
qua betekenis niet met elkaar in veraan.
band staan. Hij introduceerde daar de
Pluralishalve is dus niet aanvaardbaar.
term `de overtreffer' voor en die neem
ik hierbij graag over.
Welvoeglij kheidshalve
Het principe is simpel: een stellend
Op 31 augustus kreeg ik een brief van
woord, dat niet per se een bijvoeglijk
mijn verzekeringsmaatschappij met
naamwoord behoeft te zijn, de vergrodaarin de volgende zin: `Het spreekt
tende trap volgens het gegeven `stam +
voor zich dat deze uitbetaling coulaner' en de overtreffende trap `stam +
cehalve plaatsvindt en dat hieraan in
st . De betekenis speelt geen enkele rol,
de toekomst geen rechten kunnen
als de verschillende trappen maar
worden ontleend.' Razend was ik. Ik
bestaande Nederlandse woorden vorproefde er een misplaatst gebrek aan
men. Van den Berg kwam met prachvertrouwen in. Aan alle voorwaarden
tige voorbeelden, zoals `me-meermij nerzij ds was voldaan en vanwaar
mest , `te-teer-test ; `mi-mier-mist en
dan deze verregaande neerbuigend`ho-hoer-host'.
heid? Ik betaal al mijn premies en ik
Hij
vergat te melden dat het om een
kneus mijn rug niet voor mijn plezier,
internationaal
curiosum gaat. De truc
noch ben ik van plan dat binnenkort
gaat
ook
op
in
bijvoorbeeld het Enweer te doen.
Een vlshondelaar die Hein Groat beet,
gels: `be-beer-best'. Hetzelfde geldt
voor het Duits, en misschien nog wel
Aan coulancehalve is in deze jaargang
een pasjeborene die de naam Yoornaw
voor meer talen.
van Onze Taal aandacht besteed op
Wanrooy ineekriJ9t, een zinnige zin
Dit moos haalt het echter niet bid het
bladzijde 139 en 172. Het Nederlandse
waarin 25 verschiliende letters in alfaverpletterende antwoord dat ik ooit
woord coulance bestaat niet in het
betische volgorde achter eikaar swan;
kreeg op mijn vraag aan een tienjarig
'
j
Frans. Het is ofwel naar analogie van
moet er oog voor hebben, moor don blijkt
meisje hoeveel ze nu ei enli'k van haar
andere woorden op -ance aan het
onle tool een onuitputtelijke
bron
g
an
van
^
^ mogehond^ hield. 'Meer
dan zoveel
p
Franse coulant ontleend, ofwel via het
vervvonderinj en vermaak. Een bock voor
lijk; zei ze simpel. Daarmee was de
Duitse Kulanz. Tegen coulance op
ledereen die vis LOU halen bij vishande -`overtrefferst' wat mij betreft geboren.
zichzelf heb ik geen bezwaar, evenmin
Iaar Hein Groat en een oor heeft voor
als ik dat heb tegen meubilair. Maar
odes wat er in de winkel gezejd words .
Voetbaltaal
het mag dan zijn dat coulance- in comIn nummer 6 en 9 van Onze Taal is
binatie met -halve in verzekeringskrintool uit de voetbalwereld besproken. In
gen al meer dan vijftig jaar bestaat,
die stukjes is geen melding gemaakt
deze samenstelling is evenmin aanvan
een uitstekend boekje over dit onvaardbaar als pluralishalve. Bovendien
DE BOEKHANDEL
derwerp: Voetbaltaal van Rene Appel,
getuigt zij van een schaamteloze supeverschenen bij de SDU (1990) voor
rioriteitswaan en een verwerpelijke
ISBN 90 6590 441 7
NUGI 352
f
14,90.
arrogantie. Het is een onwoord.
Een iiitgave van tiitgeverij M & P, Wert
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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 lets waarvan u denkt dat het in deze
rubriek thuishoort, Iaat het ons dan weten!

Nico Groen & Erik Viskil

Spellingveranderingen
Pas in de vorige eeuw werd voor het
eerst een Nederlandse spelling vastgelegd. Sindsdien zijn er steeds personen
en instellingen geweest die de gangbare
of officiele spelling bestreden, wat
meer dan eens aanleiding gaf tot een
spellingoorlog.
In Spellingsverandering van zin naar
onzin gaat G. C. Molewijk in op
diverse aspecten van spellingverandering. Hij beschrijft de evolutie van de
spelling, het nut van vroegere wijzigingen, de overbodigheid van tegenwoordige wijzigingsplannen en de
spellingtwisten die in de laatste twee
eeuwen zijn uitgevochten.
Spellingsverandering van zin naar onzin. 1200 — heden is verschenen bij de
Staatsuitgeverij en kostf 59,90.
ISBN 90 12 06852 5

Regiolecten
Een regiolect is een taalvorm die het
midden houdt tussen een dialect en
een standaardtaal. Regiolecten ontstaan in gebieden waar dialecten uitsterven, maar waar de standaardtaal de
lokale taalvariant nog niet verdrongen
heeft.
In Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands beschrijft Cor
Hoppenbrouwers de belangrijkste
kenmerken van de in Nederland voorkomende regiolecten en dialecten.
Voorts behandelt hij de sociale aspecten van de regiolecten en de invloed
die regionale taalvarianten hebben op
het Algemeen Nederlands.
Het regiolect. Van dialect tot Algemeen
Nederlands is verschenen bij Uitgeverij
Coutinho en kost f 37,50.
ISBN 90 6283 806 5

Tekst luisteren
Eveneens bij Coutinho verscheen
Tekstschrijven voor luisteraars en kijkers
van Piet Kaashoek en Michel Simons.
In dit boek wordt ingegaan op teksten
die voor radio of televisie worden uitgesproken en waar dus naar geluisterd
wordt. Dergelijke teksten moeten voldoen aan geheel andere eisen dan
teksten die bestemd zijn voor lezers.
Behalve deze eisen bevat dit boek
onder meer een concreet verslag van

de gang van zaken bij het NOSjournaal en die bij de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws.
Tekstschrijven voor luisteraars en kijkers
kost f 19,50.
ISBN 90 6283 812 X

Brieven schrijven
Aan de lange reeks van brievenboeken
is onlangs een nieuw boek toegevoegd:
Hoe schrijf ik betere brieven van W.
Manekeller (vertaald door A.
Toornvliet-Los). Het bevat een grote
collectie voorbeeldbrieven, prive en
zakelijk.
Hoe schrijf ik betere brieven is verschenen bij Uitgeverij Bigot & Van
Rossum te Baarn en kost f 24,90.
ISBN 90 6134 338 0

Woordenwijzer ecologie
De milieusector wordt steeds omvangrijker en complexer, wat gepaard gaat
met een groei van gespecialiseerde terminologie. Wie daar niet in thuis is,
zal niet altijd weten wat met bepaalde
termen wordt bedoeld. De Woordenwijzer Ecologie van Pierre Marechal,
die vorige maand verscheen bij Reaal
Uitgevers te Lisse, biedt in deze gevallen uitkomst. Het boek bevat zo'n
6500 termen en uitdrukkingen uit de
wereld van natuurbeschermers,
milieuactivisten en wetenschappers.
De Woordenwijzer Ecologie is verschenen in de reeks `Reaal Ecoboek' en
kost f 39,90.
ISBN 90 5266 040 9

Tekstopmaak
Karel Treebus' Telkstwijzer, de grafische
pendant van Jan Renkema's Schrijf
wijzer, staat bekend als het handboek
op het gebied van de typografische
vormgeving van teksten (soorten drukletters, het gebruik van tekens, enz.).
Onlangs verscheen de vijfde, geheel
herziene druk. In deze hernieuwde
uitgave wordt onder meer uitvoerig
ingegaan op de laatste technische ontwikkelingen in de typografische
wereld, zoals desktop publishing. Het
boek is met name bedoeld voor schrijvers, journalisten, medewerkers van
dagbladen, reclamebureaus en
ontwerpstudio's.

Tekstwijzer. Een gids voor het graf sch
verwerken van tekst wordt uitgegeven
door de Staatsuitgeverij en kost
f 60,—.
ISBN 90 12 06634 4

Populariserend schrijven
Schrijven voor een groot publiek is het
laatst verschenen deel uit de reeks
`Taalvaardigheid in de beroepspraktijk' van uitgeverij Martinus Nijhoff.
Het is geschreven door de specialisten
in populariseren Rudolf Geel en Peter
Douma en bevat aanwijzingen voor
het opstellen van verschillende typen
teksten voor diverse media. Behalve
krante- en tij dschriftteksten komen
ook teksten voor televisie en radio en
museale teksten aan bod.
Schrijven voor een groot publiek. Handleiding voor het schrijven van verschillende teksten voor de media kost
f 19,50.
ISBN 90 6890 314 4

Eponiemenwoordenboek
Het eerste Nederlandse eponiemenwoordenboek, geschreven door
Ewoud Sanders, is uit! Eponiemen
zijn woorden die teruggaan op eigennamen. Zo is het kiekje afgeleid van de
Leidse fotograaf Israel Kiek, de brommer van de Utrechtse stalhouder
Brom en dankt het bintje zijn naam
aan Bintje Jansma, een sproeterig Fries
meisje. Vaak zijn er curieuze verhalen
aan eponiemen verbonden: Lord Sandwich, een verbeten kaartspeler, bleef
bijvoorbeeld graag lang aan de speeltafel zitten en was zelfs niet bereid
voor een goede maaltijd zijn kaarten
neer te leggen: hij liet zijn avondmaaltijd tussen twee sneetjes brood opdienen.
Het Eponiemenwoordenboek, dat
wordt uitgegeven door Nijgh & Van
Ditmar, kost f 29,90.
ISBN 90 236 791 80

Het secretariaat van
Onze Taal is gesloten
in de periode
24 decA jan.
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Trefwoordenregister Onze Taal jaargang 59 (1990)

155, 181, 225
aaneenschrijven
aanspreekvormen (u/jij) 108, 173
Actiecomite Buitenlandse
14
Namen
26
adequaat (bet. van -)
156
afbreking (spellinggidsen)
115
-age (volt/voltage, enz.)
101
al(s)maar
60
als-bepaling
134
als/in de regel
202
ambtelijke briefstijl
57
America (in Limburg)
58, 126
ANS (kritiek op de -)
ANS (normativiteit van de -) 116
25
appelig gevoel
215
automatische correctoren
Bahasa Indonesia (Ned. in -) 161
4
bal (de hebben)
beeldspraak
68, 98
7, 57
beheers(ings)bemensen/bemannen
-

20, 159, 217, 220
beroepsnamen (m/v)

25, 72, 104, 148, 150, 159, 217
57, 129

-bestendig (fraude-)
betekenis (van zinnen)

54, 106, 127, 157, 180
11, 57
211
194

Engelse beroepsnamen 26, 101
Engelse invloed

22, 26, 101, 120, 181, 225
enkelvoud/meervoud (acht
96, 168, 181, 244
maand(en)
245
eponiemenwoordenboek
66
eufemismen
f/v-uitspraak
Frans (Ned. in het -)

26
164, 216

157, 216
gebeuren(s)
gemsleer/zemelap (etymol.) 142
114
gespreksanalyse
61, 129, 174
God/een god
goed voor = beter voor
20
grammatica
25, 58, 60
grammaticale fouten 54, 138, 230
Groene Boekje (herziene)
71, 152, 154, 155
138, 230
Heldringiana
Hermans, W. F.
77, 125
(taalgebruik van -)
het (meervoudige verwijzing) 107
homo(fiel/seksueel) 173
homo-erotisch woordenboek 118
hoofdletteradviezen 218

bewindslieden (aanduid.)
brief (etymologie)
brief (schrijven van een -)

iconiciteit
informaticatermen

cilinder
4, 24
cliches
240, 242
cohabitatie (samenwoning) 192
congruentie onderw /persoonsv.

64, 132, 133, 165, 175, 176,
183, 224, 229
informaticawoordenboek
18
-ing-verdwijning
7, 57
186, 187
inwonernamen

122

96, 138, 168, 230, 244
consequentiebeginsel spelling 88
correctoren (automatische -) 215
coulancehalve 139, 172, 244
cranberries (etymologie) 65, 101
daarom = toch
168, 192, 248
datief
4, 5, 56, 57, 237
dateren van/uit
239
decennium (begin van een -) 72
deelwoorden (verwar(ren)de -) 94
deftige schrijftaal
197
desktop publishing
175
dialect
32, 45, 63
diakritische tekens (namen) 173
directory
133, 175, 176
diskette/schijf
165
divisie of afdeling
150
dubbelzinnige formuleringen

106,127,157
E-mail (beeldschermpost)
elektronisch woordenboek
Engels als onderwijstaal

209
71

23, 24, 76, 126
162

Engels (Ned. in het -)

naar ... toe
242
127
nadat ... later
namaak-buitenlands
26
Nederlands (positie van het -)

90
stampei/ij
32
standaardtaal
130, 172, 173
straatnamen
171, 206
suggestieve taal
32
superstandaardtaal
48
Surinaams-Nederlands
206
sweepstakebrief
synoniemenwoordenboek

10, 151

112, 140, 178

68
171
240, 242

metonymie
misleidende vragen
modewoorden

nieuwe woorden 160, 228
normen voor goed taalgebruik

56, 146, 157, 215, 217
62, 238
ondertiteling
open-sollicitatiebrief
196
oratorisch/retorisch
150
27
oude mensen (benaming -)
113
overbodige woorden (test)
64
pc-gebruikers (taal van -)
per/op/met ingang van 192, 225
persoonsvorm ev./mv.
54, 96, 138, 168, 230, 244
240
plasticwoorden
76
plaats-/vervoerbewijs
popmuzikant (taal van de -) 64
positieve wanprestatie
120
241
radar/rader
rammenas (etymologie)
19
reclamecliches
15
222, 223
redigeren/redactie
reisverhaal (taal van het -)
136
Renkema (interview met -)
8
Rijmwijzer
179
samenstellingen (schrijfwijze)

Jaarvergadering 1989
jeugdtaal
journaal (taal van het -)
kattebelletje
klemtoontekens
Koerdisch (en onze taal)
koppelteken

95, 167
1, 32
74
212
6, 55
7
181

-landnamen
186, 187
liedjesschrijven (advies) 12, 179
45
Limburgs
25
links (negatieve bet. van -)
212
literaire brief

181, 225
scheikundige termen
77
66
scheldwoordenboek
224
schijfeenheid/disk-drive
schoolrijtjes
176, 231
schrijfonderwijs
3
Schrijfwijzer (herziene -)

8, 56, 104,218
secretaris/-resse
25, 72
seksistische taal
102, 148, 174
spelling (onderliggende vorm)
110
spelling (voorkeur/toegelaten) 88
spelling (wetenschap over -)

85, 110
maataanduiding: 3 maand(en)

96, 168, 180, 244
malapropismen

28, 79, 135, 177, 227
16, 39
27, 101
70, 137

mannen-/vrouwentaal
marketing
meestvoud
meewerkend voorwerp

4, 5, 56, 57, 237
98

metaforen (ontspoorde -)

spelling in de Middeleeuwen 93
spellingcommissie Taalunie 141
spellingherziening
82, 88, 90
spellingregeling Duits
80
spellingregeling Frans
83
spellingregeling Deens
84
spelling van landnamen
14
spelspel
91
95, 164
spreekwoordenboek
115
spreken (etymologie)

117, 236
taalbeheersing
242
taalergernissen
taalvariatie in het Nederlands
1, 16, 32, 39, 43, 45, 48
taalverval (taalkundigen over)

54, 100
tangconstructies
25
tante Betje
201
186, 227
te onpas (te pas/ -)
151
terugkomen op/van
tijdsbepalingen (gebruik)
180
204
titulatuur
184, 226
treinbenamingen
85, 86, 87
trema
1, 32
turbotaal
232
typografie

108, 173
u/jij
uitspraak
26, 120, 242
Uruguay (uitspraak)
120
vaktalen
32, 43
verhullend taalgebruik
66
63
verkleinwoorden (dialect)
verkoopbrief (kenmerken) 200
verloskundige/vroedvrouw

148, 159, 217, 226
vertalen (ondertitelen) 62, 238
verwesterd/verwesterst 52, 128
Vlaamse u-aanspreekvorm 173
Vlaming/Belg 139
voetbalclubnamen 109, 149, 226
4
voetbalverslag (taal van -)
voorkeurspelling
88
vormgeving (grafische) 232, 235
vormgeven/vorm geven
237
189, 224
vrijen (etymologie)
vroedvrouw/verloskundige

148, 159, 217, 226
16, 39

vrouwen-/mannentaal

warm/koud (betekenis -)
weglatingsteken
woordvolgorde

67
96
122

zelfst./bijv. naamwoord
zijl-namen
zoiets van
zuiders

185
78
242
120
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n Een vraag van H. Ehrhardt te Leeuwarden: 'Weet u misschien ook of de
uitdrukking een grootalsjeblieft voor
een deftige partij een regionale of een
ouderwetse ABN-uitdrukking is?'
n Het antwoord van mijn kant luidt
neen. n Daarbij zou ik het kunnen
laten, natuurlijk, eventueel onder toevoeging dat alle door mij geraadpleegde woordenboeken, waaronder
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal, dit woord niet kennen, laat staan
mededelingen doen over ouderdom of
geografische spreading. n Maar wat ik
aan de heer Ehrhardt wil vragen: in
welke kringen pleegt of placht men
grootalsjeblieften te berde te brengen?
Een grootdankuwel naar uw kant zal
u ten deel vallen als u hierover uitsluitsel kunt geven. n En wat is precies een
deftige partij? Is dat de VVD of is het
een feest door een gerenommeerd
VVD'er te Leeuwarden gegeven
(Wiegel dus)? Ook hierover gaarne opheldering. n Over het Woordenboek
der Nederlandsche Taal gesproken: dit
boek is nog net niet ver genoeg gevorderd om te kunnen ontdekken of het
woord wereldwijd al lang bestaat en of
het ook echt een anglicisme is. Als de
nieuwsdienst meldt dat er wereldwijd
bij een bepaald bedrijf ontslagen zullen vallen, dan roept dat bij mij een
irritatie op die niet alleen uit de mededeling zelf kan worden verklaard.
Maar misschien is die irritatie wel
hoogst particulier. Nog even afwachten wat het WATT zal brengen.
n Mevrouw Maaike Dommisse meldt
een neologisme: ingehoesd. In een
krantebericht uit de Oost Arnhem
Bode (de rubriek over plantenverzorging, geschreven door `Clematis')
staat: 'Laat takken eerst minstens
4 uur ingehoesd in het water staan
voordat u ze verder verwerkt. Waarschijnlijk betekent dit zoveel als `in
cellofaan verpakt , maar zeker weten

d oe je het nooit. • F. O. Blom uit
Amsterdam schrijft: 'Kamerleden op
toernee in Amsterdam beleven nog

eens wat. Zo lieten zip zich vrij dag
28 september *I. door Amsterdammers
van velerlei kunne begeleiden. Inderdaad, het staaa in Het Parool van 29
september: `Met name het initiatief
om kamerleden nu eens niet door die

eeuwige ambtenaren en bestuurders to
laten begeleiden, maar door Amsterdammers van velerlei kunne, viel in
goede aarde. • Amsterdam is veelslachtelijker opgezet dan wij denken,
dames, heren en leden van overige
kunnen. • En nu eens een vraag die ik
tot mijn vreugde wel kan beantwoorden. Abr. Heringa uit Usselo informeert hoe het zit met `het telefoontje
in je arm als je je elleboog stoot'. Hoe
heette dit verschijnsel, vervolgt Abr.
Heringa, toen er nog geen telefoon
was? n Dit verschijnsel heette
weduwnaarspijn (een pijn waarvan
men veronderstelde dat die hevig,
maar zeer kortdurend was), en heel
toepasselijk•heette het thans telefoonbotje genoemde lichaamsdeel destijds
weduwnaarsbotje. n Nu moet men mij
ook weer niet te veel vragen. n Zij n er
meer van dat soort aanduidingen,
vraagt dezelfde Abr. Heringa.
n Waarschijnlijk zijn die er heel wat.
Ik veronderstel dat bijvoorbeeld
tennisarmen en voetbalknieen reeds
bestonden voordat de sporten werden
beoefend die hun naam aan deze ongemakken hebben gegeven. Maar er is
geen duidelijkheid over de toenmalige
namen. n Terug naar het verschijnsel
daarom = toch, dat in vorige nummers
al enigszins uitvoerig werd besproken.
n Ook nu blijkt er weer minder
nieuws onder de zon dan ik veronderstelde: oudere versies van Van Dale
geven onder daarom (3): `ik weet dat
het niet goed is maar ik kan het
daarom niet laten'. Een lezer uit
Heiloo meldt mij dit, en voegt daaraan
toe dat ook in dialecten daarom in de
genoemde betekenis bestaat. • Alsof
dat nog niet genoeg is, stuurt prof. Sassen uit Haren mij twee overdrukjes
van artikelen van circa twintig jaar geleden waarin de constructie ook al aan
de orde komt. n En ik maar denken
dat de ellende bij de Ster-reclame begonnen was. • Nee hoor, niets nieuws
onder de zon, niets nieuws onder de
sterren. Maar daarom ben ik de beide
informanten niet minder dankbaar.
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Het Genootschap Onze Taal (opgericht in
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