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Gerard Sweep - docent taalbeheersing, OP de vraag hoe de kop boven een nieuwsbericht er moet uitzien,
School voor de Journalistiek en zullen veel journalisten en vrijwel alle journalistiekstudenten al in
Voorlichting, Utrecht een vroeg stadium van hun antwoord zeggen: 'Er moet een werkwoord in zitten, actief en in de onvoltooid tegenwoordige tijd.'
Toch voldoet slechts de helft van de Nederlandse krantekoppen
aan deze eis. Waarom passen Nederlandse journalisten hun eigen
regels niet toe?

Kernachtige krantekoppen
en dynamische naamwoorden
ederlandstalige boeken
over de beginselen van
de verslaggeving zijn er
nauwelijks; een merkwaardig gat in de markt
naast de stapel boeken over interviewen. Syllabi zijn er echter voldoende. Behalve aan de inhoud en de
typografie stellen die vooral eisen
aan de taalvorm van de kop. In genres als 'interview' en 'reportage' is
wat de taalvorm betreft veel mogelijk. Maar de ideale kop van een
nieuwsbericht is eigenlijk een uitgeklede zin, compleet met onderwerp,
persoonsvorm en andere noodzakelijke zinsdelen, maar ontdaan van
voorspelbare lidwoorden, voorzetsels en hulpwerkwoorden.
ACTIE IN DE KOP

De syllabus Journalistieke Vaardigheden van de journalistenopleiding
in Utrecht motiveert dit als volgt:
'Het gebruik van een werkwoord en
de tegenwoordige tijd brengt actie
in een kop, maakt die kop aantrekkelijk en vergroot de kans dat het
bericht of verslag gelezen wordt.'
Preciezer .uitgedrukt: er moet een
persoonsvorm van een zelfstandig
werkwoord in. Hulp- en koppelwerkwoorden voldoen niet.
Amerikaanse en Engelse boeken
presenteren dezelfde benadering. In
zijn boek News Headlines (1974), dat
geheel aan koppen gewijd is, schrijft
Harold Evans, oud-hoofdredacteur
van Times en Sunday Times: 'Headlines must live. Most headlines
without a verb are only half alive.'
Misschien is een te vanzelfsprekende ontlening aan Engelstalige

vakliteratuur voor een deel verantwoordelijk voor de kloof tussen
theorie en praktijk in de Nederlandse journalistiek. Ik heb niet systematisch geteld, maar de Engelstalige
kranten lijken zich op het eerste
gezicht beter te houden aan hun
eigen voorschriften dan de Nederlandse. Ook in de populaire Engelse
bladen bevat de meerderheid van de
koppen een werkwoord. Zelfs de bijzin wordt niet geschuwd, een situatie die je bij ons alleen regelmatig
aantreft in het dagblad Trouw.
De Nederlandse nieuwskop bevat
slechts in de helft van het aantal
gevallen een actief werkwoord. In
het najaar van 1990 heb ik zo systematisch mogelijk een aantal koppen
verzameld, van de voorpagina, de
eerste binnenlandpagina en de eerste buitenlandpagina. De Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw
scoren vrij hoog. Van de 63 koppen
bevatten er 43 een persoonsvorm.
Dat is 68 procent. In de 'populaire'
bladen De Telegraaf, Algemeen Dagblad en Het Parool bevatten slechts
19 van de 63 koppen een persoonsvorm, ofwel 30 procent. Trouw en
Parool zijn overigens het minst
typisch voor hun groep.
BESCHADIGDE DYNAMIEK

De verklaring van het verschil ligt
voor de hand. Populaire bladen
laten de grootte van de kop zwaarder wegen dan de lengte. Een complete zin kost vaak te veel ruimte,
omdat die minimaal twee, in de
praktijk meestal drie zinsdelen moet
bevatten: onderwerp, persoonsvorm
en iets anders. Werkwoordloze en

passieve koppen zijn korter, omdat
respectievelijk de persoonsvorm of
de handelende persoon achterwege
kan blijven. 'Bommen op Bagdad'
en 'Spreeuwen verjaagd' eisen minder ruimte dan 'Bommen vallen op
Bagdad' en 'NS verjaagt spreeuwen'.
De vraag is nu of deze drang naar
beknoptheid schade toebrengt aan
de dynamiek die de goede nieuws kop moet uitstralen. Zetten de populaire dagbladen te veel statische
koppen boven hun nieuwsberichten?
Deze vraag is niet zonder meer te
beantwoorden, omdat er nogal wat
variatie zit in de koppen zonder persoonsvorm. Er bestaan drie belangrijke typen. Uitgeklede passieve zinnen, zoals 'Spreeuwen (zijn)
verjaagd (door NS)', komen niet zo
vaak voor. De handelende persoon
blijft daarin meestal achterwege; het
hulpwerkwoord ook.
Naamwoordelijke gezegdes zijn
populairder: 'Lubbers boos'. Natuurlijk kan iedere Nederlander hier feilloos het weggelaten koppelwerkwoord is invullen. Dit betekent
echter niet dat het bij nader inzien
wel degelijk om een dynamische
kop gaat, want veel actie voegt dit
betekenisloze koppelwerkwoord niet
toe. Ook in een werkwoordelijk
gezegde kan het zelfstandige werkwoord is trouwens wegblijven: 'Lubbers in Moskou'.
Het derde belangrijke type bestaat
uit de naamwoordconstructies waar
op het eerste gezicht helemaal geen
werkwoord aan te pas komt, zelfs
geen hulp- of koppelwerkwoord:
'Kritiek op de paus'.
>
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In mijn verzameling waren de verschillende categorieen als voigt verdeeld:
koppen zonder persoonsvorm (64)
Volkskrant! Telegraaf/
NRC/
AD/
Trouw(23)
Paroo/(41)
passief
naamwoordelijk
gezegde
naamwoordconstructie
werkwoordelijk
gezegde

6

7

10

18

6

13

3

Op het vlak van de passieven is er
nauwelijks verschil tussen de populaire bladen en hun tegenhangers.
Kennelijk lopen de overwegingen
hier parallel. Een passieve kop kan
wei eens omslachtig zijn, maar
meestal is de keuze functioneel,
soms zelfs onvermijdelijk. Zo doet
'Dieven stelen vrachtwagen' merkwaardig aan naast 'Vrachtwagen
gestolen'. En 'Commissie stelt verhoging beurzen voor' geeft niet
meer nieuws dan 'Verhoging beurzen voorgesteld' . Tenzij de com missie wordt geleid door Ritzen, maar
dan had die zelf in de kop gemoe ten.
Ook naamwoordelijke gezegdes
en naamwoordconstructies kunnen
functioneel of onvermijdelijk zijn.
Dit is met name het geval als de toestand die wordt beschreven, interessanter is dan de manier waarop deze
is bereikt : boos, blij; ziek, beter;
tegen, voor; celstraf, vrijspraak.
De populaire bladen maken een
veel royaler gebruik van deze twee
constructies. Als ze in hun kopwerk
ontoelaatbaar veeI dynamiek opofferen aan de beknoptheid, zou dit dus
hier moeten blijken, en met name
uit de statische categorie bij uitstek,
de naamwoordconstructie. Labels
(opschriften) noemt Evans ze bijna
minachtend: 'The deadest kind of
news headline is the simple generalised label.'
DYNAM ISCHE HUlZEN
Opmerkelijk is nu dat het pure
opschrift, waar Evans zo van gruwt,
in onze landelijke dagbladen nauwelijks voorkomt. Er bestaat een groot
verschil tussen 'De situatie in het
Vaticaan', zowel qua inhoud als
vorm een lege huls, en 'Kritiek op de
paus ', In beide varianten ontbreekt
4

het werkwoord, maar in het eerste
geval is het in geen velden of wegen
te bekennen, terwijl het in het laatste geval om de hoek op de loer ligt.
In 'Kritiek op de paus' kan het bijna
net zo gemakkelijk worden ingevuld
als een koppelwerkwoord in een
naamwoordelijk gezegde.

ze kunnen zich ook precies zo gedragen. Een werkwoord kan zinsdelen
als onderwerp, lijdend voorwerp en
voorzetselvoorwerp om zich heen
verzamelen, zoda t er een zin ontstaat. Een nominalisering kan dit
ook . Zo is ze op te blazen tot een
soort naamwoordelijke zin:

Deze mogelijkheid doet zich vooral
voor als de bedenker van de kop zijn
toevlucht heeft gezocht tot een true
die hij in de rest van het verhaal
omwille van de kernachtigheid juist
niet te vaak behoort toe te passen .
Hij heeft het werkwoord op een
naamwoordelijke manier omschreyen : 'kritiek uitoefenen' in plaats
van 'kritiseren'. De constructie
maakt in een kop echter geen
omslachtige indruk, omdat het betekenisarme, ondersteunende werkwoord daar achterwege kan blijven .
Meer voorbeelden:

- (onderwerp) Kok aarzelt - aarzeling van Kok
- (lijdend voorwerp) (iemand)
beledigt Kok - belediging van Kok
- (meewerkend voorwerp) (iemand)
verzoekt Kok (iets) - verzoek aan
Kok
- (voorzetselvoorwerp) (iemand)
protesteert tegen Kok - protest
tegen Kok
- (bepaling) (iemand) oefent met
Kok - oefening met Kok

- kritiek (uitoefenen) op de paus
- oorlog (voeren) met Grenada
- beslag (leggen) op auto
- protest (aantekenen) tegen
ontslag
- verzet (plegen) tegen aanhouding
- voorstel (doen) tot overleg
In het tweede blok leunt het naarnwoord zo dicht aan tegen de verwante werkwoorden 'protesteren',
'zich verzetten' en 'voorstellen', dat
het eigenlijk niet nodig is er een
ondersteunend werkwoord bij te
denken. De naamwoorden uit dit
blok worden van oudsher 'nominaliseringen' genoemd: ze zijn als zelfstandig naamwoord afgeleid van een
werkwoord.
Nominaliseringen zijn uiterst
dynamische naamwoorden. Ze zien
er niet aIleen uit als werkwoorden,

Uit de voorzetsels in de omzetting is
af te leiden dat nominaliseringen
met een onderwerp of een lijdend
voorwerp niet populair zullen zijn
bij koppenmakers. Het voorzetsel
van is zwaar overbelast; het moet te
veel andere klusjes opknappen. Dit
leidt al snel tot dubbelzinnigheden,
zoals de twee interpretaties van
'belediging van Kok' laten zien.
Bovendien is het voorzetsel vall weinig karakteristiek. Het zou net zo
goed weg kunnen blijven, wat dan
ook vaak gebeurt. De sprekende
voorzetsels van de drie overige voorbeelden daarentegen blijven maar
zelden weg. Als ze weI wegblijven,
vind ik het resultaat niet fraai: 'Conflict vakantiereizen' (Telegraaf).
Het voorzetselvoorwerp lijkt het
populairst. Voorzetselvoorwerpen
lezen lekker doordat het voorzetsel
noodzakelijk aandoet. Wie het
woord kritiek hoort, denkt autornatisch op, maar niet in of wegens. Het
voorzetsel heeft dan ook geen bete -

Drie nieuw skop -stijl en: het zelfstandig naamwoord, het actief werkwoo rd en het passief werkwoord als kern. Het NRC Handelsblad heeft bij na tweeeneenhalf keer zoveel tekens nodi g als
het Aigemeen Dagbl ad om de gewenste nuance te vinden.

EERDER BESLAG UP AUTO
Aigemeen Dagblad

.

Richtlijnen

Verl~eerszondaar voor in beslag
·· nemen auto

raaIi.t auto Ii.Wlj!
Telegraa f

aangescherpt
NRC Hand e/sbad

kenis, maar fungeert uitsluitend als
cement van de constructie. Daarom
oogt 'Kritiek op Kok' stukken hechter dan 'Kritiek in de Kamer'.
LOODZWARE BOUWWERKEN

Duidelijk is in ieder geval dat constructies met nominaliseringen zich
gedragen als een soort zinnen waarin het naamwoord de werkwoordsrol vervult. Het verwijt dat naamwoordconstructies automatisch
koppen opleveren waaruit alle leven
is geperst, is dus onterecht.
Ook koppen met een naamwoordelijk gezegde hebben hun eigen
dynamiek. De openingskoppen van
het Algemeen Dagblad, die er altijd
zorgvuldig geboetseerd uitzien,
bevatten er vaak een. Opvallend is
dat juist de nominalisering voor een
deel van de dynamiek kan zorgen.
ABe varianten, ookdie met een
actief of passief werkwoord, kunnen
probleemloos dynamische naamwoorden opnemen, wat dan ook
zeer regelmatig gebeurt. Ze figureren
daar bijna als een soort uitgeklede
bijzinnen: 'Lubbers veroordeelt aanval (die is gedaan) op Kok'.
Met overleg gebruikt, kunnen
dynamische naamwoorden het
gehalte aan actie in aile typen koppen opschroeven. Overdrijving leidt
echter tot de loodzware bouwwerken die met name NRC en Volkskrant in hun informeringsijver nogal eens optrekken..Een krenterige
plaatsing van voorzetsels maakt dit
soort monstra extra onverteerbaar:
'Kamer tegen bevriezen subsidie
woningaanpassing gehandicapte'
(Volkskrant).
De koppenmakers van vooral het
Algemeen Dagblad, en in mindere
mate Telegraaf en Parool, hebben
meer gevoel voor de compacte kop .
Vaak tasten ze succesvol naar juist
die naamwoorden die met een minimum aan omhaal een maximum
aan spanning en hechtheid geven.
Cryptogrammen als 'Cel voor versuffen kinderen met pillen ' (NRC)
hoeft de AD-Iezer niet op te lossen.
<

De perfecte kop bestaat niet. Koppenmake rs moe ten een evenwic ht zien te bereiken tu ssen verschillende eisen. In mislukte kop pen rijden die eisen elkaar in de wie len. Zo kan een typografisch verantwoorde
verde ling van een meerregelige kop tot onver moe de interpretat ies leiden. Soms zijn zulke inte rpretaties
bedoel d. Dubbe lzinnigheden van het type ' Naaktlope r in de kraag gevat' zijn vaak het resultaat van
een jolige bui op de redactie.
Ook infor meringsdrang kan tot du bbe lzinnigheden leiden, voo ral als die gepaa rd gaat met de
typ isch Nederlandse praktijk om zoveel moge lijk Iidw oorden, voo rzetsels en hulpwerkwoorden te
schrappe n. Zelfs als er geen interpretat iepro blemen on tstaan, leidt deze krent erigh eid tot een zwaar
verteerbare stapel zelfstand ige naamw oorden.
Een aardige uitw as van de dwa ng mat ige speurtoc ht naar act ieve we rkwoo rden zijn de koppen
waarin allerlei ano nieme com m issies en organisat ies figureren. Daar was een passief deelwoord beter
op zijn plaats geweest. Een enkele keer tast de koppen ma ker naar een actief deelw oord. Het resultaat
maakt een bizarre indruk .
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Voorstel: commissie
deelraad binnenstad
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - Wethouder J. Saris {Gr'oerllinl<s\ he elt
vanda ag een nieuw voorstel bij b. en w. ingediend over
de deelra ad binnenstad. Hij stelt vc or een advi escommissie te benoemen die zich moet verdiepen in de
bevo egdheden van deze deelt:aad .

Twijfel aan verklaring
getuige zaak-Bruinsma

~
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Ruimtegebrek als sporttenue
Cliches en klonters in het 'journalees'
Haast en bondigheid verdragen elkaar
niet . Menig journali st heeft na een dag
ploeteren in de nieuwsbatterij zijn moegestreden col/ega's een in het Yak gekoesterde anekdote toevertrouwd: dat de
beroemde P.c. Hooft ooit tijdgebrek als
excuus aanvoerde voor een lang uitgevallen brief. De (011 ega's kennen datverhaal
dikwijls al jaren, maar de oneindige wijsheid ervan geeft moed . Nauwelijks tijd
hebben, volledig zijn en het bovendien
kort houden - dat maakt het tot een huzarenstukje het nieuws in volmaakte vorm
aan de lezer door te geven .

Arthur van Leeuwen - eindredacteur
Elsevier
DWINGENDE DEADLINE
Gemolesteerd door de deadlines is
de journalist al blij als een bericht
foutloos en begrijpelijk in de krant
staat. Vandaar dat nieuwsberichten
niet uitblinken door origin ele of ereatieve woordkeus. De standaardvorm van het bericht verplicht de
dienstdoende redacteur de relevante
feiten in de lead te proppen - als het
even kan in een zin. am tijd te winnen grijp t hij naar vaste woordcombinaties, en om ruimte te sparen
noemt hi j aile informatie over een
persoon in een keer. In de krantekolom men ontstond op die wijze een
taalvariant die in de
Angelsaksische journalistiek journalese heet. Een
duidelijke definitie van
journalese valt nauwelijks
te geven . De uiteenlopende verschijnselen die
ertoe gerekend worden
in de vakliteratuur hebben een kenmerk, de
oorzaak, gemeen: gebrek
aan ti jd en ru imte. Het
Nederlands kent geen
pendant van het Engelse
journalese, maar vooruit,
de term ' journ alees' kan
ermee door.
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Het opvallendst manifestee rt het
journ alees zich in de standaardformulering: de tijdloze mal waarin de
journalist het nieuws van de dag
giet. Zo 'dreigt bij de komende caoonderhandelingen in de bouwsector
een frontale botsing tussen werkgevers en werknemers'. De werkgevers,
licht de Volkskrant to e, 'willen de
aanvulling op de Ziektewe t schrappen', en omdat de werknemers
'rnoete n in leveren' 'reageren ' ze
'woede nd'. Anders gezegd: ze kiezen
'de harde lijn '. De journalistieke versie van het Hout- en Bouwbondenproza is 20 ongeveer de grauws te
sluier die je over een bericht kunt
hangen , maar hiermee wordt tevens
aangegeven dat journalees nauw
verbonden is met de bro n ne n van
het nieuws. De form ules liggen bij
wijze van spreken al klaar: he t
Ministerie van Economische Zaken
'verdeelt geld voor projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat
voor in te rnationaal opererende
bedrijven ', schrijft de ProvinciaIe
Zeeuwse Courant (PZC).
IJ STEEVAST STANDAARD
Overheidsplannen stuiten immer op
'fel verzet '. In de beschrijving van
conflicten doet het woord 'fel' het
trouwens goed : ' De studenten zijn
fel gekant tegen de plannen van Ritzen ' (Algemeen Dagblad) . En:
'Staatssecretaris Van Ame lsvoo rt (...)

krijgt meteen felle kritiek .' In Haagse
kringen begint 'h ikken ' epidem isch
te worden, zoal s in ' Het CDA hikt
daarbij vooral aan tegen het feit dat
Simons de steIseIwijziging nog mo et
in vullen' (Gooi- en Eem lander). Oat
valt slechts te bestrijden door het
'nernen ' van 'h obbels' .
Smullen wordt het als de 'bo eren
boos' zijn over het mestbeleid. Dan
'stijgt de gier de Midd enhollandse
boer binnenkort tot de lippen' (Rijn
en Gouwe). ' De politiek en de georgan iseerde landbouw koerseri'
namelijk 'aan op een stevig con flict
over de op lossing van het mestprobleem' (De Limburger). Oat was
vorig jaar 20, da t is nu 20 , en ais de
ove rhei d geen 'ingrijpende maatregelen neernt' ku nnen de redacties de
berichten me t enige aanpassing van
pla ats en datum volgend jaar
opnieuw bij het mestoversch ot
dumpen .
Het kleine nieuws. Dagelijks is
het raak, du s lezen we elke dag over
een automobilist die stee vast na een
'wildeachtervolglng' werd aangehouden en 'te diep in het glaasje
bleek te hebben gekeken' (Rijn en
Gouwe). Net zoa ls de inbreker niet
binnenioopt, maar 'zich via de
magazijningang toegang tot de
supermarkt verschaft' (PZC).
Deze standaardformuleringen hebben aile betrekking op een veelvoor-

komende gebeurtenis of een variatie
op een oud thema. Dat is net iets
anders dan het cliché dat in iedere
context bruikbaar is: fracties die 'de
kat de bel aanbinden', de gemeente
die zelf 'een duit in het zakje doet',
de terreur van sporttermen die zelfs
de EG-ministers van buitenlandse
zaken 'een sprintje naar Maastricht'
laat 'trekken'. Dat de kranten bol
staan van versleten uitdrukkingen
'voor algemeen gebruik' is, 'journalesewise', niet vreemd: clichés zijn
gemunte taal, makkelijk voor wie de
tijd niet heeft om iets beters te verzinnen. Vandaar dat de uitdrukking
'een bom leggen onder' (beraad,
afspraak) opvallend veel opdook in
de kolommen de dagen na de bomaanslag op staatssecretaris Kosto's
huis.

zin moeten staan. Bijvoorbeeld:
'ALPHEN - De zoekactie naar de
omstreden containers met onbekende inhoud die volgens onbevestigde
geruchten destijds via een noodbrug
over de Kromme Aar zijn getransporteerd en vervolgens in de
Alphense Coupépolder zouden zijn
gedumpt, is in volle gang.' Op het
eerste gezicht een nieuwsbericht van
Dorrestijns Pers Agentschap, maar
wel degelijk afkomstig uit een echte
krant (Rijn en Gouwe) . Een enkele
keer denkt een redacteur 'kom, laat
ik eens wat afwisseling aanbrengen':
'Een avond van hoogstaand muzikaal genot hebben de musici die al
geruime tijd het Sweelinck Kwartet
vormen hun aandachtig gehoor
bezorgd' (Gelders-Overijsselse Courant, of GOC). Dat wordt twee keer
lezen.

overspelige politicus belandt in een
'seksschandaal', iedere scorende jonge voetballer een 'droomdebuut'
maakt en demonstraties steevast
eindigen in een 'veldslag' of 'bloedbad'. Dan ontglipt de lezer de werkelijkheid - en dat zou toch geen journalist willen?
Hoe minder journalees, des te
frisser de krant. Keith Waterhouse,
kenner van de Engelse sensatiepers
maar om zijn deskundige stijladvie
door zijn col--zenrgwad
lega's van de kwaliteitskranten,
houdt er een iets andere mening op
na: 'Journalees, mits deskundig en
spaarzaam gebruikt, geeft de krant
haar smaak en karakter.'
Het zij zo, een toefje dan.
<
Voorbeelden uit de regionale dagbladen
dateren alle van 13 november 1991; die

GEBREK AAN RUIMTE

Mocht een enkele journalist denken
dat hij met die standaardformuleringen begrijpelijke taal voor gewone
lezers schrijft, voor de capriolen die
voortkomen uit ruimtegebrek valt
dat nauwelijks vol te houden. Om
niet steeds titels, namen en bezigheden van personen te hoeven noemen, hanteren veel redacteuren het
devies: alles in één keer, dan zijn
mijn lezer en ik ervan af. Dan krijg
je klonters, typisch journalees, als:
'de na zeseneenhalf jaar gijzeling in
opvallend goede gezondheid verkerende Amerikaanse hoogleraar Thomas Sutherland...' Of, excentriek
gespeld: 'CDA-Tweedekamerfractievoorzitter Brinkman'. Minder storend, maar wel degelijk veroorzaakt
door de journalistieke dwang om
zoveel mogelijk informatie te verstrekken, is de gewoonte om te
variëren per keer dat een persoon ter
sprake komt ('de 42-jarige M.d.S.',
'de drievoudige verkrachter', 'de
ongehuwde zoon van een alcoholiste').
Niet alleen de woordkeus, ook de
zinsbouw heeft te lijden van volle
beperking van -dighesran
ruimte. De journalist moet bijvoorbeeld de belangrijkste nieuwsfeiten
(de 5 W's van Wie, Wat, Waar,
Wanneer, Waarom) direct noemen
aan het begin van een bericht. Dat
levert bizarre stapelzinnen op als hij
van de verkeerde veronderstelling
uitgaat dat al die gegevens in één

uit de landelijke dagbladen: het Alge-

KOPPENTAAL

meen Dagblad van 13 en 15 november

De zuiverste vorm van journalees
staat in de koppen. Daar ervaart de
journalist of redacteur de beperking
van ruimte en tijd niet als dwangbuis, maar als sporttenue. Kort en
krachtig moet het zijn, op het randje van wat mag, dezelfde rand waarover de reclamemaker zo graag heen
springt. Kort: EG POLST BELGRADO
(Algemeen Dagblad); als marsorder:

1 991 , NRC Handelsblad en de Volks krant van 16 november 1991.

SIMONS WIL VRIJ BAAN VOOR PRIVÉKLINIEKEN (GOC), STRIPPENKAART MOET VER-

DWIJNEN (PZC); informatief: KAMER MIS-

Vaarwel Erik,
welkom Jaap

(NRC
Handelsblad); lollig op z'n AD's:
LEID OVER NIEUW OPVANGBELEID

VUILNISBELT ALS LAATSTE HOOP, DE EEND
ZIJN DOOD IS DE VISSER ZIJN BROOD, EEN

en
ritmisch: SCHAATSENDE CHIMPS HOUDEN VAN EEN PINT (Gooi- en Eemlander). En het eerste dat sneuvelt is
het werkwoord, gevolgd door het
lidwoord: FOKKER TOCH IN RACE VOOR
ORDER DEFENSIE (Gooi- en Eemlander) .
LOSSE PLANK OP HET WERELDTONEEL;

Hoewel journalees in de Engelstalige
vakliteratuur eerder als onvermijdelijk bijverschijnsel wordt gezien dan
als abjecte krompraat, bestaat er op
één punt eenstemmigheid: zo gauw
de koppentaal doordringt in de
kolommen is het mis. Als voor al
het ongeluk dat de mensheid treft
geen andere nuance bestaat dan
'ramp' of 'tragedie'. Als elk militair
ingrijpen een 'slachting' is, iedere

Wie wel eens kopij opstuurde naar
Onze Taal, heeft — direct of indirect —
kennisgemaakt met Erik van der Spek,
bijgenaamd 'de snoeischaar'. Deze
snoeischaar zullen wij per 1 januari
1992 moeten missen. Erik gaat de
redactie verlaten wegens drukke werkzaamheden in zijn hoofdbetrekking.
Drs. J. (Jaap) de Jong heeft inmiddels Eriks plaats ingenomen. Hij is
docent Toegepaste Taalkunde aan de
Technische Universiteit Delft. Zijn
naam moet u bekend in de oren klinken: hij is mede-auteur van Onze Taal!,
het onlangs verschenen jubileumboek
van het genootschap, en schreef de
laatste jaren geregeld interviews ('De
Spraakmakers'), recensies en algemene
artikelen voor Onze Taal.
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'Toen de corrector op de krant werd vervangen door de computer, kwam
pas aan het licht hoe slordig veel journalisten schreven.' Over het taalgebruik van NRC Handelsblad waken ).L. Heldring, die zijn column eens per
maand vult met de ontsporingen van journalisten, en een aantal eindredacteuren. De Volkskrant vatte de zaak bij de wortels aan: aile journalisten zijn 'op workshop' gestuurd om de stijlbijbel van hun krant te bestuderen. Een gesprek met drie ervaren eindredacteuren over de aandacht

spr~~~:;~;O;;g

bij twee kwaliteitskranten.

De stijlmeesters van de Volkskrant
en NRC Handelsblad Peter Burger Si de
Iaap

Han van Gessel (1941) studeerde klassieke
talen, was vijftien jaar lang redacteur
onderwijs bij de Volkskrant en is nu sinds
1988 eindredacteur van Folio, het zaterdagse boekenkatern. Hij is een van de
samenstellers van het Groot Dictee der
Nederlandse Taal, dat in december jongstleden werd georganiseerd door de NOS,
de Volkskrant, de SRT en de Standaard.
Bert Vuijsje (1942) werkte na een nietafgemaakte studie natuurkunde als einden hoofdredacteur bij diverse tijdschriften,
waaronder de Haagse Post en Intermagazine. Sinds 1985 is hij adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft onder
meer over thrillers en jazzmuziek.
Koos Metselaar (1944) studeerde politieke
en sociale wetenschappen, was redacteur
van het dagblad De Tijd en hoofdredacteur
van het Leidsch Dagblad. Nu is hij eindredacteur van NRC Handelsblad. Zijn belangrijkste taak: de zorg voor de voorpagina (bij
toerbeurt) en de eindredactie van de grote
nieuwsrubrieken.

HET STIJlBOEK

Toen in het begin van de jaren tachtig op de redacties van de grote dagbladen de beeldschermen werden
ingevoerd, kon de corrector verdwijnen. Dacht men. De werkelijkheid
bleek anders.
Bert Vuijsje, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant: "Iarenlang
heeft de fictie bestaan dat de corrector diende om erop toe te zien dat
de zetter exact uitvoerde wat de
journalist had getypt. De praktijk
was dat hi] veel meer deed dan dat,
8

en niet aIleen de zetter corrigeerde,
maar vooral ook de verslaggever.
Toen die functie wegviel, kwam pas
aan het licht hoe slordig veel journalisten schreven."
Zijn collega Han van Gessel: "Met
de introductie van de beeldschermen werd elke journalist zijn eigen
eindredacteur.',
Anarchie was het gevolg. Om het
taalgebruik van de krant te uniformeren en naar een hoger niveau te
tillen, begon de Volkskrant in 1985
aan een grootscheeps bijscholingsprogramma. Van Gessel: "Wij wilden aandacht voor taalverzorging
als een volwaardig element van het
journalistieke metier bevorderen
door aIle journalisten van de Volkskrant uit te nodigen deel te nemen
aan een workshop. Daarin namen
we aIle facetten van het vak op dat
gebied door aan de hand van de
kranten die in die periode geproduceerd werden.
Dat werd aanvankelijk met de
nodige reserve begroet: daar had je
dat stelletje schoolmeesters weer.
Maar die reserve verdween toen
bleek dat het heel erg was wat er in
de krant gebeurde. Het was altijd
raak: de eerste keer hadden we aan
de voorpagina voldoende om twee
dagen op de hei voluit lachend door
te brengen."
Als lesmateriaal schreven de stijlmeesters van de Volkskrant een
boek dat niet aIleen richtlijnen voor
de spelling van Russische en Chinese namen en het juiste gebruik van
hen en hun bevatte, maar ook lijsten

Iong

van 'verboden woorden' en raadgevingen voor het schrijven van interviews en reportages.
Van dit boek verschijnt een dezer
dagen een handelseditie. Deze uitgave (getiteld Stijlboek de Volkskrant) is
het antwoord op herhaalde verzoeken van buitenstaanders om een
exemplaar van het boek, waarvan de
faam zich ook buiten de redactie
verspreid had. Voor de handelseditie
werd het cursusmateriaal veranderd
in een alfabetisch geordend naslagwerk. Grappen voor intern gebruik
werden geschrapt ('Stampei schrijf je
met een ei: het moet rijmen op
Pompei') en in een enkel geval
gehandhaafd: IDe hamvraag is...
Afschuwelijk, nooit meer opschrijven, tenzij in necrologie van [ohan
Bodegraven.'
De NRC heeft geen stijlboek. Koos
Metselaar, eindredacteur van NRC
Handelsblad ("zonder de of het en
zonder koppelteken graag"): "We
hebben weI een klein boekje, zo
klein dat het telkens zoekraakt tussen de enorme bergen papier op de
redactie, waarin een opsomming
staat van landennamen, staande uitdrukkingen ais terry elfder ure, interpunctie en wat dies meer zij. Weinig
dus. Een gevolg van het idee dat
journalisten die zaken eigenlijk
behoren te weten en al in hun opleiding geleerd hebben. Wei beschikken de redacteuren over het Groene
Boekje en sommige journalisten
over de Schrijfwijzer van Jan Renkerna."

Maar ook in Rotterdam hebben ze
gemerkt wat de ervaren correctoren
betekenden die na de invoering van
de beeldschermen verdwenen. Niet
iedere journalist bleek het ambacht
voldoende te beheersen.
OPLEIDING

Hebben de scholen voor journalistiek taalverzorging verwaarloosd?
Eensgezind: "In de jaren zeventig
wel." Vuijsje: "De jaren zeventig
waren een ramp, niet alleen op het
gebied van taalverzorging."
Metselaar: "Het ging toen, ook bij
de docenten, vooral om de communicatie; aandacht voor correct spellen werd als reactionair gezien. Aan
het eind van die periode richtten
studenten van de School voor Journalistiek in Utrecht zelfs een werkgroep 'Wij Eisen Goed Onderwijs'
op. Zij wilden weer het ambacht
leren.
Mensen zoals Hofland, heel goede schrijvers, beheersen het vak tot
in de finesses, óók op dat ambachtelijke gebied. Hofland kan zich flink
geraakt voelen door een luisterfout
in de steno die een eindredacteur in
een tekst van hem over het hoofd
heeft gezien. Die ambachtelijke
benadering is op de scholen ver
-warlosd."
Letten journalisten vroeger dan
beter op hun woorden?
Van Gessel: "Ik vind dat altijd
een onzinnige discussie. Het is een
klacht van alle eeuwen. De criteria
waaraan je taalverzorging afmeet,
kunnen wel eens wat veranderen,
maar er wordt in alle generaties
geklaagd over slechte taalverzorging.
Ik wil niet zeggen dat het taalgebruik slechter is geworden of dat het
verloedert. Wat mij wel verbaast is
de traagheid waarmee de journalis
ten, na de eerste schok door de
invoering van de beeldschermen, dit
aspect serieus nemen in Nederland."
-

Vuijsje: "Het autonome métier
van de eindredacteur heeft hier
bovendien altijd al een laag prestige
gehad. Dat was een mislukte verslaggever. In 'grotemensenlanden' als
Engeland en de Verenigde Staten is
dat anders: daar behoort een goede
taalbeheersing tot de vanzelfsprekende eisen die aan een journalist

gesteld worden."
De eindredacteur is niet iemand
die alleen maar kijkt of alles wel volgens het Groene Boekje is gespeld.
Van Gessel: "Het werk gaat veel verder dan de d's en de t's, het gaat om
het hele taalgebruik - ook ritme en
zinsmelodie."
Metselaar: "Bij ons houdt de
eindredacteur zich niet
alleen bezig met de taalkundige verzorging,
maar ook en vooral met
de journalistieke aanpak.
Is dit eigenlijk wel een
reportage, is dat verhaal
niet veel te lang, is dit
wel goed gecheckt? Het
is een journalistieke
toetsing: is voor dat verhaal de ideale vorm
gekozen? Als je alleen
maar de foutjes zit aan
te strepen ben je niet
meer dan een veredelde
corrector."

Van Gessel: "Dat woord verboden
was een keukengrapje, voor gebruik
binnenshuis. De achtergrond ervan
was dat onze kolommen stierven
van de uitdrukkingen in ons land en
in onze krant. Ik zie niets in zo'n
soort wij-gevoel: noem het beestje
maar bij de naam: in Nederland, in
de Volkskrant."

DE ZWARTE PIET

Bij welke woorden grijpen jullie resoluut naar
Van links naar rechts: Koos Metselaar, Bert Vuijsje en Han van Gessel
het rode potlood?
(Foto: Maarten Laupman)
Van Gessel: "In ons
stijlboek hebben we een lijstje opgeNAVEL
nomen: afbouwen, afzien, het staat
Taboes - bestaan ze nog? Zijn er
bol van, het zien zitten, hard maken,
woorden die een journalist niet
het kan niet zo zijn dat, terug naar af
mag gebruiken in een nieuwsartiinschatten, naar verluidt, ondanks het
kel?
feit dat, het plaatje, het prijskaartje,
Vuijsje: "Er was natuurlijk een
rondzingen, banen die op de tocht
tijd, ver voor mijn tijd, dat er in de
staan, starten..."
Volkskrant aanzienlijke taboes
Vuijsje: "De zwarte Piet wordt
bestonden. Het verhaal gaat zelfs dat
keihard op tafel gelegd."
onder hoofdredacteur Lücker is
Metselaar: "Filosofie. In een interbesloten dat de NAVO in de krant
view met een voetbaltrainer: 'Wat is
altijd moest worden aangeduid als
uw filosofie ?' Filosofie is wij sbegeerNATO. NAVO zou associaties wekte. Nog een woord waar ik een hekel
ken met navel, wat ongepast geacht
aan heb: plotsklaps."
werd voor deze verdragsorganisatie.
Vuijsje: "Een kleutervorm vind ik
En aan een woord als neuken hoefde
dat. En degene die het opschrijft
je toen al helemaal niet te denken.
denkt dan ook nog dat het een trouToen kwam de periode waarin de
vaille is."
Volkskrant die taboes ging doorbreken, vooral in de rubriek Dag In Dag
Onze jongens, ons vorstenhuis,
Uit en later in de hele krant. Nu
onze marine, onze taal: op het laatgaan we er wat meer ontspannen
ste congres van het genootschap
mee om."
hekelde Hugo Brandt Corstius dat
Metselaar: "Ik vind het minder
bezitterige onze. De vorige versie
een kwestie van stijl en meer een
van het Stijlboek verbiedt Volksjournalistieke keuze: hoe ver ga je in
krantjournalisten het gebruik van
een rubriek om over seksuele zaken
ons land. Is dit verbod ook opgete schrijven? Wat doe je bijvoornomen in de handelsuitgave van
beeld bij rechtbankverslagen? Er >
9
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staat een zwakbegaafde jongen
terecht die een meisje heeft aangerand. Hij begrijpt al die hoogdravende taal niet en de rechter vraagt
hem in het openbaar: 'V heeft haar
dus gebeft?' Moet dat nu allemaal in
de krant? Kijk, je hoeft van mij niet
op zijn negentiende-eeuws te vragen: 'Deed u uw wil met haar?',
maar past het om al die platte termen op te schrijven?"
NEGER OF ZWARTE?

En hoe zit het met het eigentijdse
taboe op woorden die iemands
huidskleur aanduiden?
Metselaar: "Wij schrijven zwarte.
Vuijsje: "Maar dat is op zijn retour,
neger komt terug. Het is een slingerbeweging. Omdat ik over jazzmuziek schrijf, heb ik die ontwikkeling
van nabij gezien. Tot halverwege de
jaren zestig was neger de neutrale
aanduiding. In de tijd van Black
Power werd die term taboe door de
associatie met nigger: negroes werden
to en blacks, hoewel in Amerika toen
ook al een groepje bestond dat het
had over afro-americans. Ook in
Nederland is neger taboe verklaard
en vervangen door zwarteJ'vaak
gepaard aan het afgrijselijke witte,
dat in de Volkskrant niet serieus
gebruikt wordt. Op dit moment is,
als ik mijn zoons mag geloven, in
het Amsterdamse reggae-milieu het
woord neger weer terug als neutrale
aanduiding van een categorie
gekleurde mensen."
En mensen, mag dat? Zwarte mensen, joodse mensen, Turkse mensen?
Van Gessel: "Liever niet. Wij zijn
uberhaupt tegen het gebruik van het
woord mensen; het kan altijd concreter: gewoon Turk, jood."

I!

SEKSISME

Vuijsje: "Er be staat de neiging om,
als het makkelijk kan, sekseneutrale
termen te gebruiken (liever leerkracht
dan onderwijzer of onderwijzeres), en
soms zul je woorden als menskracht
aantreffen, maar het is zeker niet
verplicht gesteld."
Van Gessel: "Als er hij wordt
gebruikt als de mensheid in zijn
algemeenheid wordt bedoeld, dan
probeer ik altijd naar het meervoud
over te gaan, zodat hij en zij inbegrepen zi]n."
L..--..

Van Gessel:
"Niet iedereen is een
Jan Blokker.
Lenke uitsmijters
schrap ik per
definitie."

•
Metselaar: "Soms lees ik een stuk
over een gedeputeerde uit Drente en
na dertig regels staat er ineens: zij.
En dan denk ik, wie is zij? Dan blijkt
ineens hoe bevooroordeeld je bent
dat je ervan uitgaat dat de gedeputeerde een man is. Ik raad dan toch
aan meteen in het begin van het
stuk te schrijven 'de gedeputeerde,
mevrouw Bakker'."
Van Gessel: "Ik vind dat je dat
niet moet doen. Bij een heer doe je
dat toch ook niet! Dan zeg je
gewoon M. Bakker. Wat geeft het
nou als je pas na dertig regels weet
of het een vrouw of een man is?"
Metselaar: "Dat vooroordeel zit nu
eenmaal in onze cultuur ingebakken. Ik vind het vervelend om de
lezer dertig regels op het verkeerde
been te zetten."
Vuijsje: "Echt erg is het natuurlijk
als je een onbekende wethouder als
N. de Bruin zou introduceren als hij
een man is en als Nicoline de Bruin
als ze een vrouw is. Overigens schrijyen wij nog wel Van onze verslaggeef-

ster."
Metselaar: "Wij hebben aIleen
maar redacteuren en verslaggevers."
OPLUXEN

Humor in de krant, kan dat? De
drie eindredacteuren zijn eensgezind
in hun afkeer. Humor moet zijn
plaats hebben, en die is niet in de
nieuwsberichten.
Metselaar: "Iedereen heeft een
ander komisch gevoel voor humor.
Ik ben ook erg tegen humoristische
onderschriften: die vallen volledig
plat bij het lezen. Hou het zo feitelijk mogelijk."
Van Gessel: "Wij hadden vroeger
koppen als 'Aandelen Hofnar in
rook op' en 'Verolme op de klippen'.
Dat is een seconde leuk als je dat
even aan je collega vertelt. Men vergeet dat het de volgende ochtend bij
het ontbijt een verschrikking is."
Metselaar: "Het Algemeen Dagblad

en Trouw zijn daar erg goed in. Zo'n
kop in Trouw: 'PIT biedt helpende
hand bij telefoonsex' is natuurlijk
ongelofelijk."
Vuijs]e: "Dat is naiviteit of ranzige kantoorhumor - teens kijken of ik
dit gedrukt kri jg' .'
Van Gessel: "In het stijlboek
staat: 'Lolligheid is taboe, humor
met mate.' Ie moet journalisten
soms tegen zichzelf beschermen,
niet iedereen is een Jan Blokker.
Leuke uitsmijters schrap ik per
definitie. "
Metselaar: "Hans Maarten van
den Brink, onze correspondent in
Spanje, noemt dat verschijnsel
opluxen. Een term uit de tweedehands-autohandel: je lapt een oude
auto op met hier een sierstrip en
daar een likje verf. Ie hebt een
mager verhaal, over een duf onderwerp en dan ga je er een aantal bijvoeglijke naamwoorden of gezochte
beeldspraken bijzetten die het
geheel wat opluxen."
HOUVAST

Van Gessel: "In het stijlboek geven
we veel adviezen en maken we allerlei keuzes, maar in het voorwoord
zeggen we ook eerlijk dat die keuzes
arbitrair zijn: het zijn afspraken
waar we ons aan houden, maar die
geen gezag van wet hebben: alsjeblieft niet. We volgen zoveel mogelijk het Groene Boekje, maar soms
wijken we ervan af. Naar analogie
met impresario (ook een Italiaans
woord) spelt de Volkskrant mafia
met een f in plaats van maffia, zoals
het Groene Boekje aanbeveelt.
Het mag nooit de bedoeling van
ons boek zijn mensen in een keurslijf te dwingen. God verhoede dat
het stijlboek kracht van wet krijgt
en heel Nederland de stijl van de
Volkskrant gaat navolgen. Het ging
ons erom het besef aan te kweken
dat taalverzorging ertoe doet in de
krant. Want je maakt toch nog
steeds mee dat journalisten dat
onderdeel van het Yak minachtend
afdoen: 'Je begrijpt toch wat er
staat?' Taalverzorging is het noodzakelijke tweede element van het journalistieke Yak. Het eerste is het najagen van nieuws, het tweede dat
nieuws zo goed mogelijk overbrengen, met de taal als gereedschap." <
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Het aanbod aan vrouwenbladen is overweldigend, evenals de oplagecijfers dat
zijn. Dames op zoek naar ontspanning kunnen wekelijks kiezen tussen Margriet,
Libelle, Viva en Yes; elke maand komen daar nog Cosmo, Nouveau en Marie
Claire bij. In hoeverre vormt het taalgebruik een onderscheidend kenmerk?
Marit Vochteloo, verbonden aan het Amsterdamse Instituut voor Communicatiewetenschap, waagde zich tussen de poppenserviesjes en de relatieproblemen.

1)e leukste woordjes

in het liefste artikeltje

Marit Vochteloo -Amsterdam

Taalgebruik in vrouwenbladen
egmentatie, het opsplitsen
van de markt in homogene doelgroepen, is kenmerkend voor de tijdschriftenmarkt. Kijken we
naar de vrouwenbladen, dan valt op
dat alleen Libelle en Margriet een
massabereik hebben. De overige
titels (Viva, Yes, Avenue, Elegance,
Avant Garde, Cosmopolitan, Nouveau, Elle en Marie Claire) richten
zich op specifieke doelgroepen. Dit
gebeurt door de lezeres te definiëren
in termen van leeftijd, inkomen (of
sociale klasse) en levensstijl.
Lezeressen van Cosmopolitan bijvoorbeeld zijn jong, tussen de 18 en
de 30 jaar. Ze zijn welstandiger en
zelfstandiger dan de gemiddelde
vrouw en hebben vaak een baan.
Volgens de hoofdredactrice zijn ze
bovendien actief, avontuurlijk,
nieuwsgierig en dol op mannen.
Marie Claire daarentegen gokt op de
volwassen, serieuze vrouw met
belangstelling voor de wereld om
zich heen.
Ook al richten vrouwenbladen
zich op verschillende doelgroepen,
dezelfde thema's komen overal
terug. Het ene blad besteedt wat
meer aandacht aan koken en kinderen, het andere wat meer aan kerels
en carrière, maar echt grote verschillen in onderwerpkeuze zijn er niet.
Het karakter van een vrouwenblad
wordt maar voor een deel bepaald
door wat het brengt en veel meer
door hoe het iets brengt. Daarbij
speelt het taalgebruik een grote rol.
In hoeverre onderscheiden vrouwenbladen zich van elkaar door de
taal die ze gebruiken? Is er een

bepaalde systematiek te ontdekken
in de woordkeuze en in de toon van
artikelen?
Mijn aandacht ging vooral uit
naar het taalgebruik in koppen, intro's en streamers, omdat deze tekst elementen het eerst en het meest de
aandacht van de lezers trekken.
Waarschijnlijk zijn ze daarmee ook
het bepalendst voor de uitstraling
van een blad. Het maken van koppen, intro's en streamers is een
belangrijke taak van de vaste redactie.
LIBELLE EN MARGRIET: WARM
EN GEZELLIG

Wie een Libelle of een Margriet
openslaat, belandt in een knusse
wereld. Een wereld waarin buurvrouwen tips uitwisselen en elkaar
in gezelligheid en warmte overtreffen. Deze sfeer wordt gecreëerd door
het gebruik van positieve bijvoeglijke naamwoorden en van verkleinwoorden:
'Een poppenserviesje met leuke, lieve afbeeldingen.' (Libelle)
'Heerlijke kerstkoekjes (...) Gastendoekjes met een feestelijk tintje (...)
Zo'n schattig tafeltje met kerstkleed.' (Libelle)
'Nieuw: geurzakjes in de boom. Lief:
kerst-beertjes voor het raam. Leuk:
lichtjeskrans op de kersttafel.' (Margriet)
'Hollands groen geeft u een frisse en
tegelijk heel warme uitstraling.'
(Margriet)
'Uw liefste, ontroerendste en leukste
brieven.' (Margriet)
'Ingeblikte plantjes (...) Fleurig in
uw keuken en vrolijk op uw balkon.'
(Margriet)

Bovenstaande voorbeelden komen
allemaal uit praktische artikelen. In
interviews en artikelen over relatie
of psyche is het taalgebruik neutraler. Wel duiken hierin vaak clichés
op:
'Want over de liefde die Soraya en
Reza voor elkaar koesteren, valt de
schaduw van de geschiedenis en van
een groot persoonlijk verdriet.'
(Libelle)
'Toch, terwijl ons huwelijk al lang
was uitgehold, kwam het als een
verschrikkelijke klap.' (Margriet)
Aan de andere kant zijn Libelle
en Margriet ook vernieuwend in
hun taalgebruik: als het gaat om
samentrekkingen schrikken ze nergens voor terug: 'Opzienbarend Jan
Lenferink trefwoorden interview'/
'Eerste hulp bij zieke poezen bewaar
stad-van-mijn-dromen- -boekj'/D
trui' (Margriet); 'December-zelfmaak-cadeautjes'/'Peuter tricot
jongens patroon'/'Een ieder-neemtwat-mee-kerstbuffet' (Libelle).
YES: LIEF, ROMANTISCH EN
SPANNEND

'Yes geeft je dat warme gevoel', is de
slogan van het meidenblad. En
inderdaad... Yes lijkt haar lezeressen
voor te bereiden op een toekomst
met Libelle of Margriet. In dit blad
de 'mooiste, liefste, nieuwste parfumgeurtjes', 'pastel met een Frans
sfeertje', 'warme winteraccessoires',
'knuffelbeesten', 'bureauspulletjes'
en 'bonte kleurtjes'. Maar warm is in
Yes meer dan gezellig: het is vooral
ook intiem:
'De intiemste bed-geheim-vragen.
Yes geeft jou openhartig antwoord.'
'Wat ruik je lekker, fluistert hij >
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zacht en heel dichtbij.'
'Een romantisch verwen cadeautje.'
In Yes is alles lief, prima of fantastisch. Ook het avontuur ligt voor
het grijpen:
'De spannendste modetrend van
deze winter. Super-sexy, super-trendy, super-hotpants!'
'Het is spannend om te ontdekken
hoe goed jullie bij elkaar passen.'
'Zijn blote huid tegen de mijne, wat
was dat een heel spannend gevoel.'
COSMO: SNEL, SHOCKING EN
SEXY

Terwijl Yes, Libelle en Margriet hun
lezeressen vooral geruststellende
woordjes toefluisteren, lijkt Cosmo
haar doelgroep aan te sporen het
grote avontuur te
zoeken. Huiselijkheid is in dit blad
taboe.
De Cosmo'De afstand
vrouw is een vrouw
tussen blad en
van de wereld en ze
wil groots en meelezer is klein:
slepend leven. In
het blad babbelt het taalgebruik vinden we dit sterk,
zoals een beste
soms overdreven,
vriendin zou
terug:
'Grenzeloos feesten,
kunnen
een nummer dat
babbelen'
vonkt.'
'Wat is de kick van
gevaarlijke relaties?'
'Erotische dromen:
subtiel of schaamteloos?'
'Woeste gidsen, knappe beren. Piekervaring in Canada.'
'Mode: onbeheerst rood, explosief
oranje, shocking pink, gek groen,
waanzinnig paars, knetterend geel.'
'Riskant, smakeloos of origineel en
lekker? Recepten voor vindingrijke
fijnproevers.'
Door woorden uit de Engelse taal
te lenen, geeft Cosmopolitan dagelijkse begrippen een nieuwe betekenis. Ontspannen wordt relaxen,
alleenstaanden zijn singles, de jaren
negentig heten de nineties, en fietsen in de bergen is biken in de mountains. Ook turbo-taal (Kuitenbrouwer) draagt bij aan de suggestie van
spanning en dynamiek: men zoeft
per limo naar het theater en trekt
een flitsende combi uit de kast.

•

•

NOUVEAU: FRAAIE, STIJLVOLLE
CHIQUE

In kringen van bladenmakers werd
het eerste nummer van Nouveau
met verbazing en ongeloof ontvangen. Zoveel burgelijke truttigheid,
daar zat niemand op te wachten. Ze
vergisten zich. Huiselijkheid voor de
vrouw met geld en 'smaak' bleek
een gat in de markt.
Het taalgebruik in Nouveau is
dames'achtig en ouderwets. Hier
spreekt de Gooise (net-niet) kak:
'Het exquise diner van een charmante kasteelvrouwe.'
'Oogstrelende flacons in fraaie verpakkingen.'
'Zwierige, flamboyante aantrekkelijkheid.'
'Comfortabele kledingstukken van
een verfijnde chique.'
Nouveau is de kampioen van de
bijvoeglijke naamwoorden: ze worden zo vaak gebruikt dat het bijna
een parodie lijkt:
'Het instituut staat onder leiding
van de energieke Monique Sieben,
een charmante vrouw die haar gasten omringt met hartverwarmende
gastvrijheid en professionele aandacht.'
Waar Cosmo de Engelse taal
gebruikt, leent Nouveau (de titel
zegt het al) van de Fransen. Een
modeontwerper is een couturier, zijn
klanten zijn clientele, hij maakt
prachtige ensembles en daarin maakt
men een fantastische entree.
VIVA: DOLLE PRET OF
STIKJALOERS

Viva is de absolute tegenhanger van
Nouveau. Doe maar gewoon, dan
doe je gek genoeg, lijkt het blad te
zeggen. In dit blad treffen we veel
spreektaal aan:
'Dun haar? Touwhaar? Antwoord op
al je kopzorgen.'
'Mijn partner heeft al kinderen (en
ik kan ze wel schieten).'
'Oruk, druk, druk, maar wellekker
willen eten. Niks afhaalchinees of
snackbar, met deze zes menu's zet je
in een half uur een maaltijd op
tafel.'
De afstand tussen Viva en haar
jonge lezeres is klein. Het blad babbelt, zoals een beste vriendin zou
kunnen babbelen. Dit effect ontstaat
door de woordkeuze: dikke pret, stik-

ialoers, maffe Amenkanen, een tikje
L...-

arro. Doordat de redactrices vrij vaak
in de 'ik-vorm' schrijven en de lezeres veel aanspreken, wordt bovendien de suggestie gewekt dat het
hier werkelijk om een dialoog gaat:
'De positie-catsuit: zie je het voor
je?'
'Ik vind alles wat Italiaans is lekker.
Van ijs, via pasta tot meubels (en ja
hoor, mannen ook).'
MARIE CLAIRE: EMOTIONEEL

Mode neemt in Marie Claire een
belangrijke plaats in, maar het blad
onderscheidt zich vooral door zijn
maatschappelijke reportages. Het
wordt omschreven als een 'opinieblad voor vrouwen'. Opvallend is
dat Marie Claire de lezeres zelden
persoonlijk aanspreekt. Waar Cosmo, Viva en Yes zouden kiezen voor
je en Libelle en Margriet voor u,
gebruikt Marie Claire vaker het neutralere we of het afstandelijke wie en

men:
'Als we minder slapen dan acht uur,
beginnen we ons zorgen te maken.
(...) Wie zich 's middags slaperig
voelt, heeft misschien een siesta
no dig (...) Men voelt zich als herboren.'
Voor de modereportages gebruikt
Marie Claire het adjectievenrepertoire dat kenmerkend is voor de
meeste glossy vrouwenmaandbladen: 'opvallende kleren', 'stijlvol
zwart en zinderend rood', 'voor een
uitbundige maand met intieme
diners en spetterende feesten'. In de
interviews, de maatschappelijke
reportages en de artikelen over relatie, gezondheid en psyche, is de
toon op het eerste gezicht neutraal.
Maar wie een paar nummers na
elkaar doorbladert, ontdekt dat
Marie Claire een voorkeur heeft
voor woorden die een gevoel of een
gemoedstoestand uitdrukken. De
algemene afstandelijkheid van het
blad lijkt gecompenseerd te worden
door de aandacht voor emoties:
'Verkracht? Hoe verwerk je die vernedering, de angst, de machteloosheid, de afkeer.'
'In gedachten begon ik mijn biologische moeder te haten.'
'Een zoon (...) lemand die je wil
beschermen en koesteren (...) Moeders vertellen over die gecompliceerde, intrigerende relatie.'
De voorkeur voor emotioneel
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geladen woorden komt soms ook
naar voren in modereportages:
'Mode als een visueIe uiting van
onze persoonlijke gevoelens. Zo
wordt een sombere winterse dag
opgevrolijkt door licht.' In een reisreportage kan hetzelfde gebeuren,
en dat doet soms wat gekunsteld
aan. Bij foto's van 'het onbekende
Portugal' schrijft Marie Claire:
'st ren ge kloosters', 'het uitzinnige
paleis van Ferdinand II', 'een trotse
brug', 'de melancholie van dit land'.

&)

PERSOONlIJK EN POSITIEF
De uitstraling van vrouwenbladen
wordt voor een belangrijk deel
bepaald door het taalgebruik. Door
toon en woordkeuze kan een titel
een eigen identiteit creeren en zich
van andere titels onderscheiden. Dit
past in het streven van tijdschriftenuitgevers naar segmentatie, naar het
bereiken van homogene doelgroepen.
Hoewel vrouwenbladen in hun
toon en woordkeuze verschillen,
zijn er uit het taalgebruik tochalgemene conclusies te trekken . In de
eerste plaats vaIt op dat bijna alle
titels kiezen voor een persoonlijke
benadering. De lezeres wordt vaak
nadrukkelijk bij het onderwerp
betrokken door haar aan te spreken
met u of jij. Dit sluit aan bij de
man ier waarop vrouwenbladen

onderwerpen behandelen . Vaak
maakt men gebruik van 'cases ':
(bekende of onbekende) vrouwen
wordt naar hun ervaringen
gevraagd. Het leven, de problemen
en de oplossingen van individuen
staan steeds centraal.
Een ander algemeen kenmerk van
vrouwenbladen is hun positieve uit2.)straling. Of men nu kiest voor adjectieven als leuk en lief, voor spannend
en opwindend, of voor fraai en chique,
steeds gaat het om woorden met een
positieve lading (Marie Claire, waarin ook negatieve emoties een prominente plaats krijgen, is hierin een
uitzondering) . Zelfs als de inhoud
van een artikel reden tot bezorgdheid of treurigheid geeft, weten
vrouwenbladen er nog een positieve
draai aan te geven. Een interview
met Boudewijn Buch, waarin deze
vertelt over zijn ongelukkige jeugd,
zijn opname in een psychiatrische
inrichting en zijn een zaamheid,
kondigt Margriet aan als een 'openhartig en boeiend' interview.
Met hun persoonlijke benadering
en po sitieve taalgebruik geven vrouwenbladen een eenzijdige visie op
de werkelijkheid. Ze weerspiegelen
een veilige , aantrekkelijke wereld
waarin op iedere vraag een antwoord mogelijk is en structurele
maatschappelijke problemen niet
bestaan.
<

[ouw Yours
Halla, jij!
Fijn dat jij dit leest, want dit is voor
jou geschreven. Dus is het goed
dat iets dat speciaal voor jou is
geschreven, oak door jou gelezen
wordt. Jij hebt dus zojuist je eerste
Yours gekocht, je eigen blad, boordevol nieuws voor jou en over jou.
Maar oak van jou, want we hopen
dat je ons laat weten hoe jij over
Yours denkt, want Yours is immers
van jou? Zeker, er zijn voor meisjes
zoa ls jij al veel je-en-jij-tijdschriften
te koop, maa r we dachten dat jij
een blad dat nag mee r van jou is,
hartstikke goed zult vinden .
(oo .)

Wat is bij het vrijen je lekkerste
plekje?
Lezeressen van Yours, jouw vriendinnen dus, vertellen waar voor
hen de lekkerste plekjes zitten . Oak
een aantal bekende Nederla nders
onthu llen speciaal voor jou hun
meest gevoelige plekjes. Probeer
eens met een vriend al je lekkere
plekjes uit (of met de vader van je
vriend), maak er ee n lijstje van en
stuu r dat naar jouw You rs. Heb jij
het origineelste lijstje lekkere plekjes ingestuurd? Dan krijg jij van
jouw Yours speciaa l voor jou een
hele spec iale prijs. Pak je koffertje
vast maar in! Ais jij wint krijg jij een
reis naar een wei heel lekker plekje.
Samen met je vriend. En met de
vader van je vriend.
Uit: M ijnheer Foppe en het qedoe,
Wim de Bie, Uitgeverij De Harmonie.
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Het NOS-Journaal trekt per dag gemiddeld zo'n vier miljoen kijkers. Daarmee
is het lournaal het grootste nieuwsmedium van Nederland. De kijkers vormen
een doorsnede van de Nederlandse bevolking: hoogopgeleiden, laagopgeleiden, allochtonen, ze kijken allemaal regelmatig naar het NOS-Journaal. Ze kijken om qemformeerd te worden, en het [ournaal probeert die informatie
over te brengen door heldere spreektaal te gebruiken.

De taal
en het NOS-Journaal

s

ommige kijkers zien een speciale taak voor het NOS-]ournaal als het gaat om het hanteren van correct Nederlands.
Het ]ournaal zou vlekkeloos
Nederlands de ether in moeten stureno De nieuwslezers en de verslaggevers moeten in die visie accentloos en grammaticaal zuiver
Nederlands praten. Kortom, wie
naar het ]ournaal kijkt, zou het zuiverste Nederlands moeten horen.
Het NOS-]ournaal wijst die visie
af, omdat niet vaststaat wat 'zuiver'
Nederlands is. Experts mogen zich
buigen over taalkwesties, voor het
]ournaal is de taal in de eerste plaats
het voertuig voor de overdracht van
informatie.
GEEN KlEUTERNORM

altijd af te rekenen. Eenvoudig en
helder taalgebruik houdt absoluut
niet in dat de kijker als een kleuter
wordt gezien. Het ]ournaal probeert
slechts door helder taalgebruik de
aangeboden informatie voor iedereen
toegankelijk te maken.
Voor de journalist is het samenstellen van een eenvoudig geformuleerd, kort bericht minstens zo
moeilijk als het schrijven van een
ingewikkeld en lang verhaal. Het
complexe nieuwsverhaal moet in
enkele zinnen worden samengevat,
die bovendien voor iedereen duidelijk en helder dienen te zijn. Zo wil
het ]ournaal werken: we proberen
het nieuws eenvoudig, maar correct
te vertellen.
IDEAAl EN PRAKTIJK

Bij die informatie-overdracht wil het
]ournaal uitdrukkelijk spreektaal
hanteren. Spreektaal houdt ook in
dat er bij het ]ournaallevend Nederlands wordt gesproken, en dat betekent dat vernieuwingen in het
Nederlands ook bij het]ournaal te
horen zullen zijn. Als het ]ournaal
het Nederlands zou spreken van 3S
jaar geleden, toen de eerste uitzending de lucht in ging, zou dit
archaisch overkomen, en kijkers
wegjagen.
Het ]ournaal heeft een zeer divers
publiek. Grote groepen van de
bevolking zijn op het ]ournaal- en
het nieuws van RTL-4 - aangewezen:
zij hebben geen krant meer en
nemen het nieuws tot zich via de
radio en vooral via de televisie. Dit
zijn vaak de laagstopgeleiden van de
samenleving, en dat heeft consequenties voor de taal van het ]ournaal.
'Aha,' roepen sommigen nu, 'zie
je weI dat het ]ournaal zich in het
taalgebruik richt op de laagstopgeleiden.' Fout! Laat ik proberen met
dat misverstand voor eens en voor
~-------------

Peter Verschoor - redacteur NOS-Journaal

Idealiter wordt een ]ournaal-tekst,
behalve door de schrijver zelf,
inhoudelijk nog door twee anderen
bekeken voordat de tekst de uitzending in gaat: de eindredacteur en de
presentator. Ieder bulletin heeft een
eigen eindredacteur die verantwoordelijk is voor de uitzending. Wanneer een redacteur of een verslaggever een tekst klaar heeft, wordt die
via de ]ournaal-computer naar het
zogeheten 'tekstbakje' van het
betreffende bulletin verstuurd. Daar
behoeft de tekst drie goedkeuringsparaafjes: een van de regisseur, die
controleert of aIle beeldaanwijzingen bij de tekst staan genoteerd, een
van de eindredacteur, die let op de
lengte en de inhoud van de tekst, en
een van de presentator, die de tekst
vooraf leest en op inhoud en stijl
controleert.
Maar de praktijk is helaas anders.
Teksten van redacteuren worden
vaak noodgedwongen kort voor de
uitzending aangeleverd. De verslaggever werkt veelal vanaf de plaats
waar het nieuws gebeurt; de tekst
zelf kan in dat geval niet meer in

Hilversum worden gecontroleerd.
Kort voor een uitzending heerst er
vaak een hectische sfeer, waardoor de
inhoudelijke controle op de teksten
soms niet mogelijk is. Zo komen teksten in het ]ournaal die onder de grote werkdruk niet altijd even zorgvuldig zijn geschreven. Oat levert
overigens soms fraaie fouten Ope
Zonder de hele vuile was buiten te
hangen, willen we u een aantal voorbeelden niet onthouden.
IDe auto van de derde verdachte Iranier is met bloedsporen teruggevonden in het centrum van Parijs. Hij is
vermoedelijk uit de weg geruimd. I
(voor de uitzending gecorrigeerd)
IDe 5ervische televisie liet zien hoe het
federale legernegen lijken aantrof die
drie dagengeleden moeten zijn doodgeschoten. I
(uitgezonden)
IDe machinist moest wordengeamputeerd. '
(uitgezonden)
'Kroatische gardisten lieten overal mijnen en boobietraps achter. Volgens
het federale legerhebben sommigen
van hen zich onder de vluchtende burgers gemengd. I
(uitgezonden)

]ournaal-teksten behoren helder
geschreven te zijn, anders bestaat de
kans dat de informatie niet overkomt. Een kort bericht, in het jargon
van het]ournaal een 'flitsje', duurt
meestal maar dertig seconden, en dat
is niet meer dan vijf tot zes regels op
een A4'tje. Wie dan toch de zakelijke
toon opzij zet en naar meer beeldend
taalgebruik grijpt, zorgt soms voor
mooie malapropismen:
'Dat gaat ten koste van de mogelijke
Politieke Unie die in Maastricht zijn
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bestand moet krijgen.'
(uitgezonden)
'De Koerden in Nederland blijven de
situatie in Noord-Irak nauw volgen.'
(gecorrigeerd)
'Al die terreur. Dat is kentekenend
voor deze tijd.'
(Buurtbewoner van Aad Kosto na
de bomaanslag, uitgezonden in het
Journaal)
'Kroatische gardisten vragen zich af
hoe lang ze de strijd kunnen standhouden.'
(uitgezonden)
TAALBEWAKING

Tegenover deze missers staan al die
andere teksten die wél de toets der
kritiek kunnen doorstaan. Omdat
het Journaal goed taalgebruik wil
bevorderen, is kortgeleden een heuse taalcommissie ingesteld. In België
bestaat bij de BRT een echte taalbewaker, die teksten controleert, fouten opspoort en als vraagbaak fungeert voor iedereen die bij de BRT
werkzaam is. In Nederland, met zijn
eigenzinnige omroepsysteem, is een
taalbewaker niet denkbaar. Kortgeleden lieten eindredacteuren van
actualiteitenrubrieken in een artikel
in het blad van de omroep,
Spreek'buis, weten dat ze daar niet
zo'n behoefte aan hebben. Daarom
heeft het NOS Journaal de taalcontrole zelf ter hand genomen.
Allereerst is er de onlangs opgerichte taalcommissie. Die kijkt naar
teksten, kan geraadpleegd worden
door wie daar de behoefte toe voelt,
en zal regelmatig zorgen voor uiteenzettingen over taalproblemen. In
twijfelgevallen roept de commissie
de hulp in van de Taaladviesdienst
van het Genootschap Onze Taal. De
taalcommissie - een presentator, een
lid van de hoofdredactie, een eindredacteur en een redacteur - hoopt
in de toekomst op structurele basis
te kunnen samenwerken met de
Taaladviesdienst en met andere professionele taaladviseurs, zoals prof.
Van Sterkenburg, die eerder heeft
gepubliceerd over de taal van het
Journaal.
Al langer bestaat er een subcommissie van twee Journaal-medewerkers - een presentator en een redac-

teur - die zich buigt over de uitspraak van buitenlandse namen. De
twee, in de wandeling het 'uit
genoemd, gaan bij-sprakduo' twijfelgevallen na hoe de naam van een
buitenlandse persoon of een stad in
het land van herkomst wordt uitgesproken. Het gaat daarbij vooral om
klemtonen en niet om een zo zuiver
mogelijk na te bootsen klank. We
horen straks de presentatoren dus
niet de naam van bijvoorbeeld tennisser Stefan Edberg op zijn Zweeds
uitspreken als Ed- berrie-je. Wel vinden we dat de Tsjechoslowaakse president er recht op heeft dat zijn
naam als HA -vel wordt uitgesproken,
omdat in zijn eigen taal zijn naam
ook zo klinkt.
1

CLICHÉBAKJE

In de Journaal-computer, waar alle
Journaal-medewerkers mee werken,
is ruimte gereserveerd voor de 'Taal
van het Journaal'. Daarin is onder
meer de aardrijkskundige lijst uit de
ANS opgenomen. Ook vindt de
gebruiker hier een clichébakj e,
bedoeld voor individuele Journaal medewerkers om hun hart te luchten. Bij het NOS Journaal werken
zo'n tachtig journalisten, en de één
is vaardiger met de pen dan de
ander. Clichés zijn makkelijk: ze
hebben het voordeel dat ze precies
zeggen wat wordt bedoeld. Elke
andere omschrijving zou enige

seconden langer duren. En wie bij
het Journaal werkt, denkt niet in
lengtes van de tekst, maar in seconden.
Toch hoopt de taalcommissie dat
het raadplegen van de clichélij st er
misschien voor zorgt dat in het
Journaal de Dow Jones-index straks
niet meer alleen FORS daalt of stijgt,
en dat er eens wat minder vaak
arbeidsplaatsen OP DE TOCHT
staan, of zelfs GESCHRAPT worden,
waar de bonden natuurlijk FEL
TEGEN zijn. Ook hopen we voor de
Joegoslaven dat de gevechten nu
eens niet ONVERMINDERD, of zelfs
GEWOON doorgaan, laten we steden waar een belangrijk staatsbezoek is niet meer veranderen in EEN
VESTING, zal de olieprijs nooit meer
ALS EEN JOJO op en neer gaan, worden fabrieken voor de verandering
eens niet IN DE AS GELEGD en vertrekken we voortaan gewoon naar
het Zuiden, in plaats van RICHTING
Zuiden.
Het NOS Journaal ontvangt gemiddeld één ingezonden brief per dag.
We stellen reacties van kijkers zeer
op prijs, en uw observaties over de
taal van het Journaal zijn dan ook
welkom. Maar: u kunt er zeker van
zijn dat het ernstig zondigen tegen
de taal onmiddellijk ook in eigen
huis wordt opgemerkt. <

Voorbeeld van een Journaal-tekst
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Enige honderden neo-nazi's en skinheads betoogden
beta

in

de

Zweedse hoofdstad tegen de dood van een

skinhead. Die was zaterdagmorgen bij een rel in
Malmo door twee agenten doodgeschoten.
cue is agent nietDe
helmMaar

politie probeerde de groep te verwijderen.
die weigerde.

Onder het roepen van Sieg-Heil en leuzen tegen
buitenlanders wilden de skinheads optrekken naar
het centrum van Stockholm.
Bij de gevechten die daarna uitbraken, gooiden de
neo_nazi's rookbommen en stenen naar de politie.
Die voerde daarop charges te paard uit.
Er vielen verscheidene gewonden.
cue agenten/skinheadRuim honderd neo-nazi's zijn gearresteerd.
cue Jongen hitltToen ze in bussen werden afgevoerd brachten ze

demonstratief de Hitler-groet.
Beeld tot 55 sec laten

Beeldlengte 57 seconden
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VAN WOORD
TOT WOORD
Marlies Philippa

Pers
In de perskamer:
'Van welk blad bent u?'
en ondubbelzinnig fragment.
Niemand zal denken dat de
plaats van handeling een wasen strijkinrichting is, of dat
blad hier iets met een boom of
een boek te maken heeft. Het woord
pers als 'werktuig om iets samen te
drukken' bestaat allang in het Nederlands; het is al in 1284 opgetekend.
Maar pas vanaf de 16de eeuw betekent het 'drukpers' en vanaf het
begin van de 19de eeuw 'wat de
drukpers voortbrengt', vooral 'kranten, tijdschriften'. Nog jonger is de
betekenis 'journalisten'. Deze horen
niet alleen tot de schrijvende pers,
maar kunnen ook bij radio en televisie werken. In het laatste geval is pers
wel ver van zijn oorspronkelijke betekenis afgeraakt.

E

UtT EEN STUK PAPIER

Pers komt van het Franse presse, dat
bij het werkwoord presser hoort. Het
heeft zich ontwikkeld uit het Latijnse
pressare, een afleiding van premere
'drukken'. In pers staat de -r- op een
andere plaats dan in pres(se). Zo'n rverspringing - die ook waar te nemen
is in Christ(us)/kerst en drie/derde heet r-metathesis. Het werkwoord bij
pers is persen, waarnaast de jongere
ontlening pressen is gekomen.
Het woord blad heeft etymologisch gezien met bloeien te maken.
Het kon gemakkelijk overdrachtelijk
gebruikt worden voor vlakke voorwerpen: van schouderblad en dienblad
tot blad papier. 'Blad papier' groeide
uit tot 'kran t, tijdschrift'. Een soortgelijke ontwikkeling heeft in andere
talen plaatsgevonden. In het Engels
is paper naast 'stuk papier' ook
'krant', 'wetenschappelijk artikel,' en
'wetenschappelijke lezing' gaan betekenen. Paper/papier heeft zijn naam
ontleend aan de papyrusplant uit het
oude Egypte. In het huidige Egypte
spreekt men Arabisch. Het Arabische
waraq betekent zowel 'boomblad' als

'papier' en 'dun plaatje metaal'. Een
krant noemt men in Egypte garieda,
een woord dat ook 'palmtak' betekent.
Een ander woord voor 'krant' in
Egypte is goernaal, dat direct ontleend is aan het Franse journal. In het
Nederlands is journaal in de betekenis
'dagblad, tijdschrift' sterk verouderd.
Eigenlijk betekent journaal 'dagboek':
het is afgeleid van jour' dag'. Als
zodanig fungeert journaal nog als
dagregister van een scheepskapitein
of als dagboek van een koopman.
Maar de meest gebruikelijke huidige
betekenis is die van het nieuws op de
televisie.
KRANT = LOPEND NIEUWS

Degene die een journaal bijhoudt, is
een journalist. En een krant mag in
onze taal dan geen journaal meer
heten, dagbladschrijvers zijn journalisten. Men verdeelt ze in verslaggevers en redacteuren; verslaggevers
trekken erop uit en redacteuren
bewerken het nieuws. Redacteuren
redigeren. Het werkwoord redigeren
hebben wij uit het Frans gehaald,
maar het komt oorspronkelijk uit het
Latijn. Re- 'terug' zit erin, en agere
'doen'. journalisten brengen nieuws,
zowel goede als slechte tijdingen. In
sommige talen is 'tijding' het woord
voor 'krant' geworden. Zo kent het
Duits Zeitung en het Zweeds tidning.
Wij Nederlandstaligen hebben zulke
tijdingen niet meer, wij hebben kranten.
Kranten kunnen gazet of koerier
heten. Gazet is een leenwoord uit het
Frans, waar het sinds 1600 bestaat.
Het Frans heeft het uit het Italiaans
en dat weer uit het Venetiaans. De
Venetiaanse gazeta was een kleine
munt. In de 16de eeuw verkocht men
in Venetie een krantje met daarin
vooral nieuwtjes over de handelsondernemingen in de Levant. Oat krantje had de naam gazeta de Ie novita,
omdat het een gazeta kostte.
Koerier stamt van hetzelfde werkwoord als courant.
In de 16de-eeuwse Nederlanden
werden de periodieke nieuwstijdingen, die aanvankelijk evenals in

Venetie vooral voor makelaars en
handelslieden bedoeld waren, courante nouvellen 'lopend nieuws'
genoemd. Dat werd in 1617 afgekort
tot courant(e) en vanaf 1653 tot
krant(e). Courante nouvellen was een
soort 'vertaling' van het Franse courantes nouvelles. Uiteindelijk is courant
een afgeleide vorm van het Latijnse
werkwoord currere 'lopen'. Tot de
oudst bekende courantiers in de
wereld behoorden Amsterdammers
en Antwerpenaren. Hun bladen heetten Tijdinghen en Couranten.
<

-PrijSVraag
'Mooie tangen'
Redactie Onze Taal
In het decembernummer van 1989
schreef Hans Beelen over de 'tangconstructie', een naam die werd
bedacht door de beroemde taalonderzoeker prof. C.B. val). Haeringen.
Wij zijn op zoek naar het ingewikkeldste voorbeeld van een type tangconstructie: de doosjes-in-een-doosje-zin.
Waar staat de langste tangconstructie
van het type
'een van de met het onderzoek van de na
de arrestatievan de diefstal van de in de
binnenhaven Iiggende Chinese kustvaarder
vermiste partij apehaar verdachte criminelen belaste rechercheurs is het slachtoffer
geworden van een moordaanslag'.

Een tangconstructie zonder persoonsvormen (en bijzinnen) dus.
Hoe meer woorden er tussen het lidwoord (een, de of het) en de kern (in
het voorbeeld: rechercheurs) staan,
hoe beter voor deze prijsvraag. De
tangconstructie mag echter niet
bedacht zijn; u moet er een bewijsplaats bij leveren.
De inzend(st)er van de mooiste tang
wordt beloond met een boekebon ter
waarde van f 25,-. Uiteraard publiceren we de uitslag in Onze Taal.
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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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

• DOEN EN LATEN

•

Miep van Berkestijn - Amsterdam
aar aanleiding van het artikel van
Marcel Lemmens (Onze Taal nummer 11) het volgende. Ik meen dat in veel
gevallen het gebruik van het hulpwerkwoord doen in causatieve zin te maken
heeft met het betekenis- en gebruiksverschil tussen doen en laten.
Voorbeeld: 'Hij heeft het ongeluk
doen (of laten) gebeuren'; deze zinnen
kunnen beide betekenen dat 'hij' de 'veroorzaker' van het ongeluk is. Maar de zin
met laten kan daarnaast ook betekenen
dat die zelfde 'hij' geen poot heeft uitgestoken om het ongeluk te voorkomen.
Volgens mij wordt dit verschil in
gesproken taal duidelijk door een klemtoonverschil, maar neemt men in
geschreven taal (om actieve betrokkenheid aan te duiden) daarom steeds meer
zijn toevlucht tot doen in plaats van laten.

ONEIGENLIJKE MANIER VAN
DOEN

D.W. le Roux - direkteur Staatstaaldiens, Pretoria, Suid-Afrika
n u uitgawe van september 1991 verskyn 'n brief onder bostaande opskrif van
dr. Bruce C. Donaldson waarin hy se dat
die besitlike voornaamwoord joune al
lank 'de enige officieel erkende vorm in
het Zuidafrikaans is'. Hierdie stelling is
nie korrek nie, want die vorm joue word
ook amptelik erken as gelykwaardige wisselvorm. In die jongste uitgawe (Agste,
verbeterde uitgawe, 1991) van die Afrikaanse Woordelys en Spelreeis (AWS) verskyn naamlik die volgende inskrywings:

I

n het novembernummer geeft Marcel
Lemmens een ingewikkelde en lacuneuze verklaring voor het oneigenlijke maar
veelvuldige gebruik van doen, zoals in
'Doe jij dat even intypen'. Een aspect laat
Lemmens buiten beschouwing, terwijl
het juist een eenvoudige verklaring biedt.
Het gaat bij dit gebruik van doen om
spraakgebruik van ouderen in de omgang
met het kind. 'Doe eens hap', 'Doe je nou
mooi je bordje leeg eten?', 'Wie doet de
bal pakken?', 'Nou gaan we slaapje doen'.
Kennelijk menen we dat het kind de zinnen dan beter begrijpt. (Voer voor psycholtnguisten.)
Dat volwassenen dit zijn gaan overnemen in hun onderlinge taalgebruik, lijkt
mij een uiting van taal-infantilisme. We
doen er goed aan hieraan niet mee te
doen.

n het novembernummer van Onze Taal
schrijft Nicoline van der Sijs over het
'Cursiveren van vreemde woorden'. Over
't algemeen kan ik de regels die zij daarbij
hanteert, wel onderschrijven. AIleen zou
ik, anders dan zij, en detail (dat zij als een
algemeen bekende uitdrukking beschouwt en daarom niet cursiveert) wel
cursiveren, omdat de lezer anders en voor
het Nederlandse gelijknamige voegwoord
aanziet en zo op het verkeerde been
word t gezet.

I

•

Die vorm joue word dekades lank al erken,
soos blyk uit die aanhalings uit vorige uitgawes van die AWS, bijvoorbeeld:
jou (bes. vnw.), joue (joune)
(Derde, hersiende druk, 1921)
Woordeboeke gee ook albei vorme kommentaarloos aan.
Na sy Iys selfstandig gebruikte besitlike
voornaamwoorde gee dr. Donaldson ook
die vorm s'nne aan, maar die 1991-AWS
bevat die volgende inskrywing:
s'n (Anna -) of s'ne
In Niestandaardafrikaans (soos die AWS
die woord deesdae geskryf wil hel)
bestaan onder meer ook die vorme homne
(syne) en haarne (hare). Nadere besonderhede oor die skynbaar minder bekende
hane sou interessant wees.

EN DETAIL BESCHOUWD

I.L. Heldring - Leidschendam

ELISABETH VAN BELGIE

RobBishoff- Amsterdam

joue ofjoune (dit is -)
joune ofjoue (dit is -)

R. van Neer - Tilburg

I

•

TAAL

N

•

JOUNE: NIET ALLEEN KINDER-

n het novembernummer van Onze Taal
schrijft Ewoud Sanders dat de Belgische
pater Verschueren op zijn sterfbed noteerde dat de Britse vorstin Elisabeth op
23 november 1965 stierf.
Een hofhouding wil weI eens traag zijn
met het doorgeven van akelig nieuws,
maar Buckingham Palace zou toch een
wereldrecord vestigen als men zulk
nieuws meer dan een kwart eeuw met
zoveel succes verborgen had weten te
houden. Het ligt meer voor de hand dat
de pater doelde op zijn eigen Belgische
koningin Elisabeth. De grootmoeder van
de huidige koning overleed juist op deze
datum, op 89-jarige leeftijd.
De pater lOU, als samensteller van een
encyclopedisch woordenboek, waarschijnlijk ook Elizabeth (met een z) hebben gespeld als hi j de Britse koningin
voor ogen had gehad.

I

•

ELDA OF I,?

let Quadekker - redacteur, Utrecht

A Is redacteur van medische studieboeJ-\ken heb ik meer te maken met
beschrijvende teksten dan met citaten.
>
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Deze teksten wemelen van de komma's:
onze auteurs maken tijdens het schrijven
meestal geen onderscheid tussen beperkende en uitbreidende bijzinnen, en in
elk manuscript streep ik honderden komrna's door. Komt er een enkele keer een
citaat op mijn weg, dan volg ik de Eldaregel (eerst leesteken, dan aanhalingsteken: zie het novembernummer van Onze
Taal).
Het lijkt mij uiterst ongelukkig een
citaat juist daar af te breken waar misverstanden kunnen ontstaan over de komrna:
1 'De Taalstraat is de enige straatin

vught', vertelde de burgemeester,
'waarvan men niet weetwaaraan de
naam ontleend is.'
2 'De Taalstraat is de enige straatin
Vught, ' vertelde de burgemeester,
'waarvan men niet weetwaaraan de
naam ontleend is.'

beschrijft, is dan ook te subtiel. Zelf tracht
ik de tekst altijd zo te formuleren dat geen
onduidelijkheid ontstaat:
3 'De Taalstraat,' vertelde de burgemeester,

'is de enige straatin Vughtwaarvan men
niet weetwaaraan de naam ontleend is.'
4 'De Taalstraat,' vertelde de burgemeester,
'is de enige straatin Vught, waarvan
men nietweetwaaraan de naam ontleend
Met deze opstelling ziet de lezer in een
oogopslag wat werkelijk wordt bedoeld.
Toch ben ik over 4 nog niet tevreden. In
deze zin staan twee verschillende mededelingen (een straat, vreemde naam), die
beide beter tot hun recht kunnen komen
in een herschrijving:

5 'De Taalstraat,' vertelde de burgemeester,
'is de enige straatin Vught; waaraan de
naam ontleend is, weetmen niet.'

In 1 wordt de komma gebruikt om een
citaat af te sluiten (of te onderbreken), in
2 luidt de komma een uitbreidende bijzin
in. De gemiddelde lezer zal geen inhoudelijk verschil zien tussen 1 en 2; het verschil dat de redactie in haar naschrift

• FILE VRIJ

reId maar ook de overheid bezondigt zich
aan deze fout. Een mooi voorbeeld staat
in de Staatscourant van 31 oktober 1991.
Bij het artikel over de invoering van het
RIA-systeem (Routekeuze-Informatie Amsterdam) is een foto geplaatst van het
mededelingenbord waarop die informatie
gegeven wordt. De automobilist wordt
door middel van dit bord gemformeerd
over files bij de Zeeburgtunnel en de
Coentunnel. Ais er geen file is, staat er
achter de naam van de tunnel 'file vrij'.
De meeste automobilisten zullen
direct begrijpen wat de mededeling
inhoudt. Voor sommigen geldt evenwel
dat zij eerst de barriere van de taaItout
moeten nemen voordat de mededeling
tot haar recht kan komen. De aandacht
gaat namelijk eerst uit naar het losse
woord file. Zou er geen file staan dan zou
dit bezwaar er niet zijn, omdat iedereen
weet dat er na geen doorgelezen moet
worden.

W.Ph. Hagenaar - Roden
n het novembernummer werd geageerd
tegen losgeschreven samenstellingen als
'alcohol vrij'. Niet aIleen de reclamewe-

I

Over peper en lout

Ad Foolen - Vakgroep Aigemene Taalwetenschap en
Dialectologie, Katholieke Universiteit Nijmegen

Nogmaals 'betekenisloze' bijwoorden
ijwoordjes als nou en maar
zijn onlangs in Onze Taal in
verschillende bi jdragen ter
sprake gebracht. PCUdB
besprak allerlei interessante
gebruikswijzen van maar in nummer
7/8 en 9 van jaargang 1991, en in
nummer 10 vervolgde hij deze met
de bespreking van weI. Aflevering 9
bevatte bovendien een bijdrage van
de heer Aniba, gewijd aan wat hij
'betekenisloze' bijwoorden noemt.
Vooral op die laatste bijdrage wil ik
reageren.
Aniba noemt deze bijwoorden
'betekenisloos' tussen aanhalingstekens, waarmee hij aangeeft dat hij
zelf ook weI weet dat ze niet echt
betekenisloos zijn. Het is eerder zo
dat hun betekenis heel moeilijk grijpbaar is. Oat komt doordat ze een rol

B

L-..-

spelen in de in teractie tussen spreker
en luisteraar. Ik noem ze daarom
'pragmatische bijwoorden'.
GEBRUIKSVERSCHlllEN
Welke pragmatische bijwoorden
bestaan er zoal? Aniba noemt toch,
eens, even, nou, wel, nog, dus. Ik vul
aan: al, pas, ook, trouwens, eigenlijk,
immers, dan, zeg, hoor, en niet te vergeten maar. Het inturtieve criterium
dat ik daarbij gebruik is: heeft het
woordje invloed op de inhoud van de
uiting, doet het mee aan de beschrijving van de werkelijkheid of niet?
Met Ik ga maarnaarhuis wordt hetzelfde weergegeven als met Ik ga naar
huis. Vandaar dat ik maar in mijn
lijstje opneem. Ook een woord als niet
komt in aanmerking voor het lijstje:
Is dat niet de broer van Piet? vraagt

naar hetzelfde als Is dat de broer van

Piet?
Het verraderlijke van mijn criterium is weI dat sommige van deze
woorden in een bepaald gebruik toch
een bijdrage leveren aan de beschrijvende inhoud van de zin. In Waarom

doe je dat nu/noti? (straks hebben we nog
tijdgenoeg) draagt nu/nou wel bij aan
de bevraagde inhoud, terwijl dat in
Waarom doe je dat nou! niet het geval
is.
In taalkundig onderzoek bestaat
verschil van mening over de vraag
hoe de betekenissen van dergelijke
inhoudelijke en niet-inhoudelijke
gebruikswijzen van een zelfde woord
zich tot elkaar verhouden. Gaat het
om gebruikswijzen van een 'grondbetekenis'? Is in de pragmatische
gebruikswijze de inhoudelijke beteke-
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nemen. Nemen we als voorbeelden de
volgende hollandsche zinnen:
- Geef maar hier die boeken.
- Wie is toch die oue heer?
- Mag ik even het zout.
- Is dat nu zoo aardig?
- Is er ook bloemkool noodig?
- Kom dan!
- Ik zal wel oppassen. "(blz. 97)

bijwoorden. In het Duits komen ze
in het mondelinge taalgebruik veelvuldig voor. De Duitse taalkunde
heeft een aparte term voor de
'vluchtige' gebruikswijze van deze
woorden, namelijk 'Abtdnungspartikeln' of 'Würzwörter'. Net zoals je
KLEMTOON = BETEKENIS
met kruiden een gerecht op smaak
De betekenisbeschrijving van deze
brengt, zo strooi je 'Würzwörter' in
je uiting om die de juiste nuance te
woorden wordt nog moeilijker als we
BLOKKENDOOS
geven. En net zo min als het makkevaststellen dat hun betekenis ook in
Hoogvliet heeft al opgemerkt dat die lijk is om de kruiden in een lekker
het pragmatisch gebruik niet contoonloos uitgesproken bijwoorden
stant is. De betekenisbijdrage van
gerecht te identificeren, is het makmakkelijk onderling combineerbaar
maar in de sturende zin Kom maar
kelijk om de betekenisbijdrage van
zijn tot clusters. Hij geeft zelf als sterk de modale bijwoorden te benoemen.
binnen lijkt anders te zijn dan die in
voorbeeld Geef de boeken dan nu toch
Ik ga maar naar huis. Moeten we nu
maar 'es even hier (blz. 98). Daarbij
concluderen dat maar als pragmaAniba signaleert in zijn bijdrage de
tisch bijwoord twee verschillende
valt op dat de onderlinge volgorde
moeilijkheid die pragmatische bijbetekenissen heeft, al naar gelang het van de bijwoorden tamelijk vastligt:
woorden opleveren voor het onderzinstype waarin het gebruikt wordt?
Waarom doe je dat nou toch! (niet: toch wijs Nederlands als vreemde taal.
Behalve het zinstype heeft ook
nou); Dan ga ik maar eens (niet: eens
Ook voor deze situatie is de vergelijaan- of afwezigheid van een woordmaar).
king met kruiden bruikbaar. Als we
accent invloed op de betekenis. KijOnderzoeksvragen die zich bij deze een buitenlandse keuken willen
clusters voordoen, zijn onder andere: leren kennen, is het niet moeilijk
kend in de spiegel kan men uitroepen Ik ben toch dik! (Vreselijk, wat ben
- Welke bijwoorden clusteren wel
om na één vakantie de typische
ik toch dik!). In dat geval heeft toch
en welke niet?
gerechten op te sommen. Maar de
geen accent (of in ieder geval een
- Waarom zijn de mogelijke onfijnproever die gevoel wil krijgen
zwakker accent dan dik). In Ik neem
derlinge volgorden zoals ze zijn en
voor het subtiele gebruik van kruinog een taartje, ik ben toch dik heeft
niet anders?
den in de verschillende gerechten,
toch wel een zwaar accent en moet
- Heeft dat wellicht met de indivi- zal daar meer dan één zomer voor
het dat ook hebben. Als men produele betekenis van de betrokken bij- nodig hebben. Zo is het ook met het
beert intuïtief de betekenisbijdrage
woorden te maken?
leren van een taal. De naamwoorvan toch in de twee voorbeelden te
- Kunnen we de betekenisbijdrage
den, werkwoorden en voorzetsels
vatten, zal snel blijken dat die bijdra- van het gehele cluster beschouwen
lukken nog wel. De docent kan die
ge verschilt. Moeten we dan concluals een optelsom van de betekenis
duidelijk benoemen, zoals paprika's
deren dat het Nederlands een beacvan de afzonderlijke bijwoorden?
en lamsvlees te benoemen zijn.
centueerd toch en een accentloos toch
Maar als het op pragmatische bijkent?
De laatste vraag ben ik geneigd posi- woorden aankomt, wordt het direct
tief te beantwoorden. Als ik op een
een stuk moeilijker om ze te leren
VLUCHTIG MAAR VEELZEGGEND
feestje mijn vertrek aankondig met de herkennen en hun bijdrage te leren
Uit het bovenstaande blijkt dat de
mededeling Ik ga eens naar huis, dan
begrijpen.
'betekenisloze' bijwoorden voor de
verzacht ik met eens mijn mededeling
taalbeschrijver al even lastig zijn als
op een bepaalde manier: ik besluit
De Nederlandse keuken heeft geen
voor de taaldocent. Misschien hebom nu te gaan, al duid ik tegelijk aan bijzondere internationale reputatie.
ben daarom in het verleden niet
dat het moment enigszins willekeurig Het zou kunnen zijn dat er in de
zoveel onderzoekers zich aan deze
gekozen is. Als ik eens weglaat, klinkt Nederlandse voedselbereiding te
lastige woorden gewaagd. Een uitzon- het meteen zo onomstotelijk. Met de weinig subtiel met kruiden en hun
dering is overigens de taalkundige
toevoeging van maar kan ik de nuan- gevarieerde toepassingsmogelijkheJ.M. Hoogvliet. In zijn boek Lingua
cering aanbrengen dat het opstappen den gewerkt wordt. Van de Nederuit 1903 bespreekt hij een groep
er toch een keer van zal moeten
landse taal kan dat mijns inziens
woorden die hij 'invoegselwoorden'
komen. Daar kan een zekere lijdzame niet gezegd worden. De buitenlannoemt (bijvoorbeeld: ook, eveneens,
houding uit spreken, maar indirect
der die na verloop van tijd de fijne
dus, dan, derhalve, toch):
kan ik daarmee ook een zekere 'over- nuances van de Nederlandse parti"Merkwaardig zijn vooral de
macht' suggereren, en mijn uiting
kels begint aan te voelen, is op weg
invoegselwoorden in die gevallen,
verder verzachten: ik zou liever blijeen fijnproever van onze taal te
waar ze zeer vluchtig en bijna geheel
ven, maar ja...
worden. En als hij de smaak eentoonloos worden uitgesproken, waarmaal te pakken heeft, zal hij zijn
bij zich de opmerkelijke eigenaardigWOORDEN ALS KRUIDEN
eigen gespreksbijdragen ook steeds
heid voordoet, dat de veelzeggendheid Het Nederlands is overigens niet de
beter weten te kruiden.
<
dezer woordjes met de vluchtigheid
enige taal die gezegend is met, of
van hun uitspraak schijnt toe te
geplaagd wordt door pragmatische
nis verzwakt aanwezig? Of is het wellicht beter om te zeggen dat we
gewoon met twee verschillende
woorden te maken hebben, zoals we
dat bij de verschillende betekenissen
van bank of trap aannemen?
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In deze derde aflevering van de serie artikelen over drogredenen

argumentum ad
verecundiam: het misbruik maken van echte of vermeende deskun-

bespreken F.H. van Eemeren en R. Grootendorst het

digheid in een discussie. Niet elk beroep op deskundigheid is een
drogreden. De vraag is: wanneer wei en wanneer niet?

Drogredenen [3]

Schermen metdeskundigheid
F.H. van Eemeren & R. Grootendorst

H

et argumentum ad verecundiam heeft zijn naam te
danken aan de zeventiende-eeuwse Engelse filosoof
John Locke. De letterlijke betekenis
van argumentum ad verecundiam (een
beroep op bescheidenheid en eerbied voor deskundigen) is op de
achtergrond geraakt; tegenwoordig
wordt deze argumentatievorm
gelijkgesteld aan de 'drogreden van
het autoriteitsargument'. Met 'autoriteit' wordt dan in de eerste plaats
gedoeld op intellectueel of moreel
gezag, niet op enig 'wettig' gezag in
juridische zin. Een autoriteitsargument is een argument waarin een
beroep wordt gedaan op het oordeel
van iemand die geacht wordt deskundig te zijn op een be-paald vakgebied.

toch weI tijd dat u van de gaanderij
springt, want dan kenne we dat kleine kamertje aan Ton geven, want
die is nu op de Bavo', dan kan die
opoe zeggen: 'Innig geliefde dochter, mijn kerk verbiedt het'."
Men kan zich afvragen wat er eigenlijk mis is met zo'n autoriteitsargumente We doen de hele dag niet
anders dan dingen op gezag van
anderen aannemen, en dat zou ook
moeilijk anders kunnen. Waar blijf

•
'Men verschuilt zich
achter anonieme
of vage verwijzingen
om een gebrek aan
argumenten
te maskeren'

IEDEREEN VINDT HET

Bij uitbreiding wordt ook weI van
een 'autoriteitsargument' gesproken
als geprobeerd wordt een standpunt
te rechtvaardigen door te constateren dat 'iedereen', of het 'weldenkende deel der natle', dezelfde
mening is toegedaan, dat dit is wat
iedereen 'altijd aI' gevonden heeft of
dat dit het officiele standpunt is van
'de kerk' of 'de partij'. Gerard Revegeestig en badinerend als altijd voert bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke kerk als autoriteit op in een
interview met Tom Rooduijn (NRC
Handelsblad, 22 november 1991):
"Als mensen zeggen: 'Oma, 't is nu
L.-..-

•
je als je er niet meer van op aan
kunt dat de nieuwsiezer juiste
berichten voorleest, de dokter een
juiste diagnose steIt, de belastingconsulent een juist advies geeft en
de loodgieter je lekkage op de juiste
wijze aanpakt? We kunnen zelf nu
eenmaal niet overal bij zijn en niet
alles weten. Daarom gaan we af op
de deskundigheid van anderen.
BEZWAREN

Een autoriteitsargument is nog het
meest op zijn plaats in een discussie

met leken. Lastig is weI dat bijna
nooit voistaan kan worden met de
opmerking 'de geleerden zijn het
erover eens', omdat deskundigen
het per definitie bijna nooit geheel
en al met eikaar eens zijn. Een andere complicatie is dat het soms moeilijk valt uit te maken wie op een
bepaald terrein precies als deskundig
kan worden beschouwd.
Voorbeeiden van zulke deskundigheidsproblemen worden verschaft door de talloze discussies over
vraagstukken op het gebied van de
medische ethiek (abortus, euthanasie), het milieu, de kernenergie en
andere politieke onderwerpen. In de
discussie over de vrijiating van 'de
twee van Breda' (de oorlogsmisdadigers Fischer en Aus der Funten) in
1989 speelde bijvoorbeeld de vraag
een belangrijke rol wie als competente deskundige kon worden
beschouwd. Verschillende groepen
wedijverden met elkaar: politici,
juristen, historici, journalisten, oorlogsslachtoffers en oud-verzetsmensen. Elke groep had, op eigen wijze,
recht van spreken, maar geen enkele
groep had het alleenrecht op een
aIomvattende deskundigheid, ook al
werd dat soms weI geclaimd.
Als degene die ais deskundige
wordt opgevoerd niet ter zake kundig is, is het autoriteitsargument een
drogreden. Ais de persoon in kwestie
een oplichter is of een charlatan,
kwakzalver of non-valeur, wordt de
drogreden natuurlijk eerder herkend. lets moeilijker wordt het als
hij of zij weI deskundig is, maar op
een ander vakgebied, dat meestal
ook nog onvermeld blijft: 'professor
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zus of zo vindt dit of dat', 'een Amerikaanse professor heeft zelf laatst
nog gezegd dat...', 'het is weten
bewezen dat...' Vaak-schapelijk verschuilen sprekers of schrijvers zich
achter dergelijke anonieme of vage
verwijzingen om een gebrek aan
argumenten te maskeren.

Nogmaals van goede naar goeie
Wim Zonneveld - RU Utrecht
In een aantal ingezonden brieven van het afgelopen jaar is
gebleken dat het intrigerende verschijnsel van de wegval van
d tussen twee klinkers (houwe, goeie, kruije) nog steeds de

LASTIGE PLICHT

De spreker of schrijver kan natuurlijk ook zichzelf als deskundige
opwerpen. Dan gelden vanzelfsprekend dezelfde eisen. Als daaraan
niet voldaan is, is ook hier sprake
van een argumentum ad verecundiam.
Maar het benadrukken van de eigen
deskundigheid is soms ook een
poging om onder de bewijslast voor
het betwiste standpunt uit te komen. Als hij op zijn woord geloofd
wordt, is de spreker of schrijver ontslagen van de lastige plicht zijn
standpunt met argumenten te verdedigen. Dat komt vooral goed uit
als hij niet zulke goede argumenten
weet te verzinnen.
Voorbeelden van vaste uitdrukkingen die regelmatig worden gebruikt om een standpunt door een
beroep op eigen deskundigheid buiten discussie te stellen zijn:
- Neem dat nou maar van mij aan.
- Dat kun je gerust van mij
aannemen.
- Ik weet waar ik over praat.
- Als iemand dat kan weten, ben ik
het wel.
- Dat is zo omdat ik het zeg.
- Denk jij het soms beter te weten
dan ik?
Al deze uitdrukkingen hebben iets
intimiderends of agressiefs, vooral
de laatste. Wie daarna alsnog om
argumenten gaat vragen, trekt met
de deskundigheid ook meteen de
hele bevoegdheid tot oordelen van
zijn discussiepartner in twijfel. Vanwege het gezichtsverlies dat dit met
zich meebrengt, zal hij dat niet zo
snel doen. En dat is ook precies
waarop in dit type autoriteitsargument gespeculeerd wordt.
<

gemoederen bezighoudt. In een naschrift bij een van de brieven (in Onze Taal van april 1991) geeft de redactie een aantal aanvullingen: dat ik in 1978 op het onderwerp ben gepromoveerd, dat Van Haeringen een aantal klassieke studies
erover op zijn naam heeft staan, en dat het verschijnsel in
een reeks van Nederlandse dialecten voorkomt. Verder kan
worden gemeld dat het wegvallen van de d zich ook voordoet in het Afrikaans, en dat een verwant verschijnsel zich
voltrekt en heeft voltrokken in het Zweeds, het Deens en het
Frans, met soms heel oude voorbeelden.

Z

WAT IS 'ONJUIST'?

Het verdwijnen van de d is in het
hedendaagse Nederlands min of
meer 'optioneel', wat wil zeggen dat
beide varianten vaak naast elkaar
bestaan. Zoals zo vaak heeft een
daarvan dan een 'emotionele'
lading: goeie is tamelijk gewoon;
dooie wordt liever vermeden (zeker
in de betekenis 'dood iemand'), hoewel het, in elk geval in mijn dialect,
zeer gebruikelijk is in de betekenis
van 'sul'; en kruije voor kruide(n) is
zeer infrequent. Dat is heel wat
anders dan dat het gebruik van de dloze vorm 'plat' of 'onjuist' zou zijn.
Een dergelijk verschijnsel gaat
haast per definitie gepaard met
'hypercorrectie': het optreden van
d's waar ze niet horen. Soms is dat
van incidentele aard, zoals in het
voorbeeld jubiledum. In een van de
ingezonden brieven wordt ook Berkhouder als een dergelijk geval
genoemd. Dit is hooguit even erg als
het per ongeluk dragen van verschillend gekleurde sokken. Soms nestelen dergelijke gevallen zich blijvend
in onze taal, en daaraan hebben we
werkwoorden als bevrijden (vgl. vrij),
geschieden (vgl. schielijk) en wijden
(vgl. wierook) te danken.
In de tot nu toe gegeven voorbeelden wordt de d in de uitspraak
steeds vervangen door de j. Net zo
goed kan hij echter verdwijnen,
samen met de 'toonloze' e die erop
volgt: lade naast la, leder naast leer.

SCHERPZINNIG BEWIJS

In het naschrift noemt de redactie
het verschijnsel 'heel oud' (van voor
de 16de eeuw), maar daar kan kort
nog wel iets meer over gezegd worden, ook in verband met hypercorrectie. Een van de alleroudste voorbeelden hebben we te danken aan
de oplettendheid van de Vlaamse
dialectoloog L. Goemans, die in de
Handelingen van de Commissie voor
Toponymie en Dialectologie (1936) het
volgende observeert. Parallel aan de
(vroegere) Leuvense Hoogestraat liep
de Legestraat (van leeg 'laag'). In
Latijnse oorkonden uit de 13de en
14de eeuw wordt die laatste straat
herhaaldelijk met otium (= ledig)
aangeduid, en in archiefstukken
komt ook het Dietsche Ledigstrate
(1484) voor. Met andere woorden:
als laag, dialectisch leeg, verward kan
worden met ledig, moet het laatste
woord minstens als bijvorm leeg
hebben gehad; een leuk en scherpzinnig bewijs van het heel vroeg verdwijnen van de d tussen twee klinkers.
Willen we nog verder terug, dan
zouden we via hernieuwd onderzoek
van het beroemde manuscript dat
het eerste Nederlands bevat, moeten
aantonen dat 'alle vogels' geen 'nesten bouwden' maar, bijvoorbeeld
'hoejen droegen'. Die kans lijkt me
<
klein.
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~lgorde in tellen
et blijft een fascinerende
bezigheid verschillende
talen te vergelijken en na
te gaan welke overeenkomsten en verschillen er
in de structuur, woordenschat, spelling, etc. van talen, al dan niet verwant, voorkomen.
lets soortgelijks kan ook gedaan
worden met de namen van getallen
(hoofdtelwoorden). Mijn interesse
werd gewekt voor de structuur van
complexe getalbenamingen, te
beginnen bij de wijze waarop in
diverse talen de getallen van 11 tot
100 worden benoemd.
Tussen tien en twintig ziet men
dat de telwoorden vaak een soort
spontane voortzetting van de eerste
tien lijken te zijn. De Germaanse elf
en twaalf vallen als zodanig in het
bijzonder op (de letters 'If' zijn
afkomstig van een starn die 'overblijven' betekent, vergelijk het
Engelse leave: als je er tien afhaalt,
blijft er een of twee over. In het
Litouws wordt deze methode tot en
met 19 gebruikt.) Maar ook verder
lijken de namen in veel talen een
beetje ad hoc gevormd te zijn: dertien en veertien bij ons, onze tot en
met seize in het Frans.

H

GERMAANSE AFWIJKING

De meeste talen waarover ik tot dusverre informatie heb gevonden,
gaan tussen 10 en 20 over op een
strakke systematiek: het Nederlands
vanaf 15, het Frans vanaf 17, Engels
pas bij 19 (men schrijft immers eighteen met een t), terwijl het Hongaars
al begint bij 11.
Kijkt men echter verder, dan ziet
men dat ook voorbij 20 de benaming niet altijd logisch is. Het
Nederlands en sommige andere
Germaanse talen zeggen 'eenentwintig, tweeentwintig', enz., terwijl
Romaanse en veel andere talen
'twintig-en-een, twintig-en-twee'
zeggen. Als voortzetting van de
reeks dertien tim negentien is het
begrijpelijk dat het woord twintig na
de eenheden komt, maar het systeem loopt vast.

D.E. Knibbe - Naarden

In principe is het niet onmogelijk
om een lang, complex hoofdtelwoord van achteraf te benoemen,
maar het uitspreken van de gemiddelde diameter van de aarde (12.742
km) als 'tweeenveertig zevenhonderd twaalfduizend' heeft als
bezwaar dat je eerst veel niet erg
relevante informatie hoort, terwijl
de orde van grootte pas helemaal
achteraan komt. Mij is geen taal
bekend waarin dat gebeurt.
Het probleem is opgelost door
boven 100 de logische volgorde aan
te houden: 'honderd-een, honderdtwee', enz. Deze oplossing is niet erg
goed, doordat men nu de volgorde
'honderdtallen - eenheden - tientallen' krijgt. Dus moet men tot de
conclusie komen dat sommige Germaanse talen in dit opzicht minder
regelmatig zijn dan veel andere taalgroepen. Aangezien deze omgedraaide volgorde aIleen bij de tientallen
voorkomt, spreek ik voortaan van
'tientalinversie' of kortweg 'inversie',

Het is opvallend dat in het Engels,
Noors en Zweeds (toch ook Germaanse talen) deze inversie niet
voorkomt: 'hundred and twenty
three', resp. 'hundrat-jugotre'. De
tientalinversie komt verder voor in
het Duits en Deens. Andere taalgroepen kennen deze inversie niet, ervan
afgezien dat het Tsjechisch voor het
getal 21 beide volgorden kent.
OP NAAR EEN MARKT

Dat tientalinversie een bron van vergissingen kan zijn, zullen velen
ervaren bij het doorgeven van telefoonnummers e.d. Nog lastiger
wordt het als men van en naar een
andere taal vertaalt, met name naar
de nieuwe 'lingua franca', het
Engels.
In oude literatuur vinden we overigens wel degelijk een tientalinversie. Zo trof ik in Le morted'Arthur
van Sir Thomas Malory (in een
bewerking van de tekst uit 1485) in
dezelfde alinea zowel 'eight and
twenty' als 'twenty and eight' aan.

Shakespeare (AIrs well that endswell)
spreekt van 'four and twenty', en in
Taming of the Shrew zelfs van 'eleven
and twenty'. Ook in hedendaagse
Engelse literatuur komt men de
inversie nog af en toe tegen: Somerset Maugham (Stranger in Paris en
Cakes and Ale) heeft het over 'fiveand-twenty', 'eight and forty', etc.
Er heeft klaarblijkelijk een ommezwaai plaatsgevonden in het Engels,
van tientalinversie naar logische
volgorde. Ik neem aan dat hetzelfde
in het Noors en Zweeds gebeurd is.
Nu de wereld een dorp (of een
markt) aan het worden is, wordt het
misschien wenselijk ook in het
Nederlands naar de logische volgorde over te schakelen. Dus 'twintigeen, twintig-twee' of eventueel
'twintig en een, twintig en twee',
enz. Bewust laat ik de getallen 11 tot
19 buiten beschouwing. Het feit dat
in zoveel talen inversie voorkomt
tussen 11 en 19, suggereert dat deze
getallen niet als complex ervaren
worden.
Zo'n omschakeling lijkt drastischer
dan het is. Het kan net zo gaan als
bij de invoering van een nieuwe
spelling: beide volgorden kunnen
zonder misverstand door elkaar
gebruikt worden, maar de kinderen
leren op school de tafels met de
logische hoofdtelwoorden.
Eerst komt echter de vraag: is er
behoefte aan? Zijn er veel mensen
en organisaties die in internationaal
verkeer last hebben van de tientalinversie, of hoe voorkomen ze anders
misverstanden?
Als u ervaringen of informatie
hierover hebt, nodig ik u graag uit
tot reageren; ik zal met genoegen op
uw reacties ingaan.
N.B. Een overzicht van de schrijfwijze
van getallen tot 23 in vele talen is voor
ge'lnteresseerden beschikbaar; men sture een aan zichzelf geadresseerde,
gefrankeerde envelop naar mijn adres:
Amersfoortsestraatweg 17, 141 2 KC
Naarden. De enige tegenprestatie die ik
u vraag, is dat u mij uw eventuele aanvullingen of correcties daarop geeft. <
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jules Welling

Tellen
ellen in natu urlijke getallen
- 1 tot en met 10, enzovoorts - is een van de eerste
zaken die bij het taalonderwijs aan bod komen. Ais
kind leren we tellen op on ze vlngers,
waarvan we er tien hebben. Het lijkt
allemaa l zo simpe l en voor de hand
liggend , maar dat is het niet . Er zijn
vele manieren om te tellen, en vele
curieuze afwijkingen van het gewone
'I tot en met l O', waarvan de tijdrekening de beken dste is met een jaar
van 365 of 366 dagen , van 12 maanden met 28,29,30 of 31 dagen, van
24 uur van 60 minuten van 60 seconden . Hier wordt al met negen maten
gemeten. Het tientallig stelsel is daarbij ver te zoeken , volledig opgeofferd
aan de zon.
Postbodes tellen teen, drie, vijf,
zeven, negen ; twee, vier, zes, acht ,
tien '. Astronauten tellen 'tien, negen,
acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee,
een , nul, we have a lift off'. Anderen
tellen: 'twee, drie, vier, vijf, zes,
zeven , acht, negen, tien'. Eindelijk
een normaal mens. 'Kunt u nog verder tellen? ' 'Zeker: boer, vrouw, heer,
aas...'
je zou zeggen dat met het tienta llig stelsel alles te meten zou moeten
zijn : tijd , hoogte, breedte, diepte, scores. Dat is ook zo, aileen het gebeurt
niet. Vooral in de sport zijn daar
uiterst curieuze voorbeelden van te
vinden.
Ik begin met de atletiek, de moeder aller sporte n, zoals deze tak zo
fraai heet . Er wordt gemeten in minuten en meters, althans zo lijkt het ,
maar seconden worden niet in zestigsten, maar in hon derdsten geregistreerd . Daarnaast wordt het 'normaIe' stelsel genegeer d bij de 'yard'
(0,914 meter), de (Engelse) 'mijl'
(1609,34 meter), en de marathon
(42.167 meter). Een ratjetoe dus .

T

Tellen is en blijft moeilijk. Het lijkt
heellogisch om een treffer als een
pun t te registreren en in veel sporten
is dat ook zo: voetbal, handbal,

hockey, waterpo lo, korfbal, maar dat
zijn uitzonderingen!
In het ergste geval levert een
treffer helemaal geen punt op. Dat
kan bijvoorbeeld bij volleybal, als
het punt gemaakt wordt op de service van de tegens tander. Bij basketbal kan een treffer 1, 2 of 3 punten
opleveren, bij honkbal a (foutslag of
vang bal), 1, 2, 3 of 4 (homerun met
drie honken bezet). Cricketspelers
tellen met 0, 1,4 en 6, de snookerbiljart ers met a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of
8. Bij de tennissers kan een goede
klap 15 punten opleveren . Zij tellen
trouwens helemaal vreemd: 0-15-3040, maar in een zogenaa mde 'ti ebreak' gaat het weer 'gewoon ': 1, 2,
3, enzovoorts.
Nee, dan de sne lheidssporten: de
sne lste wint gewoo n, eenvo udiger
kan het niet.
Ook de mani er om een gewonnen duel te registreren is uit erst
onoverzic htelijk: een scha ker krijgt
bij een remise - gelijkspel - een half
pun t; een dam mer het du bbele. In
een aantal sporten - tennis, volleybal, badminton en tegen woordig
ook biljarten - is het zelfs mogelijk
het meest te scoren en toch te verliezen: 0-15; 0-15; 15-13; 15-13; 1513 (45-69) bij volleybal bijvoorbeeld. En dan hebben we het nog
niet eens over de 'lucky punch ' bij
het boksen .
Het meest curieuze voorbeeld
komt uit het golfen: golfers tellen in
de min , in negatieve getallen .
De voorbeelden ton en du ldelijk
aan dat tellen een geconditioneerde
bezigh eid is. Het doet er niet zozeer
toe hoe er geteld wordt, noch wat er
geteld wordt, als er maar een con ventie , een afspraa k bestaat over de
interpretatie van de telling; de cijfertjes zelf zijn nauwelijks van belang.
Tellen is een afspraak .
Het voo rafgaande is niet bedoeld
om de sport belach elijk te ma ken.
Het is slechts bedoeld om de relatieve waarde van cijfers in onze taal
aan te tonen .
<

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands
Peter Burger, Jaap deJong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen?Antwoord opdeze vragen vindt
u in dit boek.
Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral -van hetgelijknamigeblad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Eengreep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica , spelling,
nieuwe woorden , etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 90 12 068886,224 pag. , f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusiefverz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.
Onze Taal! Zestigjaar strijden liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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De schakelwagen
Drs. Anth. J. van Wolferen - Doorn

Er is een verzameling woorden die
om de een of andere reden luidkeels
tot mijn verbeelding spreken. Ik geef
drie voorbeelden:
Ik zou nooit in een schakelwagen
willen rijden.
Toen zijn we toch maar naar een
textielcamping gegaan.
Onze boeken zijn nu eenmaal veel
volumineuzer dan die in zwartschrift
.

Uit bovenstaande zinnen blijkt dat
de sprekers niet erg vertrouwd zijn
met het gebruik van datgene wat ze
met het vetgedrukte woord aanduiden. Immers, de eerste rijdt geen gewone auto, maar een met automatische versnellingsbak; nummer twee

bezoekt bij voorkeur geen gewone
campings maar naturistenterreinen,
en de derde hanteert geen gewone
boeken maar gebrailleerde edities.
Alle drie gebruiken ze een bijzonder
woord voor datgene wat buiten hun
groep het gewone is.
Voor dit soort woorden, die ik wil
typeren als 'het speciale woord voor
het algemene ding', zou ik de term
idiocenismen willen voorstellen (idios
'speciaal' en koinos 'algemeen';
mooi potjeslatijn is meestal Grieks) .
Mijn definitie luidt: idiocenismen
zijn termen die voor een algemeen
gangbare zaak worden gebruikt in
de groepstaal van een groep waarbinnen deze zaak niet algemeen
gangbaar is.

Ik geef nog wat voorbeelden, het
ene wat sterker dan het andere:
- akoestische gitaar (gewone gitaar,
niet elektrisch).
- burgerkleding (gewone kleding,
geen uniform)
- allopatische medicijnen (gewone
medicijnen, niet homeopathisch)
- analoge horloges (gewone horloges, niet digitaal)

Er moeten er nog veel meer zijn,
vooral in allerlei groepstalen die ik
niet ken. Ik nodig lezers van Onze
Taal dan ook van harte uit om hun
bekende gevallen via dit blad aan
mij door te geven.
Overigens zou ik het meest
gebaat zijn bij een reactie waarin
mij fijntjes gewezen wordt op de
overbodigheid van deze bijdrage,
omdat iemand anders al eens hierover begonnen is. Want dat is mij
dan helaas ontgaan.
<

G eslacht in de benaming
J.G. Nolst Trenité - Velsen

Voor een aantal dieren - huisdieren,
rijdieren, vee, bejaagd wild - kent de
taal aparte benamingen voor de geslachten of voor een van de geslachten, bijvoorbeeld: paard/merrie/
hengst; koe/stier. De huidige stadsmens is geneigd deze fraaie differentiatie te miskennen, er geen behoefte aan te hebben en indien hij er
incidenteel wél behoefte aan heeft
zich van het voorvoegsel vrouwtjesof mannetjes- te bedienen. Het verdient echter de voorkeur onze rijke
taal de eer aan te doen die haar toekomt.
Ten aanzien van de mens ligt de
kwestie van de geslachtsaanduiding
veel gecompliceerder. De taal biedt
de mogelijkheid bij tal van beroepen, functies en situaties het geslacht van de betrokkene kenbaar te
maken, bijvoorbeeld in conducteur/
conductrice; voorzitter/voorzitster;
weduwnaar/weduwe. Zulks meestal
24

door verandering of toevoeging van
een achtervoegsel of uitgang.
Dit zou geen problemen behoeven te geven, ware het niet dat, historisch gezien, de maatschappelijke
status van de vrouw lager is dan die
van de man, hetgeen in het bijzonder in de arbeidssituatie tot uiting
komt. Het kenbaar maken van het
geslacht in de functiebenaming
betekent daardoor automatisch een
diskwalificatie in kennis, bekwaamheid of bevoegdheid, althans voor
wie dat zo aanvoelt. Per beroep en
per functie ligt dit bovendien verschillend, vergelijk secretaris/secretaresse met koning/koningin. Veel geëmancipeerde of zich geëmancipeerd
voelende dames wensen daarom
niet meer met de vrouwelijke vorm
aangeduid te worden. In het eerste
geval terecht. Deze opvatting wint
de laatste decennia veld. In personeelsadvertenties plaatst men daarom tegenwoordig achter de functie-

benaming m/v, en is men daarmee,
in dat geval, van het probleem af.
Het verdient de voorkeur, gegeven
de maatschappelijke ontwikkeling,
slechts de mannelijke vorm te
gebruiken, tenzij het aanduiden van
het geslacht in de gegeven context
van belang is. Men kan dit, met
meer nadruk, ook doen door een bijvoeglijk naamwoord vóór de functie
te plaatsen: vrouwelijke/mannelijke.
Vergelijk: vrouwelijke directeur met
directrice.
Er zijn uitzonderingen: secretaresse, daar waar deze functie een wezenlijk andere is dan die van secreta
Voorts: koningin, in het maat -ris
verkeer, en koning (ook)
-schapelijk
in staatsrechtelijke zin. Verder: hertogin, gravin, barones, jonkvrouw,
hofdame, moederoverste, non,
waarzegster, weduwe, gezelschapsdame, stewardess, pleegmoeder,
straatmeid, maîtresse, en andere. <

Kan ik u tot rede brengen?

Placebo

Ben Datema - Beverwijk

Dr. A.G. Westerbrink - Haren (Gr.)

Het woord sluitrede komt in Van
Dale voor met de betekenis 'gevolgtrekking met de daartoe leidende
redenering'.
Zo'n sluitrede of syllogisme (termen uit de logica) bestaat uit drie
delen: twee zogenaamde premissen
en een conclusie die daaruit voortvloeit.
Een valse sluitrede (of sofisme)
wordt in Van Dale een schijnreden
en een drogreden genoemd. Niet
schijnrede en drogrede dus, wat men
zou verwachten wegens sluitrede.
Voor de goede orde merk ik op dat
het woord sluitreden niet in het door
mij geraadpleegde woordenboek
voorkomt, maar wel de meervoudsvorm sluitredenen (naast sluitredes),
die althans een bestaande enkel
sluitreden suggereert.-voudsrm
De betekenissen van reden ('drijfveer, grond, argument') gaan mijns
inziens niet op voor het begrip sluit-

rede. Rede betekent, ook in de
samenstelling sluitrede, dunkt me,

zoveel als 'oordeel' of 'zin die - door
redelijk denken - tot een juiste conclusie voert'.
Ook een schijnrede of drogrede is
een rede. De conclusie uit de erbij
behorende premissen sluit echter
slechts schijnbaar: het is een valse
sluitrede of schijnrede/drogrede.
De woorden schijnreden en drogreden bestaan wel degelijk ook, maar
dan in de betekenis van 'valse
grond' (reden) of 'voorwendsel'.
Conclusie: de letter n geeft in deze
gevallen een essentieel betekenisverschil.
Ik weet wel dat de taal en het
taalgebruik niet altijd logisch zijn.
De redacteuren van Van Dale geven
echter bij schijnreden en drogreden,
met zowel de betekenis 'valse sluitrede' als 'voorwendsel' (overbodige
homoniemen), naar mijn mening
een valse voorstelling van 'zaken'. <

Wew, maaw en schoow...
A.P.G. Seijkens - Schiedam
geen echte I meer uit, maar iets w-

Er moet me iets van het hart. Het
betreft de uitspraak van woorden die
eindigen op de letter 1. Steeds vaker
wordt die 1, vooral door jongeren,
uitgesproken als een zuivere w: dus
wew, maaw, enz.
Laatst hoorde ik twee meisjes praten over hun schoow. Opzettelijk liet
ik ze dat woord herhalen: 'schoow!'
Wist ik niet eens wat een 'schoow'
was? Zij meenden zelf werkelijk dat
zij school zeiden!
Vroeger moesten wij voor de
onderwijzer tijdens de taalles in
koor klanken uitspreken: 'o o o - oe
oe oe - p p p - 111', enz. Toen werd
er nog op de uitspraak gelet.

achtigs. Deze klankverandering
werd al enkele jaren geleden
onderzocht door dr. P. Th. van
Reenen (Vrije Universiteit Amsterdam). Zijn voornaamste conclusies
zijn:

1 de I wordt vooral w-achtig als er
direct een s, f of g op volgt, dus bijvoorbeeld in twaalf;
2 de verandering komt het meest
voor bij sprekers in de randstad. <
P.Th. van Reenen, The vocalization of /I/
in standard Dutch, a pilot study of an
ongoing change. In: F. Beukema en A.
Hulk (eds.) Linguistics in the Nether-

Onder placebo verstaat men in de
medische wetenschap een geneesmiddel dat geen werkzame bestanddelen bevat, maar naar vorm, kleur,
smaak e.d. niet is te onderscheiden
van een middel dat deze wél bevat.
Voor zover etymologische woordenboeken het woord een lemma gunnen, volstaan ze met de vermelding
dat het in oorsprong een Latijns
woord is met de betekenis ik zal
behagen; de Petit Robert weet zelfs
nauwkeurig aan te geven wanneer
het voor het eerst in de moderne,
medische betekenis is gebezigd: april
1945.
Over de semantische ontwikkeling heb ik evenwel nergens iets
kunnen vinden. Na enig speuren,
waarbij ook dr. P.A.F. van Veen, de
auteur van het Etymologisch Woordenboek behulpzaam was, ben ik tot
de volgende conclusie gekomen: het
woord is ontleend aan Psalm 114
(vulg.) = 116 (hebr.) vers 9, waar de
dichter getuigt dat hij na een ongeneeslijk geachte ziekte hersteld is:
placebo Domino in regione vivorum,
letterlijk vertaald: ik zal de Heer beha
levenden, waarbij -genihtladr

zich een geval voordoet van zogenoemde verschuiving van het
logisch zwaartepunt; de bedoeling is
namelijk: Ik zal, (omdat ik) de Heer
welgevallig (ben), in het land der levenden verkeren.

Hoewel het enigszins buiten het
taalkundig bestek valt, is het wellicht toch aardig op te merken dat
het eerste gebruik van een placebo
waarvan in de literatuur (voorzover
mij bekend) gewag wordt gemaakt,
eveneens in de Bijbel te vinden is.
In Jesaja 38 stelt de profeet de volgende behandeling voor: men neme
een vijgenkoek en legge die op de
zweer, dan zal hij genezen.
Deze therapie wordt tegenwoordig niet meer toegepast, verzekerde
een (gereformeerde) arts mij. <

lands, 1986, blz. 189-198.

NASCHRIFT REDACTIE
De heer of mevrouw Seijkens heeft
het goed gehoord: velen spreken
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'Ik krijg

mijn moeder
te eten'?!
Chawa Aronson - Hilversum

Is buitenlander (geboren in
Duitsland en opgegroeid in
Israel) stuitte ik in Nederland op vreemde gewoonten. Wereldberoemd is de
koekjestrommel die, na het aanbieden van een koekje, weer dichtgaat.
Oat wijst op zuinigheid.
De taal is voor een buitenlander
ook weI eens verbazingwekkend. Ais
je met een Nederlander in gesprek
komt, gaat het eerst uitvoerig over
het weer. De Engelsen en de Nederlanders zijn kampioen op dat
gebied. Ik lijd nogal onder het weer
hier. Niet vanwege de kou, maar
door de lift in het hoge flatgebouw
waar ik woon. Iedere keer gebeurt
het weer: dat eindeloze gepraat over
het weer in de lift. Toen ik nog maar
net in Nederland woonde, vroeg een
buurvrouw me om haar bezoek naar
het station te brengen. De man stapte in mijn auto, gaf me een hand en
zei 'Mooi weer!' 'Aronson', zei ik.
Ook Nederlandse uitdrukkingen
kunnen menige buitenlander in verwarring brengen. Zo werd mij, toen
ik hier net was, op straat tot mijn
grate verbazing gevraagd : 'Bent u
hier bekend, mevrouw?' 'Nog niet',
antwoordde ik.
Al begrijp je een uitdrukking,
soms klinkt die toch uiterst merk-

waardig. De gekste vind ik: 'Ik krijg
vanavond mijn moeder te eten'.
Rare oplossing voor een moederdochter-conflict. Helemaal wreed
wordt het in 'We krijgen vanavond
de kinderen te eten'.
N6g een vreemde over eten. je
hoort een Nederlandse vrouw vaak
zeggen - ook al is zij moeder van
veel kinderen - Ilk eet vanavond...'
En de anderen dan? Of: 'Ik eet vanavond bloernkool'. AIleen bloemkool? Inmiddels weet ik dat men vroeger in elk geval - elke dag aardappelen, vlees en groente at, waarbij
aIleen de groente varieerde .
Heb je uitsluitend vriendinnen op
bezoek, en gaat er eent]e weg, dan
roept zij: 'Dag jongens!' Geen jongen te bekennen!
Uitdrukkingen met getaIlen zijn
voor buitenlanders ook buitengewoon verwarrend. Vraagt de slager
'Een stuk van een ons of acht?' Mij
leek dat nogal een verschil , een ons
of acht!
Maar ik zal niet aIleen om jullie
lachen. Nederlandse vrienden lachten ook om mijn fouten. Sommige
vreemde uitdrukkingen die ik produceerde, worden door hen tot op
de dag van vandaag nog gebruikt:
Oat staat buiten kuif]e
Met twee maatj es meten
Zij kan er niet aan tippelen
Met de vijand huilen
Even een Friese neus halen
Genant was het weI toen ik de toiletmevrouw in Cafe American in
Amsterdam met haar handen scheryen zag opruimen, en - tot grote
schrik van mijn vriendin - aan haar
vroeg: 'Mevrouw, heeft u geen bor<
sten? '

L-

Ais het

Op UW taal
aankomt
De Taaladvi esdienst
van het Genoo tschap
On ze Taa l geeft leden al
jaren gratis bet rouwbaar
taaladvies.

M aar de TAD doet
nog veel meer tegen een
betaalbaar tarief:

• corrigeren
van brochures, verslagen,
rapporten e.d. met betrekking tot stijl, grammatica,
spelling en interpun cti e

• herschrijven
van (delen van) teksten

• adviseren
over het taalgeb ruik in uw
schriftelijke uit ingen

M eer informa ti e?
Vraag onze folder aan.
Bel of schrijf naar:

Genootschap Onz e Taal
Taaladviesdienst
Laan van M eerdervoort 14a
251 7 AK Den Haag
telefoo n 070 - 356 1220
fax 070 - 3924908

Taaladviesdienst
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INZICHT
Mea Groen &. Erik VlSk,l
InZieht wi! u inlichten 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!

• LEXICON VOOR DE MANAGER
In het Woordenboek voor de manager
zijn door R. Stoutenhuysen zo'n
1200 managementtermen bijeengebracht. Deze termen zijn alfabetisch
gerangschikt, van een omschrijving
voorzien en toegelicht in het Nederlands, Engels en Frans . Het boek is
gebonden uitgegeven en bevat een
index.
Het Woordenboek voorde manager is
verschenen bij Ruitenberg Boek en kost

f

39,50 .

ISBN 90 34104 77 X

II LEZEN
In het kader van het Internationaal
]aar van de Alfabetisering Yond op 25
oktober 1990 in Groningen het seminar 'Naar een andere aanpak van
lezen' plaats. De bijdragen die door
de verschillende deelnemers aan dit
seminar werden geleverd, zijn nu
verzameld in de bunde1 Naar een

andere aanpak van lezen: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk. Tot
de teksten in de bundel behoren
inleidingen op verschillende, tijdens
het seminar toegelichte leesmethoden, maar ook beschouwende artikelen en verslagen van lopend onderzoek. De bundel wordt ingeleid door
de taalbeheerser Ton van der Geest.
Naar een andere aanpak van lezen: een

II ALFABETISERING
In Basisvorming functioneie geletterdheid zijn onderzoeksresultaten en
praktijkervaringen gebundeld op het
gebied van het lees- en schrijfonderwijs in de basisvorming. Uit de stukken in de bundel, die onder redactie
staat van L. Verhoeven, is op te
maken welke methoden functioneel
en welke minder functioneel geacht
worden voor het aanleren van leesen schrijfvaardigheid.
Basisvorming functionele geletterdheid.
Handboek voorde lees- en schrijfdidactiek

wordt uitgegeven door Swets & Zeitlinger en kost f 65,-.
ISBN 90 265 1191 4

SCHRIJVEN
Eind vorig jaar verscheen een geheel
herziene, vijfde druk van Rudolf
Geels populaire schrijfhandleiding
Hoe zet ik mijn gedachten op papier.
Geel beschrijft in dit boek hoe de ereatieve durf om te schrijven kan worden ontwikkeld en laat zien hoe teksten aantrekkelijk kunnen worden
gemaakt. In de nieuwe druk is Geels
schrijfmethode verder uitgewerkt en
is een hoofdstuk toegevoegd over het
vergroten van het effect van teksten.
Daarvoor blijkt een uitgekiend beleid
van tekst- en zinsopbouw noodzakelijk te zijn.

ontmoeting tussen wetenschap en praktijk

Hoe zet ik mijn gedachten op papier

wordt uitgegeven door het Noordelijk
Platform Internationaal [aar van de Alfabetisering en de Talenwinkel van de
Rijksuniversiteit Groningen en kost

wordt uitgegeven door Coutinho en
kostf 24,50 .
ISBN (nieuw!) 90 6283 855 3

f

19,50 .

ISBN 90 71740 22 6
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• WOORDBLINDHEID
Onder redactie van A. van der Lei] en
E.]. Kappers verscheen Dyslexie '90,
een boek over de behandeling van
ernstige lees- en spellingproblemen
bi] kinderen. De bundel is gebaseerd
op een studiedag die in mei 1990 aan
het onderwerp werd gewijd. In de
bundel wordt aandacht besteed aan
vroegtijdige interventie bij kleuters,
speciale methoden ter behandeling
van lees- en spellingproblemen,
computergestuurde instructie en
laattijdige interventie.
Dyslexie '90 isverschenen bij uitgeverij
Swets & Zeitlinger en kostf 39,-.
ISBN 90 265 1176 0

PALINDROMEN
Palindromen zijn woorden of zinnen
die met hetzelfde resultaat zowel van
voor naar achter als van achter naar
voor te lezen zijn. Dus: woorden en
zinnen die gespiegeld kunnen worden, zoals parterretrap en mooi dit idioom. Battus bedacht voor woordpalindromen de naam keerwoorden en
voor zinspalindromen de naam symmys. Van de laatste soort bracht hij er
in SYMMYS maar liefst 2500 bijeen.
In het decembernummer 1991 van
Onze Taal is op bIz. 20-21 een recensle gewijd aan dit boek.
SYMMYS isverschenen bij uitgeverij
Querido en kostf 29,90.
ISBN 90 214 5359 2

LESBIMNS
Na het Homo-erotisch woordenboek,
dat een aantal jaren geleden in deze
rubriek onder de aandacht werd
gebracht, is er nu een woordenboek
dat uitsluitend op de taal van lesbiennes betrekking heeft. Dit boek,
eenvoudigweg Lesbiaans genoemd, is
volgens de auteurs, Hanneke Kunst
en Xandra Schutte, de eerste verzameling woorden uit de 'lesbotaal' die
ooit ter wereld verscheen. Het bevat
voor buitenstaanders onbegrijpelijke
woorden en uitdrukkingen als bambiseks, beftekkel, C&A-pot en vaesolis-

tenliefde.
Lesbiaans is verschenen bij Prometheus
en kost f 17,90.
ISBN 90 5333 086 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 - - - -

--.J

o

'Een elitaire bovenlaag
maakt de dienst uit'
De Limburger, 73-9 -9 7

~ ri g

Blijdorp gokt
weer mis met
geslacht beertje

jonget je Yon d m ijn vader het aa rdig zijn

zoo nt je mee te n emen n aar de koor repe t ities . Hij liet
m ij vo o r spe k en bonen tu ssen de so prane n meezingen.
Spe len der wijs heb ik veel geleerd .'

TVl
10.30 1.0. opzaterdag. 12.00-12.40 Babel 15.00 National velvet. Amerikaanse
speellilm uit 1945 van Clarence Brown.
Met: Mickey Rooney, Donald Crisp, Elizabeth Taylor, Angela Lansbury e.a. +
Een Engels meisje wint een paard en wil
het beest mee lalen doen aan de Grand
National. Aan de vooravond daarvan
weigert de jockey ecbler het paard te
bereiden. Daarom besluit het meisjezelf
mee fe doen. 17.05 Soace 1999. St-se-

De ijsbeertjes die vorig jaar dec em ber in de Rotterd am se dierg aard e
Blijdorp zijn geboren, blijken aile
d rie van het vrouwe lijke geslacht
te zijn.
Trouw 26-6 -9 7

'Wie van taal houdt, weet op tijd te zwijgen'
De boekhoudi ng van een tiidspreidlng. De belegger is
bearish over een aan deel BINGO en gaat daarom in lange puts. Door lang te gaan met een kortdurende put
tegen een langlopende korte pu t (de terminologie is
inderdaad vetw arrend) profiteert hii/ zi] bij sluiting van
de snellere wegsm elting van de kottlopende put. Bovendien geeft de langlopende dekk ing voor de kottl opende.
Financieef-Economisch Magazine, nr. 25 7990

Wedn. 67 jr. zou nog graag
in kontakt willen komen met:
wed. 1ft. 62·65 Jr. om in 1e
inst., een LAT, aan te gaan
en de gezelliaheid OR ~

-

sen in

huis. ·

·N

(rc)6i·eilEemlander. . . . . .

'Sommigen konden haarfijn uitleggen wanneer en hoeveel geld
Eyaderna van de staat had gestolen.
De president en zijn regime werden

De Nede rla n de rs den ken dat ze
bch oor lijk Engels sprcken, m aar vo lgens Ethe l Portnoy, die zelf in h et
Engels sch rijft, is dat een verg issin g.
Hu n En gels is doorgaans een zakentaaltje, televis ie-En gels, een pover taalt je dat ni et s va n doen h eeft met de
fantasti sch e moge lijkhe de n van het
Enge ls. En diezelfde Nede rla n der s willen hun eigen mo oie taa l ove rboo rd
zette n, zei ze h oofdschud den d, en ru ilen voor dat arm et ierige Engels van ze.
Met zijn voo rste l op de universiteit en
nog slech ts en kele co lleges in het
Nede rla n ds te laten geven , sch am pe rde Portnoy, h eeft mi n ister Ritzen land
en Yolk een dienst bewezen : h ij laat
zien h oe erns t ig h et Nede rla n ds wo rdt
bed reigd . Dat ee n taa l word t ve rrnoord, zoals m et het ]i ddi sch is
gebeur d, is dro evig, zei ze, maar dat
een taal zelfm oord pleegt is belach elijk. En denk ma ar niet dat iem an d
dankjewel zal zeggen, integen deel, ze
zullen je ve rac h ten om zovee l gebrek
aa n zelfrespe ct.
de Volkskrant, 23-11-199 1

totaal uitgekleed, onder het oog van
de Togolese televisiecamera's.'
NRCHandelsbfad 2-7 0-7 997

'Volgende keer: JOSe van den Berg
adopteerde eerst drie kinderen en werd
daarna toch noch zwanger'
Libelfe 76-8- 799 7
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C ongres `60 jaar onze taal en Onze Taal'
Op 2 november 1991 waren alle 1100 beschikbare

ningstoespraak van minister Ritzen, vijf lezingen,

stoelen in de Beurs van Berlage te Amsterdam be-

een sprankelend cabaret en een afsluitende forum-

zet: het Genootschap Onze Taal hield in de stad van

discussie.

oprichting een jubileumcongres over zijn zestigjarig

In dit congresnummer van Onze Taal vindt u de

bestaan en over zestig jaar ontwikkeling in de

door de redactie enigszins ingekorte teksten van de

Nederlandse taal. De congresgangers konden ach-

lezingen. Als illustratie zijn enkele liedteksten van

tereenvolgens luisteren naar het welkomstwoord

het cabaret afgedrukt. Een tweetal ingezonden re-

van de voorzitter van het genootschap, de ope-

acties belicht dit congres vanuit een andere hoek.

Woord vooraf
orig jaar werd op de
themadag `De kansen van
het Nederlands' het voorstel gedaan te proberen
het Nederlands tot voertaal te maken van het nieuwe
Europa. Het behaalde ook in onze
kring geen meerderheid. Wij strijden graag, maar niet tegen windmolens. Het is duidelijk dat in politiek,
wetenschap en handel het Engels
zich ontwikkelt tot lingua franca.
Dat behoeft ,evenmin een gevaar te
zijn voor onze taal als het gebruik
van het Latijn in vroeger eeuwen.
Zestig jaar Genootschap Onze Taal
heeft zich in die periode zowel in
onderkast als met kapitalen heftig
ontwikkeld. Aan die ontwikkeling is
ons jubileumboek gewijd. De schrijvers verdienen een pluim, want het
is een boeiend boek geworden. Ook
tussen de regels door valt er veel te
lezen. Over de bijna ongelooflijke
mentaliteitsverandering bijvoorbeeld.
Aanvankelijk vochten we voornamelijk tegen germanismen. Men
schroomde niet daarbij uitdrukkingen te gebruiken als `het Nederlandse volkseigen', die ons nu juist
nogal Germaans toeschijnen. Maar
niet alleen leenwoorden werden op
de korrel genomen. Veel taalgebruik
werd als `onjuist' streng aangepakt.
Het is raadselachtig hoe de redactie
van ons blad haar werk kon doen
met voortdurend geheven wij svinger.
Het is slechts een lichte overdrijving te stellen dat het genootschap
toen een Gideonsbende van puris-

H.A.M. Hoefnagels -

voorzitter Genootschap
Onze Taal

ten was, sterk normatief bezig met
een achteraf bezien enigszins elitaire
inslag. Ook in de jaren vijftig is er
nog een vormelijkheid te bespeuren
waarin niet iedereen zich herkend
zal hebben die toen beroepshalve
onze taal hanteerde.
Met die vormelijkheid verdween
ook het normatieve accent in de
taalwetenschap. Zoals zo vaak sloeg
ook deze beweging eerst door naar
het irritante `alles mag'. Houvast
was er niet meer en werd door velen
node gemist.
Nu komt de slinger wat terug.
Redactie en medewerkers van ons
blad hebben het gevoel dat zij naar
een compromis zoeken tussen de tolerantie van de deskundigen en de
behoefte aan houvast van de lezers.
Maar de wijsvinger wordt daarbij
niet meer geheven.
Als wij lezen dat groter als — in tegenstelling tot wat velen denken —
geen germanisme is en tot de levende taal behoort, wordt ons ook voorgehouden dat het toch i a m m Pr is
het onderscheid
tussen als en dan
teloor te laten
gaan. En nadat is
geconstateerd dat
hun hebben volgens het statistische criterium
niet als onjuist
kan worden bestempeld, wordt
toch ook niet onder stoelen of
banken gestoken
dat het bij sollici-

taties beter niet kan worden gebruikt,
althans als je de baan wilt hebben.
Met andere woorden: u, lezer,
kiest — wij trachten ertoe bij te dragen dat u weloverwogen kunt kiezen.
Ik ben er welhaast zeker van dat hier
bij een volgend jubileum een voorzitter zal staan die een kritische beschrijving zal geven van ons huidige
streven. Maar ik weet ook zeker dat
het op dit moment door zeer velen
wordt gewaardeerd. Door zo velen
zelfs dat een zaal die meer gasten kan
herbergen dan ooit aan een congres
van Onze Taal hebben deelgenomen,
toch nog te klein is gebleken. Onze
verontschuldigingen aan degenen
aan wie wij hebben moeten meedelen dat zij zich te laat hadden ingeschreven. Maar dat de belangstelling
groeit is prachtig.
Een jaar geleden had. ik het voorrecht een geschenk te mogen aanbieden aan het 25.000ste lid van ons genootschap. Graag zou ik u nog willen
laten weten dat Onze Taal op dit moment 35.000 leden telt. <
Prinses Juliana neemt het eerste exemplaar van
het jubileumboek Onze Taal! in ontvangst
(Foto: Mariette Carstens)
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Openingstoespraak
Dr. ir. J.M.M. Ritzen - minister van
onderwijs en wetenschappen

TAALBELEID

u al zestig jaar waakt het
Genootschap Onze Taal
over de zuiverheid van .het
gesproken en geschreven
Nederlands. Door de jaren
heen heeft het genootschap blijk gegeven van plezier in onze taal. Dat
verbindt mij met u. U hebt ook de
overheid aan haar verantwoordelijkheid voor het goed gebruik van de
Nederlandse taal herinnerd. Niet zelden zet de overheid de toon. Bij mijn
beleid voor onderzoekscholen heb ik
dan ook bewust deze term gebruikt
in plaats van graduate school.
DE POSITIE VAN ONZE TAAL

c O N L 4[ i
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Het eigene van de Nederlandse cultuur en het behoud daarvan is nauw
verbonden met de Nederlandse taal.
Alleen daarom al is het werk van het
Genootschap Onze Taal naar mijn
mening te beschouwen als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding en overdracht van onze cultuur.
Soms is hier en daar een zeker
doemdenken over de toekomst van
de Nederlandse taal te bespeuren,
zelfs tot in de kolommen van het
blad Onze Taal.
Een geheel nieuw verschijnsel is
dit niet. In het boek van Simon
Schama Patriotten en bevrijders wordt
vermeld dat op 17 juni 1805 een artikel in het tijdschrift de Moniteur verscheen waarin werd betoogd dat de
Nederlandse taal op sterven na dood
was en binnen niet al te lange tijd
zou vervallen tot een provinciaal dialect, alleen nog geschikt voor zeelieden, boeren en bedienden. Dat was
dus in 1805, toen Nederland slechts
een paar miljoen inwoners had.
Inmiddels zijn er ongeveer 21 milj oen Nederlandssprekenden in
Europa, waarmee de feitelijke ontwikkeling het taalpessimisme van
1805 dus heeft gelogenstraft.
Het Nederlands neemt te midden
van de EG-talen de zesde plaats in na
het Engels, Frans, Spaans, Duits en
Italiaans, maar vóór het Portugees,
Grieks en Deens.
32

Aangezien de Nederlandse taal in
Europa de officiële voertaal in
Nederland en in het Nederlandstalige deel van België is, hebben de
regeringen van Nederland en België
in 1980 bij verdrag een gemeenschappelijke, intergouvernementele
organisatie in het leven geroepen
om hun zorg voor de taal en letteren
op gemeenschappelijke wijze te dragen. Die organisatie is de Nederlandse Taalunie. Het Taalunieverdrag voorkomt dat een unilateraal beleid op het gebied van de
Nederlandse taal en letteren wordt
gevoerd zonder dat men zich bekommert om de gevolgen daarvan
voor de taalgenoten aan de andere
kant van de grens. Inzake taal en letteren zetten Nederland en Vlaanderen zich in om eenheid van beleid te
verkrijgen voor hun gemeenschappelijke standaardtaal, het Nederlands.
Wij zetten ons gemeenschappelijk in om de volgende doelen te bereiken.
• Zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van de Nederlandse taal,
opdat deze taal in alle sectoren van
de samenleving instrument van
communicatie en wetenschap kan
zijn. De spelling, spraakkunst en terminologie krijgen daarbij in het bijzonder aandacht.
• De bevordering van de kennis
van de Nederlandse taal en letteren
in Europa en daarbuiten. Op het
ogenblik wordt op universitair niveau in 29 landen Nederlands onderwezen op het niveau van keuzevak, bijvak of hoofdvak. Dit gebeurt
door 472 docenten verbonden aan
ruim 200 docentschappen.
9 Het verlenen van actieve medewerking aan activiteiten gericht op
de bevordering van de Nederlandse
taal en cultuur in het buitenland.
TAAL EN TALEN LEREN

Als een andere getuige voor de levendheid van het Nederlands noem
ik bij wijze van illustratie de socioloog prof. Abram de Swaan. Volgens
een artikel van hem in De Gids van
juni 1990 is het Nederlands spring-

levend en kerngezond. Ik citeer: 'Het
wordt overal in Nederland en
Vlaanderen met smaak gesproken,
geen mens die zich ervoor geneert of
uit deftigheid een andere taal moet
spreken. In Nederland is Nederlands
vanzelfsprekend, en niemand doet
dan ook voorzichtig met de taal alsof die breekbaar was en stuk kon.'
En verder schrijft hij: 'Het
Nederlands is binnen het eigen taalgebied onbedreigd, het wordt door
vrijwel iedereen gesproken, en maar
enkele, kleine minderheden spreken
daarnaast en onder elkaar een andere taal.'
Uiteraard sluit de zorg voor het
Nederlands de zorg voor het leren
van andere levende talen niet uit. Er
doet zich hier een spanning voor:
naarmate de internationalisering
sterker wordt, wensen wij terecht
vast te houden aan de eigen culturele identiteit. Aan de andere kant is er
het besef van een steeds sterker wordende Europese en internationale
context en de eisen welke deze stelt,
ook aan het onderwijs.
Aan de beheersing van andere talen gaat steeds de beheersing van de
moedertaal vooraf. De moedertaal
vormt ons venster op de andere talen. Het is ook daarom van belang
om het venster van de moedertaal
zo schoon en doorzichtig mogelijk
te houden. Dit vereist een voortdurende aandacht. Hoe nodig dit is,
blijkt bijvoorbeeld uit rapporten van
de visitatiecommissies, die de kwaliteit van het onderwijs in de studierichtingen van het wetenschappelijk
onderwijs nagaan. Daarin komen
niet te veronachtzamen signalen
voor over tekortschietende taalvaardigheid van de studenten.
De aandacht voor de hantering van
in de eerste plaats de eigen taal is
zeer belangrijk. Dit is ook naar ik
meen de kern van de bezigheden
van het Genootschap Onze Taal.
Daarmee wil ik u ook in de toekomst
graag zeer veel succes wensen. En
ten slotte spreek ik de hoop en verwachting uit dat ook dit congres aan
deze belangrijke taak mag bijdragen.
* Na zijn openingstoespraak heeft minister Ritzen zich aangemeld als lid van het

Genootschap Onze Taal. <

Onze taal

en de dynamiek in
de samenleving
Dr. I. Lipschits - emeritus hoogleraar
Moderne Geschiedenis

inds mensenheugenis
speelt de taal in de samenleving als bron van macht
een belangrijke rol. Bij de
aanvang van de geschiedenis der mensheid, in het begin van
het eerste der Vijf Boeken Mozes,
werd het zo omschreven:
Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal.
Nu zal niets van wat zij denken te
doen voor hen onuitvoerbaar zijn.
(Genesis 11:6)

En zo is het gebleven. Enkele duizenden jaren verder in de tijd —
maar niet verder in beschaving —
beschrijft Primo Levi Auschwitz als
een-nieuw Babylonië. Wie de taal
van Auschwitz niet spreekt, maakt
geen kans Auschwitz te overleven.
GROTE GEBEURTENISSEN

In de zestig jaren van zijn bestaan
heeft het Genootschap Onze Taal
bijgedragen aan de bewustmaking
van de betekenis van onze taal in
onze samenleving. In dit tij dsverloop deden zich in Nederland vele
maatschappelijke veranderingen
voor, waarvan sommige zeer ingrijpende gevolgen voor onze samenleving hebben gehad. Wij weten dat
de taal niet de samenleving verandert, maar dat veranderingen in de
samenleving de taal wél kunnen veranderen. Nieuwe woorden en nieuwe uitdrukkingen ontstaan, bestaande woorden kunnen een andere
emotionele lading krijgen of zonder
meer van betekenis veranderen. Het
woord illegaal bijvoorbeeld bezat
vóór, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog een geheel verschillende lading.
De invloeden die van gebeurtenissen om ons heen uitgaan op het
taalgebruik kunnen zich voor korte

of voor langere tijd doen gelden. De
Golfoorlog die een jaar geleden
woedde, heeft onze taal verrijkt met
nieuwe woorden en vooral met
nieuwe eufemismen. Maar de invloed van de Golfoorlog op ons taalgebruik zal er niet een van lange
duur zijn.
Een gebeurtenis heeft alleen langdurige invloed op de taal indien die
gebeurtenis heeft geleid tot een
maatschappelijke verandering. Om
u duidelijk te maken wat ik bedoel,
leg ik u een drietal gebeurtenissen
uit de afgelopen zestig jaar voor die
hebben geleid tot maatschappelijke
verandering en daardoor langdurige
invloed op onze taal hebben uitgeoefend.
In de eerste plaats de economische
crisis die in de jaren dertig Nederland teisterde. Uit die tijd stamt bij
onovergankelijk ge- -vorbeldht
bruikte werkwoord stempelen. Voordien kon dit werkwoord slechts gebruikt worden als het vergezeld ging
van een lijdend voorwerp. Sedert de
economische crisis mogen we dit
werkwoord zonder lijdend voorwerp
gebruiken, zoals in de zin De werkelozen moesten iedere werkdag stempelen.
De tweede gebeurtenis is de
Tweede Wereldoorlog. Deze oorlog
heeft onze taal verrijkt met nieuwe
uitdrukkingen, met nieuwe woorden
en met nieuwe betekenissen van
reeds bestaande woorden. Als voorbeeld noem ik het werkwoord pulsen. Vóór het jaar 1941 werd met dit
werkwoord een technische bezigheid aangeduid, namelijk met een
puls — een holle cilinder — een gat
in de grond maken. Vanaf 1941
kreeg het werkwoord pulsen er een
betekenis bij: het leeghalen van huizen. Dat woord was afgeleid van de
naam van de eigenaar van het ver-

huisbedrij f, de heer Puls, dat in sa
Duitse bezetter
-menwrkigtd
de door joden verlaten huizen leeghaalde.
In de derde plaats noem ik de
groei naar een multiculturele samenleving. Dit is een proces waar
we nog middenin zitten, waarvan de
gevolgen nog niet te overzien zijn
en waarvan ik niet kan bewijzen dat
het ons taalgebruik langdurig zal
beïnvloeden. Maar we mogen ervan
uitgaan dat de integratie van Turken, Marokkanen en Surinamers de
Nederlandse taal zal verrijken met
nieuwe woorden en uitdrukkingen.
" INVLOED VAN DE MEDIA

De samenleving ondergaat natuurlijk ook veranderingen van een meer
structurele aard. De toenemende betekenis van de massamedia is zo'n
structurele dynamiek in onze samenleving, waarvan een niet te onderschatten invloed uitgaat. De
Leuvense hoogleraar Beheydt heeft
in dit verband onderzoek verricht
naar het probleem van taal en omroep. Er wordt meer naar radio geluisterd en naar televisie gekeken
dan er literatuur gelezen wordt en
derhalve zal de invloed van de omroeptaal op het taalgebruik groot
zijn. Van die omroeptaal heeft
Beheydt niet zo'n hoge pet op.
Radio en televisie richten zich volgens hem 'op een publiek met een
verstandelijke leeftijd van een gemiddelde veertienjarige'.
Beheydt is terecht kritisch; dat is
zijn opdracht als wetenschapper.
Maar in enkele gevallen mogen we
ook spreken van een verrijking van
onze taal dankzij de media. Twee bekende voorbeelden van die verrijking zijn regelnee f en doemdenken uit
de programma's van Koot & Bie.
Maar ik geef onmiddellijk toe dat
niet iedere verandering die door de
massamedia in onze taal is aangebracht ook een verrijking van die
taal is. Voorbeelden te over. Door
slordig vertaalwerk uit het Engels in
de redactielokalen van dagbladen
heeft het Nederlandse woord controleren er een tweede betekenis bij gekregen, namelijk die van 'beheersen'. Hier is eerder sprake van verwarring dan van verrijking.
En soms weten ze het bij die me- >
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dia zelf niet meer. De prachtige
Engelse film KindHearts and Coronets
was in Amsterdam te zien onder de
Nederlandse titel Noblesse Oblige, en
onlangs zag ik op een van de
Nederlandse televisiezenders een
Franse film waarin het woord merde
werd ondertiteld met shit.

nog echt mogelijk is door middel
van de taal te shockeren en het is bij
wet verboden dit terrein te betreden,
namelijk dat van racistische opmerkingen. Wellicht dat supporters van
voetbalclubs zich juist om deze reden van racistische opmerkingen bedienen.

OPEN SAMENlEVING
Een tweede voorbeeld van een structurele verandering is de grotere invloed van de burger bij de besluitvorming, via participatie en inspraak. De
grotere verantwoordingsplicht heeft
geleid tot een nieuw taalgebruik. Het
'jargon van Den Haag' is al een lang
leven beschoren, maar dat jargon is
nimmer zo verhullend, zo multiinterpretabel geweest als in onze dagen. YJe kunnen thans vanuit een positievegrondhouding een plan van aanpak met randvoorwaarden en een bijpassend kostenplaatje via een vastgesteld tijdpad uitdiscussieren en atconcluderen. En uitkeringstrekkenden heten
tegenwoordig anders-actieven.
Nauw verbonden met dit tweede
voorbeeld van structurele dynamiek
is de groei naar een open samenleving. Onze samenleving is meer open
dan zestig jaar geleden. Alles kan, althans alles moet kunnen. Ook in het
taalgebruik. Toen ik een aantal jaren
geleden de afdeling taalbeheersing
aan de universiteit waar ik werkte,
raadpleegde omdat een van mijn medewerkers de Nederlandse taal niet
voldoende beheerste, kreeg ik ten
antwoord dat ik niet moest zeuren,
omdat het slechts ging om de 'kommunikaassie'. Alles kan, alles moet
kunnen. In het taalgebruik bestaan
nog maar heel weinig taboes. Op het
terrein van de seksualiteit - een gebied waarover nog maar kort geleden
in Nederland in zeer verhullend taalgebruik werd geschreven en gesproken - mag nu alles. De inhaalrace op
het terrein van het seksuele taboe is
voltooid. Met welk woord of met welke uitdrukking op dit terrein zou je
vandaag de dag de burger nog kunnen shockeren?
Vroeger kon je je als kind tegenover je ouders, als jongere tegenover
de ouderen, als kunstenaar tegenover
de burger afzetten door taalgebruik.
Taalgebruik was in die zin een veiligheidsklep om stoom af te blazen.
Ik ken maar een gebied waar het

Het verschijnsel 'groepsjargon' is beslist geen nieuwe ontwikkeling in
onze taa1. Er hebben altijd groepen
en subculturen bestaan die zich van
de rest van de samenleving hebben
onderscheiden door een eigen taalgebruik, door hun jargon. Twee aspecten van dit verschi jnsel zijn wel
nieuw. Het ene nieuwe is dat de ontwikkelingen op dit gebied wel heel
snel gaan. Wie bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de jongerentaal wil
bijhouden, mag geen week zijn aandacht laten verslappen. Het andere
nieuwe aspect is dat meer groepen
dan voorheen, althans andere groepen dan voorheen met hun jargon
in de openbaarheid treden. Wie had
bijvoorbeeld zestig jaar geleden kunnen denken dat er ooit een boek zou
uitkomen onder de titel Lesbiaans,

Lexicon van de lesbotaal?
ONDERWIJS AlS ZEEF
Het is geen groot waagstuk de stelling te poneren dat tot het begin van
de jaren zestig onderwijsinstellingen
als de kweekschool, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en
zeker de universiteiten een zeef
vormden, 66k wat het taalgebruik
betreft. Het was vroeger onvoorstelbaar dat een doctorandus moeilijkheden zou hebben met het vervoegen van werkwoorden of met het
verschil tussen kennen en kunnen. In
de afgelopen dertig jaren heb ik honderden werkstukken en scripties mogen nakijken en daarbij heb ik voor
het aanstrepen van dit soort taalfouten vele potloden versleten. Afgestudeerd zijn aan een instelling van
hoger onderwijs biedt geen garantie
meer voor een behoorlijke of zelfs
slechts redelijke beheersing van de
Nederlandse taa1.
Was het vroeger beter? ja, inderdaad, wat het taalgebruik betreft,
was het vroeger beter, althans bij
mensen die met vrucht de lagere
school hadden doorlopen. Wij kregen beter onderwijs in de moeder-

taa1. Op de middelbare scholen nam
het onderwijs in de Nederlandse taal
een bijzondere plaats in. Het was
niet een Yak zoals de andere vakken.
Als ik in mijn proefwerk geschiedenis of aardrijkskunde of natuurkunde zondigde tegen de gestelde regels
van taalgebruik, dan werd daar een
rode streep bij gezet. Nu mag dat
niet meer, want Nederlands doe je
in de les Nederlands, en geschiedenis in de les geschiedenis - and never the twain shall meet. Deze nivellering naar beneden werkt na een
paar schoolgeneraties door in de gehele samenleving. Ik heb leraren geschiedenis afgeleverd die niet eens
meer in staat zijn taalfouten in de
proefwerken geschiedenis van hun
leerlingen aan te strepen, omdat ze
zelf hun moedertaal niet naar behoren beheersen. Generaties leerlingen
en studenten krijgen hierdoor niet
voldoende de kans te leren zich helder en duidelijk uit te drukken.
DE MACHT VAN TAAl
We maken ons steeds minder druk
over een correct gebruik van de
moedertaa1. Dit is merkwaardig, omdat een goede taalbeheersing nog
steeds een bron is van macht. Het
gezag van minister-president
Lubbers stoelt uiteraard niet op zijn
beheersing van de taal, maar zijn
taalbeheersing draagt daar weI toe
bij. Wie zijn taal slecht beheerst,
worden veel mogelijkheden ontnomen.

Het Genootschap Onze Taal heeft
enkele jaren geleden een congres gewijd aan het onderwerp taal en
macht. De geschiedenis van de
mensheid laat ons vanaf het begin
zien dat er een relatie bestaat tussen
taal en macht. In het begin van
mijn verhaal heb ik daarop gewezen
aan de hand van een bekend citaat
uit het boek Genesis. Ik eindig, in
dezelfde sfeer van taal en macht,
met een minder bekend citaat - uit
het boek Ester (1:22):
En hij zond brieven naar aile gewesten des koninqs, naar elk gewest in
zijn eigen schrift, en naar aile valken,
naar elk valk in zijn eigen tool, dot
iedere man heer zou zijn in zijn huis
en spreken naar de tool van zijn valk.

<
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Onze krasse taal
De toekomst van de goede oude tijd
Dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst hoogleraar Taalkunde van het
hedendaagse Nederlands, Universiteit
van Amsterdam

oe is het met de Goede
Oude Tijd van 'onze
taal'?
In de jaren zestig
schrijft Simon Carmiggelt in een Kronkel dat oude mensen, zo lang hij zich kan herinneren,
steeds herhalen dat vroeger alles beter was. 'Tegenwoordig', aldus de
auteur toen, 'wordt het leven gecompliceerd door de omstandigheid
dat zij daar gelijk in hebben.' Deze
opmerking kunnen we niet zo maar
laten passeren, vooral niet omdat
onze zegsman toen zelf nog redelijk
jong was. Moeilijker wordt het als
men een dagje ouder is en nu en
dan wordt bekropen door het idee
dat 'het' vroeger beter was. Dat idee
zou wel eens inherent aan de ouderdom kunnen zijn en daarom alleen
al verwerpelijk.
Hee, nu geraken we in een vreemde cirkel, die ons hard confronteert
met de huidige westerse tijdgeest.
(Die bestaat wel degelijk.) In die
geest is geen plaats voor de Goede
Oude Tijd, integendeel, daarin is al
wat oud is op voorhand veroordeeld. Gedateerd. Achterhaald. Uit de
tijd. Allemaal synoniem met 'waardeloos'.
In commerciële kringen ligt het
anders. Daar is voor het oude, voor
zover nabij en begeerlijk, een nieuw
synoniem verschenen: nostalgisch.
Een nostalgische schemerlamp.
Voor het overige is de ouderdom
evenals het verleden, het verre én
het nabije, iets wat bij de Tijdgeest
eerder minachting wekt dan eerbied,
op z'n best vertedering en vermaak.
Het sterkste staaltje van deze houding vinden we in de uitspraak van
de Amerikaanse informatica-professor Meijer, die, vind ik, als afschrik-

wekkend voorbeeld niet vaak genoeg geciteerd kan worden. Deze geleerde zei — in de jaren tachtig overigens — dat we de laatste 25 jaar
meer over de menselijke geest te weten zijn gekomen dan in de daaraan
voorafgaande 2500 jaar. Deze getallen kloppen jaartellingtechnisch alleraardigst met het voorstel van de
transformationeel-generatieve gelovigen om een afkorting als B.C.,
Before Christ, voortaan Before
Chomsky te laten betekenen. Grapje.
Grapje?

•
'In de laatste
tien jaar
maakt onze taal
veranderingen door

waar ze vroeger
eeuwen voor
nodig had'

•
SNELLE TAALVERANDERINGEN

De hoogmoed van Meijer en onze
Tijdgeest, hoe verontrustend ook, is
zeker niet onverklaarbaar. Alleen al
het tempo van de jongste ontwikkelingen, ook die in onze taal, geeft er
alle aanleiding toe.
Zo lijkt het erop dat in de laatste
tien jaar onze taal veranderingen
doormaakt waar ze vroeger eeuwen
voor nodig had. De overgang van
dat naar wat bijvoorbeeld ('het boek
wat ik gelezen heb') zette nauwelijks
merkbaar in het Middelnederlands
in. Bij de vakgroep Nederlandse
Taalkunde aan de Universiteit van

Amsterdam werkt een assistent in
opleiding (AIO) aan een project om
de systematiek van dat eeuwendurende proces te achterhalen.
Kortgeleden maakte de briljante
taalkundige Kees van Kooten in een
ommezien duidelijk dat dit proces
nog slechts luttele jaren nodig heeft:
thans treffen we in officiële dagbladverslagen wat-vormen aan waar
twintig jaar geleden de corrector rigoureus een dat-vorm voor in de
plaats zette. Vroeger! Toen er nog
correctoren bestonden! Toen we, om
met Gerard Reve te spreken, Indië
nog hadden en een dubbeltje nog
een dubbeltje was. Het laatste is ongetwijfeld een monetair probleem,
maar zeker een even ernstig taalkundig- en logisch-semantisch probleem. Dat wordt alleen maar erger.
In 1997 is een dubbeltje nog veel
meer geen dubbeltje dan nu reeds
het geval is.
Wat zich ook in duizelingwekkend
tempo voltrekt, is de toename van
onze woordenschat. Niet alleen is
onze taal in minder dan tien jaar
tijd een paar duizend woorden rijker
geworden, maar ook de woordvorming, ook de woordgeschiedenis,
heeft er een gloednieuwe, bijzonder
levensvatbare categorie bij gekregen:
die van de letterwoorden.
Een aparte groep daarin vormen
de letternamen van nieuwe angstaanjagende ziektes. Maar laten we
het op een feestelijke dag houden
bij het pc'tje, pr, de cd, de Ip en de
tv. Zij vormen een kleine greep uit
de grote voorraad jonge twee-letterwoorden, die men soms weer voluit
is gaan spellen: elpee, teevee.
Heel merkwaardig is, in het kader
van letterwoorden, de LAT-relatie, >

c O N L 4[ i

60 daar
onze taal en
Onze Taal

ii. ONZE TAAL 1992 • 2/3

waardoor een mededeling als
'Anneke heeft een lat' gangbaar is
geworden. Het wachten is nu op 'Ik
heb een bom', welke uitspraak uiteraard is voorbehouden aan haar
kind. Voor de zekerheid vermeld ik
de etymologie: Living Apart
Together, en: Bewust Ongehuwde
Moeder.
Het interessantste is dat hoe langer hoe meer mensen de betekenis
van de letterwoorden kennen zonder te weten waarvan ze een afkorting zijn. De associatie met gewone
latten en bommen wordt er des te
krachtiger door. Het beeld van explosieve moeders en levenspartners
op afbetaling ('op de lat') zal ongetwijfeld worden bevorderd. Dat
wordt nog een heel gedoe in het
moedertaalonderwij s.
BESTAAT TAALVERLOEDERING?
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Het heden verandert zo razendsnel
en dat neemt ons zo in beslag dat
we voor het verleden geen tijd meer
hebben. Behalve bij een jubileum.
Dan mogen we terugblikken en ons
afvragen: die zestig jaar en bijvoorbeeld de eerste helft daarvan, zeg de
Oude Tijd, was die nou Goed? Beter
dan de nieuwe?
De oprichting van Onze Taal
kwam voort uit ontzag. Voor de taal
had men eerbied; ook was zij een
onvervreemdbaar deel van onze
identiteit. 'De taal is gansch het
volk.' Vandaag de dag is de status
van een volk dubieus. Een volk, is
dat niet een racistisch hersenspinsel? De taal is geen voorwerp van genegenheid meer, maar een praktisch
gebruiksartikel. Dat is onmiskenbaar
36

een degradatie.
Daarmee hangt direct het probleem van
de taalverloedering samen. Nee, niet de taalverloedering zelf, maar
de vraag of dat verschijnsel überhaupt
wel bestaat vormt het
probleem.
Er zijn gekwalificeerde taalkundigen
die zwart op wit te
kennen geven dat ze
niet precies weten wat
dat is, taalverloedering. Want voor je het
weet, word je beschuldigd van conservatisme of van taaldiscriminatie. Anderzijds is er ook
een taalsocioloog als René Appel, die
onlangs in een openbare discussie
de vraag dorst stellen hoe het toch
komt dat men zo slordig omgaat
met onze taal. 'Waar wind je je over
op?' was de wedervraag. 'De taal is
gewoon een verkeersmiddel. Net als
de auto. De mijne zit vol schrammen en deuken maar dat dondert
niet. Als ie maar rijdt!'
Dit is verhelderend. En we mogen
helemaal zelf uitmaken of er bij een
verwaarloosde en zwaar beschadigde
auto — die nog wél rijdt — sprake is
van verloedering. Dat is nog niet
eens gemakkelijk. Maar de vergelijking biedt wellicht uitkomst voor de
linguïsten die niet goed raad weten
met het begrip taalverloedering.
Onze taal mag dan niet meer heilig
zijn, onze auto is dat wel.
Wat het respect voor de taal betreft, was het, dunkt me, inderdaad
vroeger beter. Al is het verwarrend
dat de knappe en buitengewoon
respectvolle taalkundige A•A. Verdenius begin jaren dertig per ongeluk
veroordeelde als een contaminatie
van per abuis en bij ongeluk. Hij
stond slechts bij ongeluk toe (en per
abuis).
Deze Amsterdamse hoogleraar
publiceerde veel in Onze Taal. De
Goede Oude Tijd..., en toch, die
heeft Toekomst.
LEVENDE TAAL WINT

Onze Taal is ook een blad. Ons
Maandblad. Daarover nog een enkel
woord, waaruit zal blijken dat Onze
Taal en zijn Goede Oude Tijd waar-

schijnlijk een gouden toekomst
wacht.
Als de dag van gisteren herinner
ik mij dat volgens de officiële richtlijnen voor de universitaire onder
bijdragen aan Onze
-zoeksrgita
Taal laag gewaardeerd werden. (Hoe
het nu is weet ik niet, want ik heb
het invullen van de desbetreffende
formulieren uit pure wanhoop opgegeven•) Onze Taal was immers geen
wetenschappelijk tijdschrift! Bovendien zijn de artikelen daarin geschreven in het Nederlands. Engelse
publikaties scoren aanzienlijk hoger.
Vooral voor mijn vakgroepsgenoot dr. Marlies Philippa had dit ingrijpende gevolgen. Uit haar talrijke
stukjes werd namelijk herhaaldelijk
geciteerd in De Nieuwe Taalgids;
haar bijdragen aan Onze Taal werden in dat hooggeschatte wetenschappelijke periodiek bejegend als
produkten van volwaardig taalkundig onderzoek. Voorwaar geen geringe complicatie voor de opstellers
van de zo gevreesde Citation Index.
Aanhangers van de gezaghebbende, door de elektronica geïnspireerde taaltheorie hielden zich verre van
een taalbeschouwing waar ook 'leken' mee uit de voeten kuhnen. Die
tijd is voorbij. De dagen van Verdenius keren terug. Linguïstische professionals van naam, waaronder beoefenaars van de meest rigide formele grammatica ambiëren steeds vaker
een plaatsje in de kolommen van
Onze Taal. Blijkbaar dringt het besef
door dat het bouwen aan kunstmatige modellen die slechts simulatie
kunnen voortbrengen, het uiteindelijk aflegt tegen het geduldig observeren van de levende taal zelf.
Onze Taal heeft dat altijd geweten.
Hoe kras is onze taal? En haar grammatica? In het woord gelukwens alleen al ligt de toekomst van de goede
oude tijd besloten: de aanleiding tot
feliciteren, het oorzakelijk voorwerp
zeg maar, is het verleden, zestig jaar
oud; het inwendig object van wensen
wijst onherroepelijk naar de toekomst, oneindig jong. <

Neem het voorbeeld van A.J. Kaland, voorzitter van de
CDA-fractie in de Eerste Kamer. Op maandag betitelde
hij zijn CDA-collega's in de Tweede Kamer als stemvee,
op dinsdag kwam daar herrie van, op woensdag kwam
daar nog meer herrie van, waarna de politicus op don-

Martin van Amerongen journalist/hoofdredacteur
De Groene Amsterdammer

derdag laat weten dat hij het allemaal niet heeft gezegd, althans niet heeft bedoeld, terwijl het bovendien
allemaal verkeerd is opgeschreven, althans verkeerd is
begrepen. Want voor een politicus valt niets zo slecht
te verteren als hetgeen hij gisteren heeft gezegd.
Een politicus die zich uitdrukt in rond, ondubbelzinnig, voor een ieder verstaanbaar Nederlands? Nee, dat
kan niet waar zijn.

])e geheimtaal van het Binnenhof
r wordt veel geklaagd over
de verbale ruis die op en
rond het Binnenhof te beluisteren valt, een verbale
ruis die, net als het Franse
patois, slechts voor intimi begrij pelijk is. Double talk, het is de tweede
voertaal op de Lange en Korte
Poten. En het wordt erger, bewijsbaar erger. Geen milieu in Nederland, niet het bedrijfsleven en niet
het onderwijs, niet de journalistiek
en niet de binnenschipperij, bedient
zich van woordgedrochten als probleemcumulatiegebiedenbeleid of
schoolcriminaliteitspreventieprojecten.

Het is een klassieke klacht.
SPORT VAN AMBTENAREN
Reeds Menno ter Braak herkende in
de politieke retoriek `een verleden
van studentikoze geestelijkheid en
een heden van hompelend opportunisme'. Gerrit Komrij beschuldigt de
Nederlandse politici op zijn beurt
van het gebruik van `steno-Hottentots' en een verslaafdheid aan wezenloze platitudes. Hij zegt: 'De poli
heeft met de souteneur en de -ticus
architect gemeen dat ze geen van
drieën een beschermd beroep uitoefenen. Jan en alleman kan zich aldus noemen. Hetgeen dan ook aan
de hoeren, het stadsgezicht en het
landsbestuur te merken is.'
Inderdaad, hoe is het mogelijk dat
het Binnenhofs in toenemende
mate wordt ontsierd door begrippen
als verplichtingenadministratie, integrale indicatieve planning en middelen toewijzingsmechanisme? Het lijkt een

proeve van ambtelijke verdwazing,
door schrale referendarissen uitgebroed. In werkelijkheid is er sprake
van een ambtelijke samenzwering.
Dat zeg ik niet, dat zegt De Ambtenaar, een anonieme Hagenaar die
tot voor kort een rubriek in het dagblad Trouw verzorgde. Ambtenaren,
zegt De Ambtenaar, vinden het een
sport om dit soort nieuwe woorden
en begrippen de ministeriële nota's
binnen te smokkelen. 'Ambtenaren',
zegt De Ambtenaar, `lachen daarna
in hun vuistje, omdat ze weten dat
journalisten en politici bijna klakkeloos die woorden gaan overnemen.
Vele ambtelijke nota's zijn een ambtelijk festijn, een aaneenschakeling
van lachbuien, waarna in spanning
wordt afgewacht hoe de minister
het er in de Kamer afbrengt. En hoe
kamerleden om het hardst naar de
interruptiemicrofoon rennen om te
laten horen dat ze die nieuwe woorden hebben begrepen.'
Aldus onthulde De Ambtenaar,
waarvan inmiddels is onthuld wie
zich eigenlijk achter dit pseudoniem
heeft verscholen. Het is Dick
Houwaart, jarenlang de hoogste
ambtenaar op de afdeling Pers & publiciteit van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
COALITIEPOLITIEK

Elders in de wereld gaat het heel wat
warmbloediger toe. Het was een genot om te zien hoe de IJzeren Dame
haar zweepslagen over het sidderende Lagerhuis liet knallen. Of neem
de politieke discussies in het Franse
parlement, gevoed door gebeeld-

houwde apercus, die ooit door lokale denkers als Diderot, Pascal en
Voltaire zijn uitgebroed.
Maar ja, die Engelsen en Fransen
hebben gemakkelijk praten. Nederlandse politiek is per definitie coalitiepolitiek, waarin een overvoorzichtig en ondoorzichtig taalgebruik nodig lijkt. Jegens elkaar en jegens de
elkaar wantrouwend beloerende,
confessionele of socialistische achterban. Dus is het verstandiger om
niet te spreken over huurverhoging
maar over huuraanpassing. Nee, laat
niemand zo onverstandig zijn om
publiekelijk te constateren dat de
werkloosheid op een zorgwekkende
wijze de hoogte in schiet. Men spreke liever over de `zorgwekkend lage
participatiegraad in het arbeidsproces'.
BEUZELPRAAT WEIGEREN

Het is toch eigenlijk vreemd dat in
een samenleving die in alle opzichten opener wordt, de politieke communicatiekanalen in toenemende
mate lijken dicht te slibben. Geen
mens zal het meer in zijn hoofd halen om een bewindspersoon met excellentie aan te spreken. Kok heet gewoon Wim en Lubbers heet gewoon
Ruud, ontspannen een pilsje drinkend op de barkruk van het Haagse
Nieuwspoort. Bladzijdenlang laten
zij zich in de kolommen der dagbladen en weekbladen interviewen.
Maar die openheid is maar schijn.
Deze interviews zijn over het algemeen ware meesterwerken van redekunstige nietszeggendheid. Het
beruchtste voorbeeld is het inter- >
37
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view da t een paar jaren geleden in
de Volkskrant heeft gestaan met
Onno Ruding, de toenmalige minister van financien. Dat bevatte louter
rninisteriele kalenderwijsheden als
'bepaalde dingen kunnen uit de
hand lopen' en '[a, zo simpel zit de
wereld niet in elkaar', het een en an der volgens Rudings tamelijk onbeschaamde credo 'je moet een uur
van zo'n in terview toch door zien te
komen, he?'
Want een confrontatie, van tijd
tot tijd, met de pers is nu eenmaal
een gebruikelijk element in de bestuurlijke omgangsvormen waar je
niet altijd onderuit kunt, of je het
nu prettig vindt of niet. Eigenlijk
zouden wij, journalisten, tegen dit
soort politici wat flinker moeten
zijn . Eigenlijk zouden wij tegen ze
moeten zeggen: 'Goed, bewindspersoon, bedankt voor de koffie, maar
als jij, bewindspersoon, weigert ons
behoorlijk te woord te staan, dan
weigeren wij op onze beurt die beuzelpraat van je in onze kolommen af
te drukken.'
Dat is bij mijn weten nog nimmer gebeurd.
lUBBERIAANS

Een uitzondering was de socialist
Henk Vredeling, die openhartig verklaarde dat het zijn liefste wens was
om ]ozef Luns 'de goal in te schoppen'. Een andere uitzondering was
de socialist Marcel van Dam , de
man die gelul gewoon gelul noernde,
de man die het werkwoord belubberen heeft uitgevonden. Het laat ste
was van toepassing op onze minister -president, op zijn beurt de uit vinder van het zogenaamde Lubberiaans, gekenmerkt door - ik citeer
het Politiek Woordenboek - 'briljante
politieke instincten, grote vindingrijkheid, diplomatie, oorverdovende
CDA-onduidelijkheid en een ongeevenaarde zwalkende kwaliteit'. Hij
is, zegt hij zelf, 'bezeten ' van de
'woordkunst', Het is in het gevalLubbers de kunst om de mee st knersende platitudes te watteren met
volkomen onbegrijpelijkheden.
De IKON-radio vroeg hem naar zijn
mening over de mens in een dynaI
mische, veranderende en helaas
steeds meer op het eigen ego toegesneden samenleving. Lubbers antL..-

woordde: 'Veel van dat wat hummelige is weg - prima. Ik geniet er zelf
met volle te ugen van. Maa r als u nu
denkt dat dit zalleiden tot een volstrekt ikkige maatschappij: Ik, ik,
ik,... zorgen als die warmte en verbanden... Vergis u niet... helemaal
niet:
Dat hummelige. Dat warmige. De
volstrekt ikkige maatschappij. God
moge mij en mijn medemensen genadig zijn . Het is de 'woord kunst'
van een gemankeerde hulppastor,
maar niet die van een politicus.
Of eigenlijk is het dat dus wel.

o

ZEEVARENDE NATIE

Behalve aan verbale ruis is de Nederlandse politicus eveneens verslaafd
aan de rnetafoor, liefst de metafoor
die is ontleend aan de sportieve wereId der zeezeilerij .
Ik citeer andermaal woordkunstenaar Ruud Lubbers : ' Politiek gevoel
is het schippersoog. De artiest en de
schipper, die voelen het weI aan ...
over tien minuten gaat de wind uit
een andere hoek draaien . Maar ik
wi! toch graag de weervoorspelling
kennen. ]e kan niet simpel zeggen:
de haven ligt vol. Een open democratie is heel mooi, maar iedere keer
lopen politieke partijen, ministers
en staatssecretarissen het risico dat
zij te windgevoelig zijn , te snel de
zei!en laten hangen daar waar de
wind vandaan komt. Analyseren
waar de rots en liggen die het sch ip
kunnen doen zinken. Er is een zekere dynamiek voor nodig, een schip

moet een zekere vaart hebben, anders wordt het stuurloos, het moet
op stroom gehouden worden ter
voorkoming van averij, want daar
krijg ik de kots van.'
Aldus de minister-president, in
een zijner aanvaIlen van verbale zeeziekte.
Hij is niet de enige. Wij, journalisten, zijn soms geen haar beter.
Herman Wigbold, in NRC Handelsblad, over de WAO: 'Zouden de coryfeeen er wei eens over hebben nagedacht wat voor indruk de PvdA op
haar kiezers - en weggelopen kiezers - zou maken als ze zich juist
nu bereid verklaart de zei!en te strijken , terwijl iedere leerling-matroos
kan zien dat er voorlopig geen andere oplossing is dan aIle hens aan
dek ?' Hylke Speerstra, in de Leeuwarder Courant, eveneens over de
W AO: 'Wie vandaag het politieke
logboek openslaat, ziet hoe Lubbers
in de kapiteinskamer verkeert en
Kok op de brug de koers een beetje
probeert te verleggen. "Een tikkie
bakboord." Vanaf het benedendek
klinkt het gebrul van de muitende
achterban hem nog schel in de oren.
Nochtans waagt roerg~nger Kok zich
onder zijn manschappen en oogt
vastberaden. Ais de hoogste baas die
in geval van schipbreuk van boord
stapt. Kortorn , met de recente ruk
aan het roer varen we met de slecht
gesjorde lading van WAO en Ziektewet gewoon een eindje om. '
Zelden is zo overtuigend aange-

38 - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

toond dat Nederland een zeevarende
natie en Friesland een waterrijke
provincie is.
Een tijdlang had het Schip van Staat
een assistent-roerganger in de persoon vanuw bestuurslid Dick Dolman, voorzitter van de Tweede
Kamer. Ook hij heeft geen last van
watervrees. Ik citeer: 'Hoe gratis
deint ons bootje aI op het spiegelend meer. Hij gaat geweldig, Jan,
maar wat ook nog hoger kan , dat is
een deinaccijns of een wiegeItax ...'
Een deinaccijns. Een wiegeItax .
De verkokering, de armlengteconstructie en de u-bochtconstructies
komen niet uit de wolkenrijke vaderlandse luchten tuimelen.
EEN VAK OP ZICHZELF

Maar is dat erg? Is de Haagse kletsmeierij, zoals wij die dagelijks mogen beluisteren, een beletsel voor

ALTERNATIEF SPELLINGALFABET

s

de A van Zeg 'ns
de Bvan Mol
de C van Buddingh'
de 0 van Ik dee niks, ik dacht dot hij wat
de Evan Gelie
de Fvan Gulden
de G van Krant (gay)
de H van Lachen
de I van Rebroff
de J van Minee

een bevredigend functioneren van
de parlementaire democratie? Nee,
zegt ex-minister Job de Ruiter:
'Intussen gaat het niet om taalkundige Iogica, maar om politieke realiteit.' Nee, zegt NRC Handelsblad:
'Polltici moeten besturen en dienen
te worden beoordeeld op hun bestuurlijke kwaliteiten. De meeste
mensen, dus ook politici, geven de
voorkeur aan een surfplank boven
Slauerhoff.' Nee, zegt Frida Balk: 'De
taal is een auto vol schrammen en
deuken . Als hij maar rijdt.' Nee, zeg
ook ik, onze permanente klacht over
al die mompelend voorgedragen jijbakken, zouteloze woordspelingen
en zoutwaterrijke metaforen berust
op particuliere, esthetische overgevoeligheid, die dwars staat op de politieke praktijk. Het is een klassiek
misverstand dat een Yolkdoor zijn
dichters en denkers moet worden geregeerd. Het bedrijven van politiek is

een Yak op zichzelf, net zoals het
Yakvan huisvrouw of schrijnwerker.
De socialist Anne Vondeling, vijfentwintig jaar geleden 's lands minister van ftnancien, liet eens een
interviewer weten dat hij nimmer
het katheder betrad zonder Ter
Braaks Politicus zonderPatti] in zijn
zijzak. Niettemin werd hij in de
Nacht van Schmelzer genadeloos
het bos in gezonden.
De Iiberaal Ed Nijpels, vijf jaar geleden 's lands minister van milieu,
beroemde zich met Zuidnederlandse
openhartigheid op een intellectuele
horizon die niet verder reikte dan
Suske & Wiske, benevens het hoempa-repertoire van de blaaskapel De
Veulpoepers te Bergen op Zoom .
Niettemin werd hij tot ver in het
kamp van zijn ideologische tegenstrevers om zijn onvervaard en vooruitstrevend beleid geprezen.
En terecht.
<

CABARET
de K van Anker
de L van MeesterPennewip
de M van Libresse
de N van Datteme toffe jongens zijn
de 0 van Komer is kijken
de P van Doctorandus
de Q van Maar welkechocoladeletter hebt u
dan eigenlijk wei?
de Rvan Door
de S van Andree

de T van Van Nelle
de U van ju/lie
de V van Churchill
de Wvan Ach
de X van Erligt hier een schat begraven
de Yvan Columbus
en de Z van Timman
Ivo de Wijs

Het jubileumcabaret. Van links naar rechts: Pieter Nieuwint, Drs. P en Ivo de Wijs (Foto : Mariette Carstens)
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Jullie Taal

Dr. H. BrandtCorstius - lid vakgroep
Algemene Taalwetenschap, Universiteit
van Amsterdam

en Hun Taal
ijne dam es en beren.
ik mij berinneren , begonnen vroeger
zulke lezingen. Oat mijne
is spoorloos verloren gegaan. Dames en heren had eens een
bijzondere betekenis. Zo'n anderhalve eeuw geleden waren er aileen
maar heren in zulke gezelschappen.
Toen Multatuli 120 jaar geleden
door Nederland trok , was op de affiches te lezen : dames ook welkom.
lij betaalden f 1,- en de heren

lo, kan

f

2,50.
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Er is al even gesproken door me vrouw Balk over de merkwaardige
dubbelzinnigheid van het woord
wij. 'Wij' is in ieder geval 'ik'.
(Behalve dan natuurlijk voor de verpleegster die zegt: zijn wij al naar de
wc geweest vandaag?) Wij kan betekenen: 'ik en anderen achter mij ' in
de bekende uitspraak: wij gaan u
executeren. Het kan ook betekenen
'lk en u' . Als er staat 'wij
weten dat' kan degene die
het leest, denken: 0 [a, weet
ik dat?
De bezittelijke voornaamwoorden OilS en onze
hebben een hee l speciale
bijbetekenis. Onze vader,
onze lieve vrouw, onze
heer, onze dagen, ons land,
ons leger, onze jongens, ons
tijdschrift, On s Huis in
Utrecht, Brabantia Nostra,
de paternoster, mare nostrum, 005 strafrecht, onze
koninklijke marine, 005
kent ons, ons soort mensen,
ons dorp, ons oranjekind.
Het bekende kinderboek in
Amerika The little house in
the prairy heet in de
Nederlandse vertaling Ons
huis in de prairie. Het gaat
op dit congres om onze taal.
Oat woord onze heeft - of
u het leuk vind t of niet -

een duidelijk nationalistische, oranje keurigheid. Die komt vooral tot
uitdrukking in de woorden 'onze
jongens', want het zijn natuurlijk
helemaal niet onze zonen, he t zijn
die zonen van die anderen die aldoor maar 'hun' zeggen.
• GESlOTEN KRING
In 1931 richtte de heer Elout met
enige andere heren uit Amsterdam
Onze Taal op . Als je moet geloven
wat daarover bekend is, dan wilden
zij daar een 'onderonsje' van maken.
lij wilden helemaal geen grote vereniging, zij wilden een genootschap:
eigenlijk iets waar je nie t zomaar lid
van kunt worden, maar waarin je
moet worden toeg elaten . Hoe zij
zich dat hadden voorgesteld, is voo r
005 onbegrijpelijk, en gelukkig is
het zo ook niet gegaan. Ik heb begrepen dat er nu niet minder dan
35.000 leden zijn .
Het Genootschap Onze Taal is
opgericht uit ergernis over taalver-

val, het is gebaseerd op onzinnige
maar hardnekkige taalideeen en het
was speciaal gericht tegen germanism en . Over elk van die drie dingen
wil ik iets zeggen .
ERGERNIS OVER TAAlVERVAl
Taal is altijd in een overgang. Oeze
overgang kim voor een normaal
mens zonder opvliegingen en een
slecht humeur geschieden. Maar
meestal wekt een verandering van
kleding of omgangsvormen wrevel
op bij de oude tegen de jonge. Ik geloof dat dat altijd zo is geweest en
altijd zo zal blijven.
Ie ziet bij die wrevel altijd weer
dezelfde kwesties naar voren komen:
er zijn honderdduizend Nederlandse
woorden, er zijn vast wei honderdduiz end syntactische constructies,
maar altijd gaat het weer over groter
als en groter dan. Er is vanaf het begin door het genootschap ove r geschreven en het heeft niets geholpen. Het gaat over hen/hun, hun/ze,
dat/wat, maar niet meer
over daar/waar, want wij
zeggen al heel lang het
huis waarik woon, hoewel
het eigen lijk moet zijn het
huis daarik woon. Oat kun
je lezen in de vorige eeuw,
maar toen bestond er nog
geen Genootschap Onze
Taal.
Betje Wolff schrijft in
1780 over iemand die het
kind tederst aan de boezem
prangt. Jacob van Lennep
sch rijft in 1836: 't ware
toch voorzichtigst. We begrijpen wat ze bedoelen ;
de communicatie is geslaagd, maar wij zeggen
toch tegenwoordig da t we
het kind het tederst aan de
boezem drukken en 't
ware toch he: voorzichtigst.
Als Heldring een eeuw
geleden had geleefd - en

Foto: Mariette Carsten s
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ik verzeker u dat er veer Heldringen
een eeuw geleden hebben geleefd dan lOU hij in de rubriek in NRC
Handelsblad maand in maand uit
gefulmineerd hebben tegen dat onlogische het daar. Dat hoort niet,
want het is: ik druk het kind teder
aan mijn borst, tederder aan mijn
borst en tederst aan mijn borst.
Waarom het ertussen? Het is onlogisch, het is lelijk, overbodig en verwarrend. Het toont dat de schrijver
niet weet waar hij het over heeft,
dat hij eigenlijk niet logisch kan
denken. Maar [a, wij zeggen het allemaal. Ik weet ook niet waar dat het
vandaan komt en ik weet evenmin
waarom niet in het minst het nu eenmaal wint. Ik weet dat aileen dankzij de heer Heldring omdat hij elke
maand weer met honderden citaten
kan komen waarin niet in het minst
dat betekent wat het kennelijk moet
betekenen.
Op iets geestiger wijze streed
Charivarius tegen de Fnaffers en de
Fnuiters. Hij bedoelde daarmee dat
de woorden vanaf en vanuit in bepaalde gebruiksomstandigheden gescheiden moesten worden, en legde
dat uit aan de hand van de twee zinnen: Zeus donderde van de Olympus af
en Zeus donderde vanaf de Olympus.
En inderdaad, in dat geval is het
handig als je het anders kan doen.
Maar Charivarius streed vergeefs.

natuurlijk weI. Maar als hij beter
had geluisterd al die jaren lang, dan
had hij die taalfouten altijd al gehoord en had hij niet gezegd dat het
nu erger is dan vroeger.
Een frappant voorbeeld. Een aantal jaren geleden bezocht ik een ouderavond waar een vader aan de onderwijzer vroeg : ' Is het waar dat u
bij het voorlezen het Nederlandse
woord een, gespeld e-e-n, het lidwoord en niet het telwoord, dat u
dat laat uitspreken als un?' De onderwijzer stond hier enigszins van te
kijken, maar moest dit wei toegeven. Hij zei: '[ a, dat is het lidwoord
en dat is un.' Waarop de vader zei:
'ja , in de spreektaal!' Ik heb hem
niet gevraagd welke taal hij anders
sprak.
AUTORITEIT ZOEKEN
Bij die domheid hoort het zoeken
naar autoriteit. Ais het maar in Van
Dale staat. Nog niet zo lang geleden
schreef J.L. Heldring in de NRC dat
provinciaals geen Nederlands is,
want het staat niet in Van Dale. Hij
moest dit intrekken omdat provinciaals nu eenmaal totaal iets anders
betekent (of kan betekenen) dan provinciaal. Provinciaal betekent dat het
echt in de provincie is. Provinciaals
betekent dat het lijkt op hoe wij
denken dat het in de provincie toegaat.

ONZINNIGE TAALOPVATTINGEN
Er heeft in september een hele pagina gestaan in NRC Handelsblad over
hen/hun en hun/ze. Een week later
stond er in die zelfde krant een klein
ingezonden briefje van een meneer
die zei: 'dat kan wei zo wezen, maar
ik heb op school geleerd: hun en hen
= derde en vierde naarnval, en zo is
het en zo blijft het, en geen neerlandicus kan mij daarvan afbrengen'.
En ik dacht: ja inderdaad, z6 ken ik
de Nederlanders weer. Zij weten het
ai, of ze zich nu beroepen op de 10gica, op de oorsprong, op de goede
smaak, op het fatsoen, op de traditie
of gewoon op de xenofobie, of op
het argument dat zij het zelf met
veer moeite geleerd hebben.
U moet niet verge ten dat de
meeste sprekers (mezelf natuurlijk
insluitend) ontzettend knap waren
op school. De eerste spreker vandaag
was een 'professor', ja die weet het

Een van de oprichters van het genootschap is de heer mr. Groenman,
die ten tijde van de oprichting gezant was in Sjanghai. Vanuit
Sjanghai schrijft hij een brief tegen
het woord roepnaam. Daarmee werd
bedoeld wat je riep als een schip aan
de rede kwam. Roepnaam is natuurlijk een heel oud Nederlands woord,
maar Groenman zegt : nee, dat moet
zijn praainaam, want je praait dat
schip. Typisch is dat hij zegt: 'ik laat
het aan de redactie over om te zeggen of roepnaam een gallicisme of
een germanisme is, maar mijn
woord praainaam is beter. '
Waar het op neerkomt bij deze
oprichters, en ik vrees bij een groot
aantal van u, is dat onder 'onze taal '
uitdrukkelijk niet de taal van het lagere volk wordt verstaan, niet de
taal van de gewe sten, de dialecten,
niet de taal van de jongeren, niet de
taal van de vrouwen . Terwijl nu

CABARET
DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE
TAAL
De toekomst van de Nederlandse taal En dit is dan deel ll van mijn verhaal Die zie ik tegemoet met ang st en beven
Oat meen ik, ook al klinkt het theatraal
Die eens zo mooie taal, ze maakt het slecht
Daarvoor is ook een oorzaak aan te geven
't Wordt tijd dat iemand onomwonden zeg t
Waaraan het legt
De toekomst van de Nederlandse taal
Bestaat uit een verergerende kwaal
Steeds meer gaat men het taalgebruik verknoeien
Zowel stilistisch als grammaticaal
0, menigeen zegt achteloos: 'Nou en?
De taal zal ondanks alles blijven blce ien'
Terwijl ik meer dan tWijfelachtig ben
Of dat weI ken
De toekomst van de Nederlandse taal
Behoort aan de cretin en de vandaal
Want ijver en respect zijn uit de gratie
Het Nederlands wordt lorrig en banaal
Het is die anarch ie waarvan ik rep Die spin van luiheid en degeneratie
Die aile taalgevoelens in haar web
Gekluisterd heb
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'f a hoor eens even!' klinkt het uit de zaal
' Wat is dat nu voor onzin allemaa l?
AI is er reden voor verdriet en woede
De toestand is nog niet catastrofaal
We hebben in geschrifte en oraa l
Eensterk gemotiveerde achterhoede
Die strijd blijft voeren voor de prac ht en
praal
Van onze taa l '
Tekst en muziek: Drs. P

juist bijna aile taalverandering komt
van onderen, van anderen, van kinderen en van minderen.
In het oktobernummer van Onze
Taal schrijft ir. Klaassen een reactie
over die oude kwestie van het verwijzen met haar naar woorden die
niet vrouwelijk zijn, en zelfs naar
woorden die 'h et' zijn. Hij protesteert daartegen en zegt: 'Ik heb op
het gymnasium gezeten en daar heb
ik een helder beeld van de grammatica gekregen.' Nou , ik heb ook wei
eens op een gymnasium gezeten, >
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nog sterker: ik heb er kinderen op
zitten, en die vertellen mij nu juist
dat al die leraren langs elkaar heen
praten en allemaal een andere grammatica geven. Misschien was het
gymnasium van meneer Klaassen
beter, maar hij heeft toch weI gemerkt dat in een aantal talen het bezittelijk voornaamwoord zich richt
naar dat wat bezeten wordt. Er bestaat in dit opzicht geen enkele
overeenstemming tussen de talen,
en het is daarom niet redelijk om
een beroep te doen op de grammatica.
Wat is er nu 20 vreselijk erg aan
de onjuiste verwijzing met haar naar
een het-woord? Waarom is het niet
veel interessanter om te kijken waarom die woorden haar-woorden worden? Oat komt natuurlijk doordat
wi] niet meer van de-woorden weten
of ze mannelijk of vrouwelijk zijn ,
en omdat wij werkelijk niet bij elk
woord dat we uitspreken of opschrijyen in een woordenboekje kunnen
gaan kijken . Er is een soort instinct
ontstaan dat abstracta vrouwelijk
zijn , waar misschien wei een heel
diepe gedachte achter zit.
TAAL ZUIVER HOUDEN

Elke taal 'leent' woorden uit andere
talen. Eigenlijk is dat geen lenen,
maar diefstal , en bovendien is het

misbruik maken van die buit. Soms
wordt een woord op natuurlijke wijze overgenomen voor een nieuwe
zaak. Die zaak komt dan met het
woord binnen. Maar meestal is hier
bedoeld dat er een woord uit een andere taal wordt overgenomen terwijl
er voor dat begrip toch al een
Nederlands woord was. Het typerende is dat dat Nederlandse woord helemaal niet verdwijnt daardoor, en
dat er een nuanceverschil komt te
bestaan met het 'oude' Nederlandse
woord, hoewel dat niet door iedereen 20 wordt gevoeld . U weet dat in
1585 de Antwerpenaren naar
Nederland vluchtten en de woorden
heden, gaame en wenen meenamen,
die woorden kent u allemaal; u zult
misschien eerder zeggen vandaag,
graag en hui/en. Die woorden hebben hun eigen functie gekregen.
Nog beter zie je dat in de invasie
van Franse woorden, die eeuwenlang een rol heeft gespeeld, maar
dan altijd van bovenaf. Aan het hof
(voor zover wij een hof hadden)
werd Frans gesproken en daardoor
hebben wij woorden als accepteren
en presenteren. Ze zijn gewoon
Nederlands geworden en hebben
ook een Nederlandse uitgang gekregen; en toch hebben die woorden
nog steeds een andere betekenis dan
aanvaarden en geven. Het is een ac-

ceptgiro, accepteren dat je het betalen
gaat, het is een presentje; dat is toch
net iets anders dan een geschenkje en soms moeten we ons op een ander Frans woord beroepen: cadeautje.
Het Frans kwam, zoa Is gezegd,
voornamelijk van bovenaf in
Nederland (aan de zuidgrens zijn
heel andere processen aan de gang
geweest). Voor de Duitse invloed
werd door de Onze-Taalheren wei
vaak verwezen naar de 30.000
Duitse dienstmeisjes die er in ons
land waren, en die misschien ook
wei als een soort vijfde colonne werden gezien. Het overnemen van
Engels is eigenlijk niet iets speciaal
Nederlands, het is over de hele wereid 20: als je de televisie aanzet,
hoor je Engels. Als je iets hoort zingen, dan is dat ook Engels.

Wij zijn op het ogenblik in een fase
van een tegenaanval: wij willen dat
allochtonen Nederlands leren. Daar
hebben wij natuurlijk allemaal uitstekende redenen voor, maar er zit
toch ook een vreemde kant aan .
Iedereen - ik ook - vindt het prettig dat wanneer hij Turks of
Marokkaans hoort in de tram, door
kinderen of op de televisie, er om de
haverklap een Nederlands woord
valt : huiswerk, proefwerk, leraar, aardrijkskunde. Dan denk je: 0 [a, natuur-
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lijk, prachtig. Waarom eigenlijk? Ze
moeten dat Turks en Marokkaans
toch zeker óók zuiver houden.
In al deze dingen treft het de taalkundige dat de kennis van taal
wordt verengd tot de kennis van
woorden. Ik geloof, maar u zult het
niet geloven, dat als we alle woorden uit het Nederlands zullen vervangen door woorden uit het Japans
of wat dan ook, het Nederlands nog
precies zo zal blijven bestaan.
Nederlands hangt niet af van woorden.
LEKEPRAAT UIT DE BEGINJAREN

De geschiedenis van het Genootschap Onze Taal is buitengewoon
interessant; er is gelukkig een boek
over verschenen.
De chronologische geschiedenis
kunt u in dat boek nalezen, ik belicht alleen een paar hoogtepunten
of dieptepunten. In 1932 staat een
voor ons eigenlijk onbegrijpelijke
uitlating over iets anders dan germanismen. Het gaat hier over de Franse
invloed in de 18de eeuw en daarna.
Daar staat: 'inmiddels is die verslapping en vereenzijdiging van het eigen wezen ons op den smaad van
1810-1813 te staan gekomen.' 18101813? Het zal wel iets te maken hebben met een zekere Franse koning
die wij zo lang op ons dak kregen,
maar dat die Franse koning hier is
terechtgekomen omdat wij in voorafgaande eeuwen zo slecht tegen
gallicismen zijn opgetreden, dat zou
geen historicus durven nazeggen.
In 1937 wordt — het is een interessant geval omdat het eens niet om
woordkeus gaat — een grammaticale
constructie besproken. U weet wel:
het hulpwerkwoord kan helemaal
achteraan staan, achter het deelwoord, of het kan op de een na laatste plaats staan. Er wordt gesteld: de
volgorde met het hulpwerkwoord
achteraan is verplicht in het Duits,
dus moeten wij het niet doen. Op
die manier zouden wij veel constructies moeten missen.
Interessant is dat in september 1939
de (zoals altijd in die tijd) anonieme
hoofdartikelschrijver in het blad
schrijft: 'Waarom kunnen wij niet
wat onze oosterburen wel kunnen?
Waarom moeten wij geduldig toe-

Onze taal
was niet hun taal;
hunnie moesten maar
onze taal leren'
s

zien dat zij ons voorgaan op den
weg, die elk volk dat zich zijn waardigheid bewust is, moet afleggen?
Den weg waarlangs wij ons slechts
strompelend voortbewegen.
Waarom moet Duitsland ons leren...', enz. enz.
Ik wil niet de Adriaan Venema
uithangen, en daar is in verband
met het genootschap geen enkele reden toe, maar het is natuurlijk wel
curieus dat in april 1940 (het laatste
nummer voor de bezetting) een artikeltj e in Onze Taal staat waarin gesteld wordt dat het hoofd van de
Duitse staat ter gelegenheid van de
twintigste jaardag van de NSDAP te
München een rede heeft gehouden
en dat die in het Nederlands in een
krant niet goed is vertaald. Want
wat heeft die schandelijke journalist
gedaan? Hij heeft gezegd: 'dan bestaat het eenvoudig niet dat de
voorzienigheid...'
Die uitdrukking dan bestaat het
niet wordt in 1940 kennelijk buitengewoon grof gevonden. Wie die uitdrukking had gebruikt, wat dat
hoofd van de Duitse staat in die
rede zei, dat is van minder belang,
en dat is natuurlijk ook logisch in
een blad dat zich richt op taal.
-t OPTORNEN TEGEN HUN TAAL

Zoals u weet, heeft het genootschap
in de bezettingsjaren zijn eerste grote groei gekend, en die groei zet zich
gelukkig nog steeds voort, ook zonder bezetting. In Onze Taal 1946
vond ik dat in een kinderboek
'apentaal' wordt gebruikt. Wat staat
er namelijk: 'begon ie zich te kammen'. Ik weet zeker dat ook in 1946
iedereen dat voornaamwoord hij in
die positie als 'ie' uitsprak, maar het
te zien staan was verschrikkelijk. In
1947 wond men zich op over de
woorden donders en de uitdrukking
en op In 1950 wordt de uitspraak hij
heb, met een b geschreven maar ongetwijfeld met een p klinkend, aan
maakt professor -gevaln.I1957

Paardekooper de merkwaardige opmerking dat het woord fijn echt beter is dan het Engelse fine en het
Duitse fein. In 1967 lezen wij, niet
van de redactie maar van een inzender, dat de uitdrukking volgens mij
onzin is, want je kunt jezelf niet volgen. De logica is helaas een prachtig
vak, een vak dat bij de ontwerpers
van de taal niet bekend was.
Ik geloof dat het Genootschap
Onze Taal gedurende zijn hele leven
te lijden heeft gehad van een dubbele worging, een dubbele paradox.
Onze Taal moest optornen tegen
hun taal, namelijk de gewone sprekers van die taal, zoals je die op
straat hoorde, inclusief hun eigen
kinderen. Onze taal was niet hun
taal, onze taal was veel beter dan
hun taal. Hunnie moesten maar
onze taal leren, wat natuurlijk absoluut niet lukte.
De tweede paradox is — en dat is eigenlijk voor mij bijzonder bevredigend — dat Onze Taal zich richtte
tegen uw taal, namelijk de opvattingen van de taalgeleerden. Onmiddellij k in het begin, en dat toont
weer het autoriteitsdenken aan in
die tijd, hebben de oprichters gezegd: wij maken niet uit wat germanismen zijn, daar zullen we onze
deskundigen voor aanstellen. Enkele
professoren in de Nederlandse taal
en Beets van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal hebben de Raad
van Deskundigen gevormd. Heel
duidelijk werd gesteld dat zij uitmaakten wat mocht en wat niet
mocht, waarschijnlijk om ruzies onder de leden te voorkomen.
Die taalkundigen weten soms wel
iets van taal. Professor Gerlach
Royen, een criticus van het eerste
uur, schreef in het rooms-katholieke
weekblad Vrijdag herhaaldelijk juist
over die punten die in Onze Taal
aan de orde waren.
Kritiek van binnenuit is ook heel
interessant. In 1936, toen het eerste
lustrum werd gevierd van Onze
Taal, en het hele blad vol stond met
brieven van Colijn en anderen dat
Onze Taal uitstekend werk deed,
schreef prof. dr. G.S. Overdiep, lid
van de Raad van Deskundigen:
"Dat de bezigheden als 'lid van den
Raad' volop aangenaam zijn, kan ik
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desondanks niet beweren. Als
zoodanig fungeeren wij te zeer als
buffer of als boeman. Hoe zeer ik bewondering en waardeering gevoel
voor de 'renaissance' van vaderlandsch besef bij de leden, een besef
dat eigenlijk toch aileen aan on ze eigen taal houvast kan vinden, meen
ik er op te mo et en wijzen dat vele
leden nog te veeI hechten aan de
autoriteit en het gezag van het zeer
beperkte en zeer eenz ijdige
Nederlandsch, dat zij als 'het' beschaafd Nederlandsch 'voelen ',
Zal de Nederlandsche 'volkskracht'
worden bevestigd in de 'volkstaal',
dan zal men aan de taal van 'gansch
het Yolk' moeten toe staan, levende
taal scha tten te leveren aan de algemeene cultuurtaal en evenzeer aan
de bijzondere tal en van vakken en
beroepen. Willen wij niet onze taal
ten doode do em en , dan moeten wij
hare wor telen buiten (de steden
van) het gewest Holland niet gaan
afsnijden, noch ook in ander opzicht met louter verbod en politie te
werk gaan.
Geef aIle taalsappen een kans !
Ten slotte: niet de woorden bepalen
den rijkdom of de juistheid van
spreek- en schrijftaal, maar de zinnen, waarin de gedachte onder
woorden is gebracht."
Dus Overdiep wist he t in 1936 en
heeft het ook duidelijk in het blad
gezegd. Die deskundigen hebben eigen lijk een einde gema akt aan Onze
Taal in de oude zin .
• DE TOEKOMST VAN 'ONZE TAAl'

We zien op het ogenblik de ondergang van een aantal'emancipatiezuilen'. De CHU en de CPN bestaan
niet rneer, de Vara en de PvdA bestaan omdat ze nog even bestaan,
en de vraag is - en die lijkt mij
toch zeer ter zake op deze dag - of
iemand vandaag de dag Onze Taal
nog zou oprichten?
Ik denk het weI. lk hoop het weI.
Maar dat zou dan met een ander
motief zijn: de liefde voor het
Nederlands, zoa ls iedereen liefde
voor zijn eigen taal heeft, en misschien ook wei enige zorg over de
to ekomst van het Nederlands.
Ik denk, om over die toekomst te
spreken , dat wij het op den duur bijvoorbeeld over 75 jaar - op een
L-

tweet alig Nederlands zullen mo eten
gooien. Het Engels zal de Europes e
taal worden. Het lijkt mij heel verstandig als we allemaal vanaf het begin goed Engels leren en ook goed
Nederl ands blijven leren. De eerste
vier jaar van de basisschool aileen
maar onderwijs in het Nederlands,
daarna Engels, ook voor aile
Italianen en voor wat er verder in
ons land komt wonen. Oat heeft het
grote voordeel dat we geen Frans of
Duit s meer hoeven te leren, want
daar moeten ze natuurlijk ook allemaal Engels leren .
Zal het Nederlands vergaan? Ik geloof het niet. Zestig jaar lang werd
officieel nergens in Rusland Moldavisch gesproken. De Russen hebben daar het Russisch er echt ingedrukt, maar na zestig jaar blijkt ineens dat Moldavisch nog altijd te leYen. Wij hebben daar goddank geen
bevrijding voor nodig, ook geen
krampachtigheid zoals je die in het
Fries en het Vlaams ziet. Die men sen
zijn al in de sit uatie dat ze thuis een
eigen taal spreken met hun gezin en
in officiele situaties Nederlands
moeten spreken . Die situatie heeft
ongetwijfeld nadelen maar ook
voordelen.
Het enige gevaar dat 005 bedreigt,
is dat er een min of meer goede
spraakmachine zal komen. ]e kunt
nu al een chip met Nederlands kopen die afschuwelijk Nederlands aflevert . Ais zo'n spraakmach ine er
kornt , zal dat ongetw ijfeld bet ekenen dat het Nederlands geuniformeerd wordt en dat we allemaal op
die zelfde stomme manier als die
spraakmachine moeten gaan spreken. Nog erger lijkt het me - maar
ook daar is de kans niet groot op dat er een goede vertaalmachine
komt . Eigenlijk is de kan s groot dat
er een slechte vertaalmachine komt,
waa rvan men zegt : nou [a, dat moet
dan maar, dat is aileen maar om de
documenten tussen die Europese
ambtenaren te verd elen; maar die
documenten worden wei voorgelezen in het Europes e Parlement.
Wat onze taal werkelijk is, is de
niet-machinale mensentaal.
Deze tekst is een bewe rkte en ingekorte

CABARET
ONZE TAAl
Ik hoot de posterijen
Ze komen oldoor bij je
Met lij vige portijen on verkwikkelijk pop ier
Zodra ik Tonte Pos zie
Met weer een nieuwe glossy
Dan denk ik telkens: gossie (want ik vloek
op mijn monie r)
Maar eens in de vier weken
Dan ben ik goed te spreken
Dan komt het levensteken van het
Smuldershoofdkwortier
Dan zing ik een gezong dot
Me optilt uit m 'n hongmot
Dan roep ik op de gongmot: Geef maar
hier!
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Ik grijp het nieuwe nummer en ik sidder
als een 001
De Penthouse en de Viva negeer ik verder
strao l
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Ik geef het blod no lezing oltijd can mijn

commensaai
Niet dot ie het ooit teruggeeft is asocioai

die man

Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Ik was verleden joor op een excutsie in
Transvaal
Ik wist niet wot ik hoorde - en 'k zag in
elke kraa l
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Ais Beotrix zeg t: 'Leden van de Staten
Generaal'
Denk ik: onze beschermvrouw, die deed
dot meer royool
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Wie is het met mij eens: mo lopro pismen
zij n banaol?
f en sto onde ovulo tie - gra og van de
hele zaai!
Onze Tool, Onze Tool, On ze Tool, Onze
Tool
Het Nederlonds gebruik ik ook vaak internotionool
Ais je maar hard genoeg schteeuwt, vetstaon ze 't altemaal
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool
Dot is het blod waa r ik de vijfenzestig wei
mee hool
No u ia, en onders wij wel - en dot is de
moraol
Onze Tool, Onze Tool, Onze Tool, Onze
Tool

Tekst: Iva de Wijs
Mu ziek: Drs. P

versie van een bandopname van de uitgesproken lezing .

<
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Van wie is onze taal?
Taalgebruik: van dogma
naar verwondering
Jan Renkema - bestuurslid en oud-redacteur van Onze Taal

ollega-taalgenieters,
Graag wil ik op dit congres een probleem oplossen. Het is een probleem
dat ons al zestig jaar bezighoudt: de enorme kloof tussen
deskundige en leek, tussen taalkundige en taalgebruiker.
EEN VOORBEELD

Laten we direct maar een taalkwestie
nemen waarover iedereen die hier
aanwezig is, kan 'meedenken', zoals
dat zo vaag heet. Aan de Tilburgse
Letterenfaculteit, waar studenten
onder andere worden opgeleid tot
communicatieconsulent, kwam een
paar weken geleden een student bij
mij op bezoek om zijn stage te bespreken. Die student — een heel
goede overigens, die het ver zal
brengen — hoorde ik plotseling zeg
willen graag dat ik onder--gen:'Hu
zoek doe.' Eerst dacht ik dat het een
vergissing was. Maar een paar zinnen later zei hij: 'Hun willen mij
ook wel een computer geven.'
Tja, wat doe je in zo'n geval?
Opvallend is dat in het septembernummer van Onze Taal, waar deze
kwestie uitvoerig aan de orde komt,
geen antwoord wordt gegeven. Ik citeer:
De vervanging van 'zij' door 'hun' is
waarschijnlijk een zaak van de jeugd.
Hun 'hun hebben' stuit op fel en
breed verzet van de ouderen. Zullen
die erin slagen de jongeren in de loop
van hun opleiding van dit 'hun' af te
helpen? Of nemen de opvoeders van
nu 'zij hebben' ergens in de 21 ste
eeuw mee in hun graf? Zie daarvoor
jaargang 120.

Ja, ja, jaargang 120. Over zestig jaar
dus. Dat is te laat voor ongeveer
1000 van de 1100 aanwezigen op dit
congres. Laat ik dan nu het ant-

woord maar geven. Als taalkundige
vind ik 'hun hebben' een heel interessante ontwikkeling. Ook vind ik
de constructie veel mooier dan 'ze
hebben'. Toch heb ik mijn student
er vriendelijk op gewezen dat hij er
goed aan doet 'hun hebben' te vermijden. Ik heb hem verteld over de
arts die rookt en de kleermaker die
sjofele kleren draagt. Ook heb ik
hem erop gewezen dat de meeste
mensen van middelbare leeftijd deze
constructie zien als een uiting van
slordigheid, slechte smaak dan wel
gebrek aan opleiding. Hij was het
wel met me eens, en bedankte me
zelfs. Drie zinnen later hoorde ik
hem zeggen: 'Hun hebben daar ook
een fax.' Maar hij had het niet door.
TOLERANTE DESKUNDIGEN

Dus, hoor ik u denken, u vindt de
constructie prima, maar u bent er tegen. Is dat geen halfslachtige, overgenuanceerde deskundigenhouding?
Wat heb ik als leek aan de kennis
van zo'n deskundige? Wat u eraan
hebt, kan ik duidelijk maken door
met u na te gaan over welke kennis
we praten wanneer we het hebben
over de kennis van deskundigen.
Daarvoor moet ik u meenemen
langs de filosofische begrippen
'waarheid', 'goedheid' en 'schoonheid'. Ook moet ik iets zeggen over
de verhouding tussen wetenschap,
moraal en kunst. Daarna zal duidelij k worden aan welke drie punten
ons genootschap aandacht moet besteden voor het bereiken van de 65jarige leeftijd.
Wanneer we kijken naar het peil
van ingezonden stukken over taal,
het spellingdebat en bijvoorbeeld
discussies over taalonderwijs, dan
kunnen we veilig constateren dat de
afstand tussen leek en deskundige
op het gebied van taal groter is dan
bijvoorbeeld in de natuurweten-

schap of in de biologie. Wanneer de
afstand tussen natuurkundigen en
natuurliefhebbers even groot zou
zijn als tussen taalkundigen en taal
dan zouden de meeste -liefhbrs,
leken denken dat de aarde plat is.
De leek die bij 'Hun hebben dat
gedaan' uitroept 'Maar dat kan helemaal niet!' doet mij denken aan een
reisgenoot van Abel Tasman. Die
zette voet aan land in Australië en
riep bij het zien van een bepaald
dier uit: 'Maar dat kan helemaal
niet! Die draagt haar jong in een
open baarmoeder.' Dat kan natuurlijk wel als je zo'n dier een kangoeroe noemt.
DRIE MISVATTINGEN

Het contact tussen de taalkundige
en de leek wordt bemoeilijkt door
vele misvattingen over taal. Ik noem
er drie.
Een. De leek ziet taal als een onver
anderlijk verschijnsel, maar een ieder die ooit het middeleeuwse gedicht 'Egidius, waer bestu bleven?'
heeft gelezen, zou beter moeten weten. Talen veranderen wel degelijk.
En dat is maar goed ook, want elke
nieuwe generatie heeft nieuwe gewoonten, nieuwe behoeften en
nieuwe onderscheidingen.
Veranderingen in taal gaan heel
langzaam, maar ze zijn in één mensenleven wel merkbaar. Neem bijvoorbeeld de spellinguitspraak langzaam met een z. Of de sociale vernieuwing, in plaats van de sociale ver
Nog één voorbeeld, het -nieuwg.
woord vrijen. 'Jan vrijt met Marie'
betekende zestig jaar geleden iets geheel anders dan het vrijen dat Arni
en Chantall nu met elkaar doen.
-

Twee. Onuitroeibaar is het misverstand dat een taal, net als een huis
of een tuin, in verval kan raken. De
notie 'taalverval' houdt in dat het
vroeger zoveel beter was. Maar hoe
zou men dat kunnen weten? Er zijn
geen bandopnamen uit de vorige
eeuw. En wie geeft een maat voor
beter of slechter? Opvallend is dat
voornamelijk taalgebruikers boven
de veertig jaar zich druk maken over
taalverval.
Taalverval? Er is nog een geheel
andere verklaring. Inzake normkwesties worden wij, met het klim- >
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men der jaren, steeds minder flexibel. Vooral als wij zelf met veel
moeite bepaalde onderscheidingen
hebben aangeleerd, is het moeilijk
om nieuwe normen te verwelkomen . Ook buiten de taal - denk
aan kleding en omgangsvormen is dat waarneembaar.
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• VERSCHRALING VAN 'KEN N IS'

Drie. Alles goed en wel, zegt de leek,
maar we kunnen leerlingen het foute taalgebruik afleren! Toch hebben
generaties schoolmeesters de leerlingen het onderscheid tussen hun en
hen niet kunnen bijbrengen. Zeer terecht houdt de redactie van Onze
Taal ons voor om in deze kwestie
heel tolerant te zijn.
En bovendien, hoe zou dat verbieden dan moeten? Moet je taalwachters aanstellen die taalgebrui kers een boete geven voor 'De reizigers worden verzocht' in plaats van
'De reizigers wordt verzocht'? lnzake
taalgebruik geldt gelukkig nog aItijd
de 'Arrnada-regel': de taalwachter
wikt, de taalgebruiker beschikt.
Waarom is de afstand tussen taalkundige en taalgebruiker zo groot
gebleven? De vraag is des te klemmender omdat het genootschap zich
al vanaf de oprichting ten doel heeft
gesteld de kennis over de taal te bevorderen. Zo staat het ook nog
steeds in het colofon van ons
maandblad:
Het Genootschap Onze Taal stelt
zich ten doel het verantwoordegebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen die haar gebruiken meerbegrip en kennis daarvan
bij te brengen.
L-

Naar mijn mening wordt de kloof
tussen deskundige en leek veroorzaakt door de verschraling van het
woord kennis . Bij 'kennis' gaat het in
elk geval om drie aspecten van onze
werkelijkheid. Om dit duldelijk te
maken moet ik terug naar de filosoof Kant en via hem eigenlijk naar
Plato, met zijn drie filosofische kernbegrippen: waarheid, goedheid en
schoonheid. Het ware is het object
van de wetenschap; het goede is onderwerp van de moraal, en het schone behoort bij de kunsten.
De wetenschap, of het theoretische aspect, ho udt zich bezig met de
vraag 'Wat is waar?' Theoretische
kennis wordt verkregen door denken en proefnemingen. De moraal,
of het ethische aspect, houdt zich
bezig met de vraag 'Wat is goed?'
Ethische kennis wordt verkregen
door reflectie op het willen en handelen van mensen; zo komt men tot
uitspraken als 'dit mag je doen' of
'dat moet je Iaten', De kunst, het esthetische aspect, houdt zich bezig
met de vraag 'Wat is mooi?'
Esthetische kennis wordt verkregen
door aanvoelen en beoordelen.
Kennis is dus niet uitsluitend
voorbehouden aan de wetenschap.
Er is ook een kennisdomein dat behoort tot de moraal en tot de kunsten.

hebben dat gedaan '? Na deze uitweiding kan duidelijk gemaakt worden
tot welk domein kwesties als deze
behoren.
Het zal duidelijk zijn dat de vraag
over 'hun hebben' geen betrekking
heeft op wetenschap, en ook niet op
esthetica , maar op de ethiek . Mag
het weI of mag het niet? De verwarring ontstaat doordat de ethische
vraag wetenschappelijk dan wei esthetisch wordt behandeld. Dat deed
ik aan het begin met opzet door te
zeggen dat ik 'hun hebben' zo'n interessante taalverandering vind, en
dat 'ze hebben' in mijn oren lelijker
klinkt.
In taalkwesties als deze worden
de drie vormen van kennis vaak
door elkaar gehaald of verengd tot
wetenschappelijke kennis . Een taalkundige is immers in onze cultuur
iemand die zich wetenschappelijk
bezighoudt met taal, dus met de
vraag wat er waar is in het verschijn sel taal. De taalkundige zal zich dus
eerder richten op vragen als: wanneer is 'hun hebben' ontstaan, hoeveel mensen zeggen het nu, hoe is
deze verandering te verklaren, enz.
De kloofontstaat - en nu kom ik
tot de kern van mijn betoog - zodra de leek op een ethische vraag
een wetenschappelijk antwoord wil,
of zodra de taalkundige zich op het
wetenschappelijk domein terugtrekt.
De kloof is ontstaan door een onderwaardering van ethische en esthetische taalkennis. De ethische
taalkennis lijkt in onze tijd verschraald tot vanzelfsprekende opvattingen, dogma's dus, of tot oppervlakkig gemoraliseer over taalverval.
De esthetische kennis lijkt afgestompt door een overmaat aan taalaanbod, zonder stilte, zonder wit
van de pagina. Zo kan nooit aanvoelingsvermogen of oordeelskracht
worden ontwikkeld. Het is opvallend dat vragen over mooi of lelijk
in onze tijd zijn gedegradeerd tot
vragen die in een column mogen
worden behandeld. En dan mag het
nog niet te lang duren.

• SOORTEN KENNIS VERWARD

Alles goed en weI, zuIt u zeggen,
zo'n Kantiaanse benadering. Maar
wat heeft dit te maken met de kloof
tussen deskundige en leek, en met
een oordeel over de kwestie 'Hun

Wat staat het genootschap te doen
na deze probleemanalyse? Ais het
waar is dat de kloof tussen deskun dige en leek is ontstaan door de verenging van kennis tot wetenschap-
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pelijke kennis, dan zullen we zo
gauw mogelijk iets moeten gaan
doen aan het opdelven en verspreiden van ethische en esthetische
kennis. Ik kom nu bij de drie actie
voor onze 65ste verjaardag.-punte
ETHISCHE TAALKENNIS

Hoe verschraald de ethische kennis
is, blijkt wel uit de opvatting dat
taalgebruik goed is als anderen begrijpen wat je bedoelt. Verzet tegen
'hun hebben' is dan zinloos, want
iedereen begrijpt het toch. Taal is
immers communicatie. Omdat je via
taal informatie overdraagt, is taal
dus bedoeld voor informatie -overdracht. Dit is zo'n opvatting waaraan niemand echt twijfelt, maar
waarin ook niemand echt gelooft.
Daarom moet deze opvatting sterk
worden bekritiseerd.
Wanneer we 'jij' zeggen tegen
een belastinginspecteur bij een onderhandeling over kwijtschelding, is
de communicatie wel degelijk verstoord. De opvatting dat taal alleen
maar communicatiemiddel is, staat
gelijk aan de opvatting dat kleding
alleen bedoeld is om naaktheid te
bedekken of bescherming te bieden
tegen kou. Als dat het geval was,
kon iedereen in een gevoerd hoeslaken rondlopen. Maar net zoals kleding ook de functie heeft van verhulling, accentuering en presentatie,
zo heeft taal ook verschillende andere functies. En veel vragen over hoe
het moet en of het mag, gaan juist
over andere functies dan informatieoverdracht.
En bovendien, als taal alleen maar
communicatie zou zijn, dan valt
niet te begrijpen waarom er niet
meer geprotesteerd wordt tegen de
steeds groeiende stroom van teksten
die niet of nauwelijks voldoen aan
criteria voor effectieve informatieoverdracht. Wij zijn er helaas aan
gewend geraakt dat de gebruiksaanwijzing voor een video voor veel leken te moeilijk is. Wij zijn er helaas
aan gewend geraakt dat zo weinig
mensen een formulier goed kunnen
invullen. Wij zijn er helaas aan gewend geraakt dat verschillende beroepsgroepen — denk aan computerdeskundigen en organisatiedeskundigen — anderen buitensluiten
door hun communicatie. Dat is pas

excommunicatie. En die komt niet
uit Rome maar uit Babel. Dat oude
verhaal over die toren geeft ons bij
vluchtige lezing alleen een naïeve
verklaring over het ontstaan van
verschillende talen. Maar men kan
het ook anders lezen: wederzijds onbegrip neemt — hoe paradoxaal dit
ook klinkt — juist toe naarmate een
samenleving uniformer wordt. En
dan krijgen, geheel volgens de kritiek van Orwell, ethische vragen
over taal een andere dimensie.
Ik hoop van harte dat binnen ons
genootschap de komende jaren
meer aandacht wordt besteed aan
andere functies van taal, taal als expressievorm, taal als middel om te
overtuigen, taal als middel om niets
te zeggen, enz., en dat, waar het wel
om communicatie gaat, de gevallen
van excommunicatie zeer nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.
ESTHETISCHE TAALKENNIS

Over de verschraling van esthetische
taalkennis, de kennis van wat mooi
en lelijk is, past ons genootschap na
zestig jaar enige zelfkritiek. Het concept 'mooi' is nooit onderscheiden
van het concept 'zuiver'. En bij 'zuiver' is altijd gedacht aan het uitzuiveren van vreemde elementen: germanismen, gallicismen, enz. Het
wordt tijd dat we bij zuivere taal
gaan streven naar het uitzuiveren
van dode elementen: clichés, sleurspraak, conserventaal, prietpraat.
Maar er is meer. Er is een groot
verschil tussen zuiver water en
schoon water, tussen een zuivere
taal en een schone taal. Een zuivere
taal is gedestilleerd en heeft kraak
nog smaak, maar een schone taal
bevat leven.
Kennis over wat mooi en lelijk is,
kan ontwikkeld worden door meer
aandacht te besteden aan de talrijke
kleine taalveranderingen die nu
waargenomen kunnen worden.
Komt er echt betekenisverschil tussen de ex- en de oud-burgemeester?
Komt er gebruiksverschil tussen groffe en grove, zoals in een gro ffe opmerking, maar een grove maling? Waar
zegt men al 'Vind je het mooi of
mooi?' als bedoeld wordt 'Nou, dat
is mooi, hè!'
De kennis over het schone kan
ook ontwikkeld worden door het be-

spreken van stijlen, door de vergelijking van kranteberichten over hetzelfde onderwerp, enz. Ik hoop van
harte dat er in Onze Taal nog eens
een rubriek komt onder de titel 'Wat
heet mooi?'
HET ONDERWIJS

Tot slot de vraag: is dit genoeg?
Krijgen zo de ethische en esthetische aspecten van taal voldoende
aandacht? Ik denk dat er ook iets
moet gebeuren in het taal- en literatuuronderwijs. Ik bedoel niet dat de
al zwaarbelaste moedertaaldocenten
nieuwe taken moeten krijgen. Wel
kan in het leerplan voor de bovenbouw van de middelbare school
meer aandacht besteed worden aan
die aspecten van taal die om een
oordeel vragen in termen van goed
of slecht. Wat is overigens inspirerender dan de verontwaardiging van
een zestienjarige over slechte teksten? Ook kan binnen het literatuuronderwijs meer aandacht worden
gevraagd voor esthetische aspecten
van taal. Wat is overigens ontroerender dan de verwondering van
een zeventienjarige over de schoonheid van ons taalsysteem?
En dan gaat het om veel meer dan
het aanleren van begrippen. Het
gros van de middelbare scholieren
heeft alleen begrippen aangeleerd,
zoals lijdend voorwerp en naamwoordelijk gezegde. Maar ze hebben
dit onderscheid nooit leren verbinden met het verschil tussen 'Jan eet
een ei' en 'Jan is een ei'. Op de middelbare school komt men helaas te
weinig toe aan persoonlijke ervaring
met taal, de ervaring die ook besloten ligt in de ruime betekenis van
kennis van de taal.
Ik hoop van harte dat er in Onze
Taal nog eens aandacht wordt besteed aan modellessen Nederlands,
waarin het gaat om ethische en esthetische aspecten van taal.
IEDERS TAAL

Ik rond af met een verwijzing naar
de titel: 'Van wie is onze taal?' Het
woord onze zullen wij hier benoemen als bezittelijk voornaamwoord.
Dit is eigenlijk heel vreemd. Bij 'ons
milieu' denken wij toch ook niet dat
het milieu ons bezit is.
Noch de leek die kritiek heeft op >
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'hun hebbe n ', noch de deskundige die
taal als onderzoeksobj ect heeft, kan
rechten laten gelden op onze taal. In
de vormgeving van ons blad komt dit
gelukkig goed tot uiting. Het woord
'onze' lijkt daar van minder belang
dan 'taal'. En zo hoort het ook. Onze
taal is evengoed van de dichter van
Egidiu s, als van degene die over zestig
jaar hier aanwezig zal zijn voor het
aanhoren van een historis che beschouwing over 'hun hebben'.

Ik denk dat het tijd wordt om in
onze taal aandacht te besteden aan
een geheel ander vo ornaamwoord,
namelijk ons of onze als del end voornaamwoord. Ik denk dat we dan
minder snel beklemd raken tu ssen
dogma's over hoe het moetmet ons
bezit , en dat we dan in de ban kunnen blij ven van al die versch ijnselen
in taalgebruik waarover taalgenieters
zoals u en ik ons dagelijks mogen
verwonderen .
<

REACTIE OP
HET CONGRES

Plaatsvervangende schaamte

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en Iiefde voor het
Nederlands
Peter Burger, Jaap de Jong

Martin de Koning - docent Taalkunde HEAD, Amstelveen

60 [aar

onze teal e n
On ze Taa l

Niemand zal ontkennen dat het
soms heel genoeglijk is om weer
eens echt onder elkaar te zijn .
Daarom bezoeken we juist die kroeg,
zijn we lid van die vereniging, gaan
we daar op vakantie (en vooral niet
daar...).
Zoiets stelde ik me ook voor bij
het jongste congres van Onze Taal:
beetje taalkenners en -liefhebbers
onder elkaar. Leuke inleidingen.
Adequate vragen. Met die inleidingen was weinig mis, maar de vragen
hebben me plaatsvervangend het
schaamro.od naar de kaken gejaagd.
Het is toch verbijsterend dat een
hooggekwalificeerd forum een lange
middag moet wachten om dan de
oude koe 'op vakantie' of 'met vakantie' te moeten beantwoorden?!
Of het leed te moeten aanhoren van
een docent(e) die het verschil tussen
'tot heden' en 'tot op de dag van
vandaag' er bij de cursisten instampt, en dan mevrouw Balk hoort
gewagen van 'tot op hederi'? Of een
rapportcijfer te moeten geven voor
de aardige ellips van Amstel 1870
'Niks mis mee!' ('Is dat wei correct
Nederlands?')
Wie zich leent voor een lezing ter
opluistering van een personeelsfeest
of een ambtsjubileum ... ja, die kan
zulke vragen verwachten. Ik beantwoord ze ook al jaren. En welgeL-
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moed. Ook artsen, biologen, chernici of economen krijgen immers dag
in dag uit lekevragen te beantwoorden. Dat hoort nu eenmaal bij het
Yak. Maar onder elkaar wil je het
weI eens over wat anders hebben.
Van een congresganger van Onze
Taal lOU je toch verwachten dat
pakweg de volgende opvattingen tot
zijn gemeengoed behoren: een taalkundig ge'interesseerde stelt zich (in
zijn vrije tijd althans) beschouwend
en niet normerend op : taalverschuivingen hebben weinig of niets met
taalverval van doen; de notie 'gebrekkig taalgebruik' is een taalsociologische notie en geen grammaticale
(je faalt pas als je je volgende streefgroep wilt binnenklauteren); iemand met een taalbeschouwelijke
houding is niet per se een voorstander van slordige vrijheid-blijheid.
De meeste vraagstellers gaven
weinig blijk van dat gemeengoed.
Het was weer purisme, rancune en
roep om restauratie wat de klok
sloeg .
Een tip, beste redactie: laat hoofdstuk 1 ('Popular ideas abo ut language') uit de prachtige Cambridge
Encyclopedia of Language van David
Crystal vertalen en mooi brocheren,
en stuur het vervolgens als welkomstgeschenk aan aile nieuwe leden . En als gele kaart naar een ieder
die vragen ste lt als die hierboven . <

Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoord opdeze vragen vindt
u in dit boek.

Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral -van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etyrnologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 90 12068886,224 pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.

Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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VAN
et congres '60 jaar onze
taal en Onze Taal', waaraan dit nummer gewijd
is, Yond plaats in de
Beurs van Berlage. Reden
om eens in te gaan op de etymologie
van beurs. Beurs als adjectief en als
substantief. Het bijvoeglijk naamwoord beurs is niet zo belangwekkend.
Het is puur toeval dat het gelijkluidend is aan, dat het een homoniem is
van het zelfstandig naamwoord beurs.
Beurs, gebruikt voor buikzieke vruchten in de betekenis 'overrijp, week', is
een vrij jong woord in het
Nederlands. Het wordt pas in de jaren
dertig van de achttiende eeuw voor
het eerst genoteerd. Waarschijnlijk
hangt het samen met borrelen.

H

VAN WIJNZAK TOT BUIDEL

Beurs als zelfstandig naamwoord is
veel ouder en veel interessanter. Het
is boeiend vanwege zijn verschillende
betekenisontwikkelingen en omdat de
Nederlandse cultuur (economie) daar
een belangrijke rol bij gespeeld heeft.
In het huidige Nederlands kunnen we
vier (hoofd)betekenissen van beurs
onderscheiden: geldbuidel/portemonnee, handelsplaats/-gebouw, samenkomst voor koop en verkoop,
(studie)toelage.
Beurs stamt uit het Grieks, al is het
waarschi jnli jk geen oorspronkeli jk
Grieks woord. Het Griekse bursa betekende 'gevilde huid, vel, leer' (en ook
'wijnzak'). Deze betekenis ontwikkelde zich in het middeleeuwse Latijn
tot 'buidel' en 'geldbuidel', tot 'kas'
en tot 'fonds'. Al in de dertiende eeuw
kon het Latijnse bursalbyrsa een studiebeurs zijn: met de rente van een
fonds kon ondersteuning gegeven
worden. Een bursarius (vanaf de
twaalfde eeuw) was de beheerder van
een fonds. Dit woord leverde in het
(vooral Schotse) Engels bursar en bursary Ope Het Franse bourse kreeg in
1399 de betekenis 'toelage' en het
Nederlandse beurs volgde een tijdje later.

,EEN BUSSIGE BURSCHE
Wie een beurs krijgt, hoeft nog geen
brave borst te zijn. Borst 'jonge man'
(een homoniem van het lichaamsdeel
borst) komt sinds de zeventiende eeuw
in het Nederlands voor. Het is ontleend aan het Middelduitse burse, dat
in het hedendaagse Duits Bursch(e) is

TOT

WOORD
WOORD

in de Nederlanden ontstaan. Het
woord kan zich uit de betekenis 'geld/\1uri/cs Plli/lppU
zak' ontwikkeld hebben, maar men
neemt algemeen aan dat het genoemd
\ is naar het huis van de Brugse adellijke familie Van de Borse (of Van der
Burse; in het Italiaans Della Borsa),
die drie beurzen als wapen voerde.
Het huis was vanaf de veertiende
eeuw
een ontmoetingsplaats van (in
geworden. Een burse was een huis
het begin vooral Venetiaanse) handewaarin jonge lieden (meestal studenlaren en bankiers en raakte bekend als
ten) van een gemeenschappelijke
'de Beurs'.
beurs leefden. Het Duitse woord is
In 1531 werd in Antwerpen een
ook in enkele Scandinavische talen
handelshuis geopend dat Beurs gegekomen; in het Noors als busse
noemd werd en vanaf dat moment
'vriend, kameraad' en in het Zweeds
verving beurs het Franse Loge (de
als buss, waarbij het bijvoeglijk naamChange), een leenvertaling uit het
woord bussig 'kameraadschappelijk,
tof' is ontstaan. Het Nederlandse borst Italiaans. Het Nederlandse beurs met
de nieuwe betekenis werd in diverse
heeft een secundaire -to Zo'n -t is wel
talen overgenomen: nog in de zesbij meer woorden die op -s eindigen,
tiende eeuw in het Duits (Boise), in
spontaan opgekomen. Te vergelijken
1549 in het Frans (bourse) en in de
zijn bijvoorbeeld hulst, kroost en rijst.
ach ttiende eeuw via het Frans in het
Met het woord borst is de samenstelItaliaans (borsa). Ook kwam het teling adelborst gevormd.
recht in het Spaans (bolsa), het Engels
(bourse), het Deens (bets), het Zweeds
Een adelborst heeft met de zee te ma(bors) en het Noors (bets).
ken en een purser vaak ook. Purser is
afgeleid van purse. In het Engels is het
Franse bourse'geldbuidel, kas' als purse De derde betekenis van beurs 'samenkomst voor koop en verkoop, markt'
overgenomen. De b is in dit woord in
heeft zich uit 'handelsgebouw' onthet Oudengels al in een p verariderd
wikkeld. Naar mijn weten bestaat
onder invloed van de woorden pung
'geldbuidel' en pusa 'portemonnee'.
deze betekenis uitsluitend in het
Nederlands. De Jaarbeurs is eigenli jk
Ook in het Nederlands is beurs in de
betekenis 'geldbuidel, (geld)zak' ('baleen jaarmarkt. De betekenisverandezak', 'zaadhuis', 'geheime bergplaats',
ring moet als voIgt zijn gegaan: hanetcetera) een leenwoord uit het Frans.
delsgebouw/handelsplaats - tentoonstelling van goederen die ook verEen heel vroeg leenwoord. We treffen
het al in 1286 aan in Dordrecht, maar
kocht worden (antiekbeurs, huishoudook in Mechelen en Brugge is het
beurs) - samenkomst van particulieren om bijvoorbeeld tweedehands
v66r 1300 opgetekend. Het Zweedse
goederen
te kopen en verkopen (klebars en het Deense bets zijn ontleend
dingbeurs, ruilbeurs). Voor de huisaan het Nederduitse bars, dat zich uit
houdbeurs moet men naar grote gehet Middelnederduitse burse ontwikkeld had. In het Hoogduits was de bebouwen zoals de RAI, terwijl een kletekenis 'geldbuidel' van burse uitgedingbeurs gewoon in het buurthuis
storven, sinds het woord uitsluitend
kan plaatsvinden.
betrekking had gekregen op het huis
De Beurs van Berlage is een waardimet de gemeenschappelijke kas en de
ge exponent van de in het Nederlands
bewoners daarvan. Toch bestaat Boise
ontstane betekenis van beurs, die in
in het Nieuwhoogduits. Maar dat is
de meeste moderne talen als de beniet de voortzetting van het oude bur- langrijkste wordt gevoeld. Het was
see Het is een 18de-eeuws leenwoord
dus een goed initiatief van Onze Taal
uit het Nederlands!
om het zestigjarig jubileum in dit gebouw te vieren. Jammer dat er niet geNEDERLANDSE EXrANSIE
noeg plaatsen waren.
Heeft het Nederlandse beurs 'geldbuidel' dus al een zekere expansie geGraag bedank ik Laurens Bloem en voorkend, beurs 'handelsgebouw' heeft dat
al Dorine van den Beukel voor het opin nog veel hogere mate. Deze beurs is
zoeken van enkele belangrijke gegevens. <

Beurs
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Drogredenen [4]

In deze vierde aflevering van de serie artikelen over drogredenen
bespreken F.H. van Eemeren en R. Grootendorst drie drogredenen
waarin op een verkeerde manier met oorzaak-gevolg-relaties wordt
omgesprongen. Wanneer is dat het geval?

Goochelen met oorzaken

en gevolgen

F.H. vanEemeren & R. Grootendorst

o

orzaken gaan per definitie
altijd vooraf aan de gevolgen, maar uiteraard is niet
elke willekeurige gebeurtenis die v66r een andere gebeurtenis plaatsvindt ook meteen de
oorzaak van die andere gebeurtenis.
Niet iedereen is daar voldoende van
doordrongen. Zo was er in 1956, toen
het Italiaanse lijnschip 'Andrea Doria'
bij Nantucket in botsing kwam met de
Zweedse 'Gripsholm', een vrouw op de
'Andrea Doria' die net v66r het fatale
moment het licht in haar hut had aangedaan. Zij interpreteerde de klap verkeerd en dacht de noodrem van het
schip in werking te hebben gezet. Wie
redeneert zoals deze vrouw, maakt
zich schul dig aan de drogreden post
hoc ergo propter hoc: 'daarna, dus daardoor'.
Een ander absurd (en duidelijk badinerend bedoeld) voorbeeld van deze
drogreden komt uit de column
'Waarin...' van G.L. van Lennep:
Het was 1943. Rotterdam was bezet
(dit laatste voordejongere lezers). Ik
zat natuurlijk volop in het verzet, voor
zovermijn lesrooster dit toeliet, en reed
elke morgen met lijn 17 uit Kralingen
naar het Montessori lyceum aan de
Westersingel. Op een dag vatte ik het
plan op de Nederlandse industrie een
klap toe te brengen door het handvat
van de tweede bank links achterde bestuurder te slopen. [...] Ik schroefde
hem in zijn geheellos en nam hem mee
naar huis. In 1945 verloren de Duitsers
de oorlog.
(NRC Handelsblad, 16 november 1991)

Minder onschuldige voorbeelden van
deze drogreden zijn er overigens ook
genoeg te vinden. Bijvoorbeeld in de
naar racisme riekende 'verklaringen'
voor allerlei ongunstige maatschappelijke ontwikkelingen: sinds de komst
van al die buitenlandse werknemers
1.....-

zijn de werkloosheid en de criminaliteit enorm gestegen; het is dus wel duidelijk wat daar de oorzaak van is (lees:
wier schuld dat is).
Een andere manier waarop er bij
oorzaak-gevolg-relaties iets mis kan
gaan, is dat er een standpunt verdedigd
wordt door uitsluitend te wijzen op de
gunstige of (bij een negatief standpunt) ongunstige gevolgen. Wie van
tevoren weet dateen voorgestelde
maatregel onherroepelijk tot een regelrechte ramp zalleiden, zou natuurlijk
weI gek zijn om vol te houden dat het
een verstandige beslissing is om het
voorgestelde te doen. Maar wanneer
het nog maar de vraag is of de rampzalige gevolgen inderdaad zullen optreden, is het voorbarig de voorgestelde
maatregel zonder meer af te wijzen.
Toch gebeurt dat regelmatig, vooral
als de oorzaak-gevolg-relatie een keten
is die over meer schi jven loopt. Dan
wordt de suggestie gewekt dat we ons
op een hellend vlak begeven en door
aan het voorgestelde te beginnen van
kwaad tot erger zullen vervallen. In
werkelijkheid hoeft dat niet zo te zijn.
Daarom is deze manier van discussieren vaak een drogreden: die van het
hellend vlak of - zoals de Engelse vakterm luidt - de slippery slope.
In discussies over de legalisering van
abortus en over euthanasie komt deze
drogreden geregeld voor: als we dat
eenmaal toestaan, zetten we deur wagenwijd open naar de gaskamers a la
nazi-Duitsland. Een voorbeeld in deze
trant verschaft Freek de Jonge in een
interview met het damesblad Viva. Op
een vraag naar zijn mening over euthanasie zegt hij:
Ik zol je zeggen woor we noortoe
goon. 'We hebben besloten om op vrijdog op wintersport te goon. Aisopo
nou dinsdogdoodgoot, kunnen we
hem donderdog nog begraven en goon
we toch vrijdog nog lekker weg. '

Notuurlijk, zo ver is het nog niet, maar
zodro euthonosie wettelijk wordt toegestoon, zol het uiteindelijk zo goon.
AI die dingen die we vroeger verderfelijk vonden, euthonosie en de selectieproktijken van de nazi's, doorvon is
tochtig procent gereoliseerd en honderdprocent geoccepteerd.
(Viva, nr. 1, 27 dec.-3 jan. 1992, biz. 20-21)

In zijn woede over het niet toekennen
van de P.C. Hooftprijs 1985 aan Hugo
Brandt Corstius heeft Harry Mulisch
zich eveneens tot een onmiskenbare
slippery slope laten verleiden:
De houdingvan het kobinetis te dol
voor woorden. Wonneer men op deze
monierte werk goat is het een logische
volgende stap om schrijvers in het gekkenhuis op te sluiten: eveneens een proboat middel om ze in het goreel te krijgen.
(NRC Handelsblad, 13-2-1985)

Wie uitspraken van feitelijke aard probeert te on tkrachten door aan te voeren dat deze onwelgevallige consequenties met zich meebrengen, maakt
zich schul dig aan weer een ander type
fout in de oorzaak-gevolg-sfeer: de
drogreden van het argumentum ad consequentiam. Een feitelijke uitspraak is
immers waar of onwaar, en dat staat
los van eventuele onprettige gevolgen.
Deze drogreden floreert in een omgeving van vooroordelen en bijgeloof,
maar komt ook in serieus wetenschappelijk werk wel degelijk voor:
Lezers hebben mij regelmatig verweten
een neopositivistisch stondpuntin te nemen engeen recht te doen oan het fundomentele onderscheid tussen de natuurwetenschappen en de menswetenschappen (zoals taalkunde). Ik geloof
echter niet dat er werkelijk een fundamenteel onderscheid bestaat; alsdat
wei zo zou zijn, zou dot een interdisciplinoire discussie onmogelijk maken,
hetgeen rompzolig zou zijn voor de
verdere ontwikkeling van de menselijke
somenleving.
(Dieter Wunderlich, Foundations of linguistics, Cambridge University Press,
1973: p. xiii, vertaling vEG)

<
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Indertijd verkocht het voor geen meter. Inmiddels is het onder lexicofielen even gezocht als onvindbaar. Terecht, want de
Woordenschat van Taco H. de Beer en E. Laurillard behoort stellig
tot de allerleukste woordenboeken die de negentiende eeuw heeft
voortgebracht. De geschiedenis van een uniek naslagwerk, dat in de
loop van dit jaar opnieuw zal worden uitgegeven.

Het

kastje van Barbanelle

li et leukste woorden~
Ewoud Sanders

boek van de 19de eeuw

ouden bergen werden er
beloofd, in de twaalf pagina's tellende prospectus die de Amsterdamse
uitgever Joh. G. Stemler
in 1891 en in 1892 aan boekhandelaars in den lande stuurde om intekenaars te vinden voor een woordenboek dat als titel had meegekregen: Woordenschat. Verklaring van
woorden en uitdrukkingen, waaraan
eene geschiedenis verbonden is. Het
zou een uniek naslagwerk worden,
waarin in alfabetische volgorde 'inlichtingen en zoveel mogelijk verklaring' zou worden gegeven met betrekking tot de volgende onderwerpen: de symboliek van bloemen,
kleuren en dergelijke; bijbelse en
historische namen; hoofdpersonen
en titels van beroemde werken; citaten in verschillende talen; wapenspreuken en leuzen; mythologische
namen; heilige dagen; pseudoniemen; merkwaardige etymologieën;
scheld- en spotnamen ook van staden landbewoners; biografische en
historische kleinigheden; volksdwalingen; spreekwijzen en spreekwoorden; Israëlitische, Romeinse en
Griekse antiquiteiten.
En nog veel meer.
"I cc VOOR

OP DE SALONTAFEL

Voor alle trefwoorden gold dat ze in
de spreek- en schrijftaal werden gebruikt, maar desondanks niet te vinden waren in de gangbare woordenboeken of encyclopedieën. Aan het
nieuwe naslagwerk zou worden

meegewerkt door een keur van specialisten, 41 in totaal. Zo tekende
P.J.H. Cuypers, die in het decennium daarvoor in Amsterdam nog het
Rijksmuseum en het Centraal
Station had gebouwd, voor de rubriek 'architectuur'. De beroemde
Leidse hoogleraar Jan te Winkel
nam de rubriek 'filologie' voor zijn
rekening, opperrabijn van Gelderland T. Tal de rubriek 'oudheden en
Hebreeuwse taal', en A.A. Vorster-

•

'een der meest
geschikte boeken
op de schrijftafel,
de salontafel en
in de wachtkamer
van geneesheer en
rechtsgeleerde'
man van Oijen, indertijd directeur
van het Genealogisch Heraldisch
Archief, tekende voor de 'genealogie
en heraldiek'. Voor de rubriek 'jargon' was een extra groot blik deskundigen opengetrokken: Justus van
Maurik zou het Amsterdams gaan
beschrijven, W. Zuidema het studentenjargon, er waren specialisten
aangetrokken voor sport- en zeetermen, toneeltaal, jagers- en vissersterminologie, terwijl P.W. Steenkamp, toentertijd hoofdcommissaris

van politie te Amsterdam, zijn kennis van het bargoens zou aandragen.
De redacteuren van het woordenboek, Taco H. de Beer en dr. Eliza
Laurillard, dachten de klus in drie
jaar te kunnen klaren. Elke twee
maanden zou er een aflevering van
het woordenboek verschijnen, dat
hoogstens twaalf gulden zou gaan
kosten. Alles bij elkaar zou het een
onmisbaar naslagwerk worden, zo
verzekerde de prospectus, 'geschikt
om in verloren oogenblikken te
doorbladeren en een der meest geschikte boeken op de schrijftafel en
de salontafel niet alleen, maar ook
in de wachtkamer van den geneesheer en den rechtsgeleerde.'
` VEELSCHRIJVERS

De Beer en Laurillard hadden beiden
een grote reputatie. Laurillard (18301909) was zeer geliefd als predikant
van de Oude Kerk in Amsterdam,
een functie die hij uiteindelijk 42
jaar lang bekleedde. Hij publiceerde
vele tientallen dichtbundels, leerre
-den,
toespraken en stapels stichtelijke lectuur, waaronder 32 godsvruchtige scheurkalenders — een uitvinding die ten onrechte wel eens
wordt toegeschreven aan Van
Kooten en De Bie. Bovendien verrichtte hij veel graaf- en spitwerk in
de priëlen der Nederlandse taal. Hij
was oprichter en secretaris van de
'Commissie van Bijstand voor de
uitgave van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal' (WNT) en won
in 1874 de gouden erepenning van >
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Dr. E. Laurillard
Foto Iconographisch Bureau
' s-Gravenhage

d e Ho lla ndsche
Maatsc hap p ij
va n Fraai]e
Kun sten e n
We te nscha ppen m et Bijbel
ell Volkstaal, ee n
boek da t in 1877
d oo r P.j . Harreborn ee d iep de gro nd
werd Ingeschreven, o n de r meer o rn da t h et woo rd
onanie er in voor kwa m .
In w oordenschat is vee I terug te
vinde n va n wa t Laurilla rd eer der pub licee rde over spo t na rnen, di ername n, plaatsnarnen , gesc h ied -, taalen lette rku ndige bij zonderhed en in
de bu nd els v lechtwer« uit verscheidcn
kleuren (1880), Sprokkelhout (188 7)
en Op uw ' steel doo r uw land (189 1).
Deze boe ken worde n speciaal in de
in leiding va n woordenschat genoemd, eve na ls het tijdschri ft De
Navotscher, waa rin Laur illard n aar ei gen zeggen 279 ar t ikelen p ubliceerde.
Oo k de Am ste rdamse schoolmeeste r
Taco H. de Beer (18 38 - 192 3) was
een ongelooflijke vee lsc hrijve r. Hij
pu bliceerde ni et aileen o n der zijn eigen naarn, maa r ook onder de pseudo niemen Evert van Maa rsse n , B. de
Heert , j oh a n de Meester, Taco , Do n
Lea ndro Perez Za m bullo en B.
Brouwe r Gz n. Zijn oe uvre omvat
tien ta lle n toneelstukken , ka merst u kken , ver talingen (o .a . uit het Ho lste ins e n in e n uit h et Engels en
Duits) , roma ns, n ovell en, sch otsch riften en sc hoolboeken (d ie so m s
zelfs to t in Oostenrijk we rde n geb rui kt ). Daa rnaast rich tte hij o nder
vee l m eer h et t ijdschrift N oord &
Zuid (1876 -1906) op, Taalstudie
(1878), h et lette rku n dige weekb lad
De Pottefe uille (1879), Onze Vo!kstaa !
(188 1-1884) en dat wa t later D e
Groene (Amsterda m m e r) ging h et en .
De correspo nde ntie di e De Bee r
ondertussen voerde m et be kend e
lett e rkund igen in bi nnen - en b uiten land is du ize lingwekke nd . Op de
U ni versiteits bi b liotheek in Leide n
worden h o nd er den b rieven van en

'----- - - -- - - - - - - -

aa n h em bewaard . Toch moet h et
hi e r slec h ts om ee n frac tie va n de
oorsp ronkeli jke briefw isseling gaan .
Van de - ongetwijfeld omvangrijke
- co rres po n dentie tussen Laur illa rd
en De Beer zijn b ijvoorbeeld slech ts
vijf br ieven bewaar d geb leve n , wa arva n e r m aa r een betrek kin g h eeft op
d e Woordenscha t (een n age noeg
o n lees ba re brief van een en t h o u siaste m aar kriti sch e lezer, door
Laurilla rd m et ee n kor te krab bel
doorges t u urd aa n De Beer).
IN SPIRAT IEBRONN EN

Het id ee vo or de Woo rd enscha t
kwam va n De Beer, di e o ms t ree ks
1865 al ee n bl auwe m aandag h ad
meegewerkt aa n h et DuitschNederlandsche w oordenboek van d r.
Siche rer. Hij begon voo r h et ee rst
ma te riaa l te ve rza melen n ad at
He rma n Frylin k in 1871 ee n in zi jn
oge n 'zeer geb rekki ge bewerking'
h ad ge maakt va n h et citatenwoo rdenboek va n Geo rg BUchma n n, in
h et Ne de rla n ds uitgeb rach t o n de r de
titel Gevleugeldc w oordc n. De
Ams te rdamse letterku ndige Yond
he t b ij cita te n n iet ail een n oodzak elijk om de bran op te geven , m aar
vooral ook o n de r we lke o msta n d igh ed en ze we rde n geb rui kt , iet s wa t
vo lgens h em in Europa n og doo r
n iemand was ge daa n .
Ande re wo or denboe ken di e De Beer
in sp ireerden, waren de Dictionnaire
comp let illust re va n Larousse en d e
Dictionary ofPhra se and Fable (ee rste
d ruk 1870 ) va n de Engelse gees te li jke Ebe neze r Co b ha m Brewe r (18101897). Ove r Brewer was De Beer
voo rna melijk onaardig . Hij h eeft h et
in h et Nasch rift b ij de Woor de n schat o ver 'de vo lslage n o n betrauwbaarheid va n een overgroot aan ta l
a rt ikelen bij Brewer' .
In feite moet d e Dictionary of
Phrase and Fable - een meesterwerk
waa raan Brewer ru im tw in t ig jaar
werkt e - bij h et sa menstelle n va n
de Woordenschat mi dden op de
sch rijfta fel va n De Beer h ebben ge lege n . Schrijft Brewe r da t m en in zi jn
boek ka n aa n t ref fen 't h e derivation,
so urce or ori gin of words that h ave a
tal e to tell' , de oorsp ro n ke lijke sub ti tel va n de Woordenscha t lui d de, 20als gezegd, Verkla ring vall woo rdcn ell
uitdrukkingen, waara an eene geschiede -

nis verbonden is (het tweede gedeelte

va n d eze tite l kwam later te verva llen ). En kond igt Brewer aan dat zijn
boek allerlei vo lksdwalingen zal beva tte n, bijvoorbee ld o ver 't h e poisonous n ature of the u pas tr ee' , zo wel
in de p rosp ect u s als in h et d efinit ieve voorwoord wordt de lezer beloo fd
dat in de Woordenscha t zal blijken
da t 'de ve rgift igheid van den up asbo om a ilee n in d e ve rbeelding des
dich ters b estaat '. Een voorbeeld va n
p lag iaat d at des te opmerkelijk er is,
als me n ontde kt da thet tre fwoord
upasboom in de Woorde nschat h elemaal niet voorkomt, iets wat ook
ge ldt voo r ta l va n andere t refwo o rden di e in he t voo rwoord m et ve el
bomba rie wo rd en aa n ge ko n d igd.
ZWARTE JAN N IGJE

Kreeg de ko pe r va n de Woordenscha t nu wa t h e m in de prospectus
was beloof d ? j a en ne e. De
Woord enscha t behoort zo n de r twij fel tot de alle rleu kste en allersmakelij kste woo rden boeken die de negenti en de eeuw h eeft voortgebracht. In
d e 28 jaar di e De Beer u it ein d elij k
n od ig h ad o m h et woordenboek sam en te ste lle n, werd een schat aan
gegevens samengeb rac h t . In zijn in leiding rek ent hij voor da t er circa
20 .000 a rt ike len werden aangeIeverd
'waartoe 720 kilo papier werd vo lgeschreven e n waarva n nog ni et de
h elft is gep laa tst ' . (W aa r d ie and er e
360 kilo woorde n boek is geblev en,
is h elaas ni et bekend; ik lOU er goud
voor geven!)
De Woorde nschat is het eers te
woorden boek da t studen ten taal verm eldt , mil itair vakjargon en so ldaten slang. De Beer en Laurillard ginge n hi erbij overige ns ee n st uk mi n de r pr euts te we rk dan hu n ti jdge noten . Weken ze bij het st uden tenwoor d bokken nog u it naar h et
Latij n (de o mschrijving luidt: 'm eretrice s, toesp eling op de sterk ontwikkelde ges lac h tsdrift b ij bo kkeri', meretr ices bet ekent publieke vro uw, l iclitekooi of veile deerne), bi j de u itdru kking tcgcn de lamp lopen staat open lij k dat di t o nder militairen we rd gebruikt voor 'een ge heime zie kte opdoen', b ij scherp staan be doelde m e n
in h et va de rla n dse lege r 'wellu st ige
h a rt st ochten koes te re ri', en als j a n
Soldaat spra k va n ill batten] kom en
w ilde hij 'aan ee n na t u ur lijke be-
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hoefte voldoen'.
Bovendien bevat de Woordenschat allerlei bargoense woorden die
niet in het Bargoens woordenboek
(1972 1 ) van Endt zijn opgenomen,
zoals kornet, spinnekop en nekef.
Waar twijfel kon ontstaan over de
verklaring van een woord, is de bron
vermeld, iets wat De Beer en
Laurillard overigens oorspronkelijk
niet van plan waren. Het WNT gebruikt op zijn beurt de Woordenschat met regelmaat als bron. In
Been ander negentiende-eeuws lexicon vindt men zoveel absurde, curieuze en krankzinnige opsommingen, rij tj es, gekleurde en tijdgebonden trefwoorden, en uitzonderlij ke
petites histoires (lees bijvoorbeeld
waarom de aanhangers van Zwarte
jannigje vain Venendaal hun pet bij
de rechtbank achterlaten) .
SPOORLOOS VERDWENEN

Toch kreeg de intekenaar lang niet
alles wat hem in de prospectus was
beloofd, en sommigen zullen zich
dan ook bekocht hebben gevoeld. In
de eerste plaats duurde het zeven
jaar voordat het woordenboek was
voltooid in plaats van drie. Van
hoogstens twaalf gulden liep de prijs
op tot zestien gulden voor 1277 pagina's, buiten intekening zelfs tot
f22,50. Het aangekondigde aanhangsel, waarin woorden zouden
worden verklaard die door intekenaars waren ingebracht en waarnaar
in het woordenboek met regelmaat
wordt verwezen, zou nooit verschijnen. Prominente medewerkers, zoals
Justus van Maurik en de Amsterdamse hoofdcommissaris, verdwenen zonder nadere toelichting van
het toneel (van anderen werd betreurd dat ze wegens ziekte, dood of
`vertrek naar Pretoria' hadden moeten afhaken).
Wie de tekst van de prospectus
naast het definitieve voorwoord
legt, ziet bovendien dat er uit de
omschrijving van de inhoud plotseling verschillende rubrieken zijn
verdwenen. De symboliek van bloemen, kleuren en dergelijke; bijbelse
en historische namen; hoofdpersonen en titels van beroemde werken;
pseudoniemen --- er is geen spoor
meer van te bekennen.
In zijn Naschrift verzwijgt De
Beer deze schrappingen. Hier en

•

`De Woordenschat
is het eerste
woordenboek dat
studententaal
vermeldt,
militair vakjargon
en soldatenslang'
•
daar moest er enigszins van het oorspronkelijke plan worden afgeweken, bekent hij, maar even verder
blijkt hij te bedoelen dat de rubrieken Maleis, Hebreeuws en bargoens
grater zijn geworden dan wenselij k
werd geacht. `En wel', luidt de enigszins vijandige verklaring, `omdat
steeds meer de dwaze liefhebberij
veld wint — in ons land zelfs veel
meer dan in andere landen — om in
romans en novellen volstrekt
noodeloos allerlei woorden te pas te
brengen, die verklaring behoeven,
de allergewoonste en meest bekende
zaken noemt men in een Joodsch en
Indisch verhaal met Hebreeuwsche
of Indische namen, niet omdat het
verhaal daardoor wint aan zoogenaamde locale kleur, maar alleen om
wat anders te geven dan anderen,
om de aandacht te trekken.'
OORDELEN EN REACTIES

Was Woordenschat een succes? Al-

weer j a en nee. De recensies waren
goed, hoewel opvalt dat het boek
niet werd besproken in de belangrij kste taal- en letterkundige bladen.
Maar de Maastrichtse schoolmeester
en woordenboekmaker M.J. Koenen
schreef in 1894 in School en studie:
`De tweede aflevering geeft, evenals
de eerste, blijk van de groote zorg,
waarmede dit werk tot stand wordt
gebracht. Wij hebben de 128 kolommen met aandacht gelezen en kunnen niets anders dan de nauwkeurigheid roemen; tal van vreemde
woorden enz. op alle gebied vindt
men toegelicht en voldoende opgehelderd. (...) Ik wensch den bewerkers goeden moed om voort te
gaan.' De Toekomst en het Nederlandsch Museum schrijven dat zelfde

jaar eendrachtig: 'Wat zij geven is
kart, helder, hier en daar ook pittig.
Bij elke kolom wordt de belangstelling gewekt. (...) De Woordenschat
belooft een gids te zijn, die met
vrucht zal geraadpleegd worden.'
Ook in het door De Beer geredigeerde tijdschrift Toorneel en Letteren
verscheen op 16 juni 1894 een bespreking, maar dat was eigenlijk
meer een reclametekst — over de
heldere druk en de mooie letter en
dat de volgende aflevering spoedig
zou verschijnen, ondanks de vertraging. Verder verschenen er besprekingen in onder meer de Haarlemsche Courant, Het Vaderland, Neder
land (dat aan diverse afleveringen
aandacht besteedde), Het nieuwe
schoolblad, De Porte feuille — eveneens door De Beer geredigeerd — Het
schoolblad, StudiM op godsdienstig,
wetenschappelijk en letferkundig terrein
en het Zondagsblad var'i de Amsterdammer.
-

op de tot tweemaal toe verzonden
prospectus kwamen echter weinig
reacties. Via intekening werden er
ten slotte 462 exemplaren verkocht,
merendeels aan boekhandelaars,
hoofden van scholen en geestelijken. Mogelijk verklaart deze lauwe
belangstelling waarom de exploitatie van het boek een paar keer in andere handen overging. Joh. G.
Stemler verkocht de rechten in 1893
aan de Zuidhollandsche Boek- en
Handelsdrukkerij, die ze vanaf 1895
verkocht aan de Haagsche Boekhandel- en uitgeversmaatschappij.
Later wisselden de rechten nog eens
van eigenaar.
Zeker is dat De Beer veel hogere
a f7o+
verwachtingen had v'
van het boek. Mr. M.
van Loghem, die in
1923 in het Jaarboek
van de Maatschappij
der Nederlandsche
Letterkunde het
Levensbericht van
De Beer schreef,
doer hier nogal
koeltj es over. Hij
schrijft dat De Beer

Taco H
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wist dat 'de te besteden moeite oneindig veel grooter zou zijn dan het
te verwachten debiet'. Maar De Beer
zelf slaat in zijn voorwoord een heel
andere toon aan: 'Dat Woordenschat bestemd is een lange reeks van
jaren te bestaan en verschillende
drukken te beleven, daarvoor kunnen geen twee meeningen bestaan',
schrijft hij. Een paar regels verder
heeft hij het over een volgende druk
'die naar we hopen na niet langen
tijd zal blijken noodig te wezen.'
Wat De Beer zonder twijfel hoopte,
was dat de Woordenschat het succes
zou evenaren van Brewers Dictionary
of Phrase and Fable. Dat woordenboek, dat wegens zijn 'volslagen onbetrouwbaarheid' als waarschuwend
voorbeeld had gediend voor De
Beer, was in 1891 al aan de 25ste
druk toe en beleefde in de decennia
daarna herdruk na herdruk!
• DEFINITIEF EERHERSTEL

Toch is er volgens sommige naslagwerken nog een tweede druk van de
Woordenschat verschenen. Inderdaad be staat er een 'Goedkoope uitgaaf' van dit naslagwerk, in juni
1908 op de markt gebracht door de
boekhandel Gebroeders Belinfante in
Den Haag. Er verscheen een nieuwe
prospectus, nu niet twaalf bladzijden dik maar een pagina, waarin de

Woordenschat voor / 5,75 te koop
werd aangeboden, in halflederen
band. De tekst was wervend genoeg
('In de boekerij van ieder beschaafd
mensch moet Woordenschat aanwezig zijn, niet het minst in die van
Heeren onderwijzers'), maar verklaart nog niet waarom een boekhandel het aandurfde om dit onverkoopbare woordenboek opnieuw uit
te brengen.
Het antwoord op dit raadsel is te
vinden in een map die wordt bewaard in de Bibliotheek van de
Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek
in Amsterdam. Tussen de papieren
van de Haagsche Boekhandel- en
uitgeversmaatschappij, de uitgeverij
die het woordenboek van De Beer
en Laurillard vanaf 1895 in haar bezit had, zit een taxatierapport uit
november 1901 van R.W.P. de Vries,
toen de meest vooraanstaande
Nederlandse veilinghouder. Onder
de fondsartikelen, die waarschijnlijk
in verband met een liquidatie werden getaxeerd, prijken 1500 onverkochte exemplaren van de
Woordenschat, waarvan de waarde
door De Vries werd geschat op
/1,50 per stuk. De koper van deze
restpartij was boekhandel Gebroeders Belinfante in Den Haag, hoewel

dat niet in het rapport staat. Door
verschillende exemplaren van de
'Goedkoope uitgaaf' uit 1908 in bibliotheken te vergelijken, wordt duidelijk wat de gebroeders vervolgens
deden: ze scheurden het oude titelblad eruit en plakten er een nieuw
in! Ziedaar de vermeende tweede
druk voor eenderde van de oorspronkelijke prijs!
Inmiddels wordt de Woordenschat
door lexicofielen gekoesterd als een
kostbaar bezit, als een onuitputtelijke 'Fundgrube'. In de eind 1991 verschenen bundel Mekka. Jaarboek voor
lezers 1992, die eigenlijk pretendeert
de boekenliefhebber te wijzen op de
beste boeken van het komende en
afgelopen jaar, wordt door auteur
Atte Jongstra geen boek zo bejubeld
als de 99 jaar oude Woordenschat.
Bij nader inzien komt dat goed uit,
want komend jaar zal er bij uitgeverij RuitenbergBoek, die eerder het
Spreekwoordenboek van Harrebomee
opnieuw uitbracht, een fascimileheruitgave verschijnen van de
Brewer van de Lage Landen. Een definitief eerherstel voor de lexicale inspanningen van De Beer en
Laurillard!

Met dank aan L. Verhoeff.

<

HET GROOT

DICTEE
DER
NEDERLANDSE TAAL

Han van Gessel- redacteur bij de Volkskrant, mede-organisator van Het Groot
Dictee der Nederlandse Taal

p zondagavond 15 december was het in tal van huiskamers muisstil. Geen tijd
voor beuzelarijen, een extra hap brokjes voor de
hond, een korte kreet: 'Straks mag je
weer een plaat opzetten.' De stilte
werd alleen doorbroken door het sonore stemgeluid van Philip Freriks,
die in een trefzekere cadans Het

Groot Dictee der Nederlandse Taal
declameerde. Talloze pennen in
Nederland en Belgie krasten ijverig
mee: 'In deze weidse ruimten heerste een welhaast gewijde sfeer.'
Zowel uit de kijk- en waarderingscijfers als uit de stroom reacties is
gebleken dat de tweede aflevering
van Het Groot Dictee der Nederlandse Taal een doorslaand succes is

geweest. Het programma, dat was
opgezet door de NOS en de Volkskrant in samenwerking met de BRT
en De Standaard in Belgie, trok in
Nederland ruim een miljoen kijkers,
vier keer zoveel als bij de eerste aflevering, to en het nog Het Nationaal
Dictee heette. Nog opzienbarender
was het waarderingscijfer: 7,6, normaal gesproken alleen weggelegd
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•
'Onder de
deelnemers heerste
die halflacherige,
halfgespannen
schoolklassfeer als
voor een belangrijk
proefwerk'

•
voor een reportage van een sportevenement waarin Wij van Oranje
iets moois presteren.
HALFGESPANNEN SFEER
Taal maakt iets los. Dat bleek al uit
het enorme aantal inzendingen bij
de voorronde in de Volkskrant:
maar liefst dertlenduizend, waaronder die van hele schoolklassen tegelijk. Dat was ook duidelijk te merken
op de dag van de opname, zaterdag
14 december, in het gebouw van de
Eerste Kamer in Den Haag . Voordat
de camera's aanflitsten, heerste zowei onder de 'p rom inen ten ' als onder de deelnemers die via de voorronden in de Volkskrant en De
Standaard waren geselecteerd, die
halflacherige, halfgespannen sfeer
die schoolklassen kenmerkt vlak
voor de aanvang van een belangrijk
proefwerk. In de nakijkpauze en na
afloop werd uitbundig nagepraat,
vaak met het Groene Boekje in de
hand.
Opvallend was dat niemand het

dictee achteraf associeerde met de
martelgang van de lagere school.
Vera Beths sprak van een 'virtuoos'
dictee, terwijl WiHem Duys tot zijn
verbijstering had gemerkt dat in het
dictee tal van woorden waren opgenomen die heel alledaags lijken,
maar plotseling een problematische
dimensie krijgen als je ze moet opschrijven. Koos Postema Yond het
een 'fantastisch' initiatief en verklaarde het door hem gemaakte dietee zorgvuldig verborgen te houden,
'want mijn vrouw wil het morgenavond helemaal zelf meeschrijven'.
Toch kon de opgewekte sfeer niet
verbloemen dat de feitelijke afloop
van het dictee voor de meeste deelnemers een schok moet zijn geweest : is het werkelijk zo erg met
mijn spellingvaardigheid gesteld?
De S7 deelnemers maakten gezamenlijk 1404 fouten, wat neerkomt
op een gemiddelde van 24 a 2S fouten . Het aantal fouten varieerde tussen vijf (de winnares, een lerares
Nederlands uit Pijnacker) en 114.
In 1990 lag het gemiddelde op
negentien fouten . Ook toen had de
winnaar vijf fouten gemaakt in een
dictee over Artis, waaruit het przewalskipaard nationaal cultuurbezit is
geworden.

te doorspekken met tal van doodgewone woorden die in de dagelijkse
schrijfpraktijk telkens weer evenzovele struikelblokken blijken te zijn .
Opvallend was dat de vele, toch uit
de lagere -schooltijd herkenbare ei/ijgevallen veel uitglijers opleverden.
Kennelijk gaan velen in dat soort situaties elke keer opnieuw twijfelen,
en kiezen ze uiteindelijk de verkeerde spelling.
Veelgemaakte fouten waren:

- gepriviligeerd in plaats van geprivilegieerd;
- porceleinen in plaats van porseleinen;
- capuccino in plaats van cappuccino;
- smeuig in plaats van smeuig;
- rattekruid in plaats van rattenkruit;
- cypressehout in plaats van cipressehout;
- minitieus in plaats van minutieus;
- trijpe in plaats van trijpen;
- wijdse in plaats van weidse;
- consentieus in plaats van conscientieus;
- glooingen in plaats van glooiingen;
- perse in plaats van perse (of perse);
- bespionneren in plaats van bespio-

neren:
- stiekum in plaats van stiekem;
- coupe's in plaats van coupes;
- pijl in plaats van peil (ergens geen
pei! op kunnen trekken);

STRUIKELBLOKKEN
Het dictee handelde dit keer over
het reizen per spoor. De samenstellers hadden ernaar gestreefd - dat
had Willem Duys goed gezien een romantisch getoonzet verhaaltje

Kijken naar en meedoen aan
'Het Groot Dictee'
Allerd Peeters - tnedewerker NOS, Afdeling Kijk- en Luisteronderzoek
De afdeling Kijk- en Luisteronde rzoek van de NOS heeft een telefoni sche enquete gehouden onde r 1432 Neder landers van 15 jaar en ou der (representat ieve stee kproef) na ar de kijkdic htheid va n Het Groot
Dictee der Nederlandse Taal. Van de geenqueteer den had 24,0% de
uit zending geheel of gedeeltelij k gezien . Het gedeelte waa rin het dietee werd voo rgelezen, werd bekeken doo r 18,3%. Ruim een derde
h iervan, dat wi! zeggen 6,6% van de Nederlandse bevolking, heef t
meegeschreven . Bij 4,9% ging het om het h ele dictee, bij 1,7% om
een gedeelte.

- decollete in plaats van decollete;
- miniscule in plaats van minuscule;
- gevlei in plaats van gevlij (in het
gevlij komen);

- uitwijden in plaats van uitweiden;
- concensus in plaats van consensus.
Verschillende archaisch klinkende
woorden bleken niet bij iedereen bekend, waardoor nogal eens komisch
aandoende probeersels opdoken : gesyselleerd voor geciseleerd, landauers
voor landouwen, prerogatieven voor

pejoratieven.
Met oude uitdrukkingen werd
verschrikkelijk geworsteld. Te allen
tijde en ten langen leste werden in allerlei varia ties opgeschreven, maar
zelden goed.
Daarentegen werd nauwelijks gezondigd tegen toch erkende probleemgevallen als adelliik, niemendalletje en litteken.
Op een punt ging vrijwel iedereen de mist in. Dat was in de zin 'u
beider keus is niet de miine'. Het is >
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niet uw, maar u: de keus van u beiden.
De Nijmeegse hoogleraar M. van
der Toorn, een van de leden van de
jury, zei na afloop dat een evenement
als Het Groot Dictee het fenomeen
dictee 'aardig ironiseert'. Niemand
hoeft aan een 'grap' als deze minderwaardigheidsgevoelens over te houden, maar iedereen wordt wel op een
amusante manier met de neus op de
feiten gedrukt.
Dat is waarschijnlijk ook het geheim achter het succes van Het Groot
Dictee. Anders dan in Frankrijk, waar
de 'Championnats de France d'orthographe' van Bernard Pivot zijn uitgegroeid tot een echte wedstrijd op het
scherpst van de snede (compleet met
allerlei afzonderlijke deelnemerscategorieen uit aIle delen van de wereld),
is Het Groot Dictee in hoge mate een
attractief huiskamerspel. Iedereen die
iets met taal 'heeft', wordt uitgedaagd
de meesterproef af te leggen. De 101
zit in het meedoen, niet in het resultaat. <

•

GROOT DICTEE MET KLEIN
BEREIK
FredPottegies Zwart - Amsterdam

k zou aan Onze Taal de vraag willen stellen: is het niet ouderwets om zo'n dictee
op tv geheel te rich ten op voetangels en
klemmen, en veel woorden op te nemen
die in de schriftelijke omgang sporadisch
worden gebruikt? Dat een lerares Nederlands (na gedegen voorbereiding) met vijf
fouten het beste resultaat boekte, duidt
daarop.
Beheerst dan niemand onze spelling?
Natuurlijk weI. Goed spellen houdt 66k
in: de beschikking hebben over een woordenboek en de bereidheid om het te gebruiken.

I

Misschien zou je twee dictees moeten geven: een als amusant spel voor 'enkele fijne luyden' en een met de meer gebruikeIljke moeilijkheden. Dus ook een dictee
dat zonder het raadplegen van een woordenboek door de 'gemiddelde Nederlander' goed te maken moet zijn. Als een
dokter wil weten of iemand goed ter been
is, vraagt hij toch ook niet om een stukje
te koorddansen? Het met zoveel tam tam
gebrachte dictee maakt ons niets wijzer
over de huidige kwaliteit van het spellen
in Nederland.
<

U(w) beider wens
Paul Willeman - Rosmalen

Al lang voor Het Groot Dictee heb ik
me verbaasd over de schrijfwijze u
beider wens, zoals zo dwingend voorgeschreven door grammatica's en
spellingboeken. Uw beider wens zou
beslist fout zijn, omdat we hier 'gewoon' te doen hebben met de tweede naamval van u beiden. Logisch
toch?
Of toch niet logisch? Vergelijkt u
maar:

in het persoonlijk voornaamwoord: we
schreven uwer alterwens, onzerbeider

wens en hunner oller wens. Een enkele
keer komen we die genitiefvormen van
het persoonlijk voornaamwoord nog tegen in plechtig taalgebruik: velen uwer
en erbarm U onzer.
Langzaam maar zeker verdwenen
die naamvalsvormen: mijner werd van

mij, uwer van u, onzer van ons en hunner
van hen. En zo veranderde ook de uitdrukking uwer/onzer/hunneroller wens:

Wij beiden goon verhuizen; dot is ons
beider wens
Zijbeiden goon verhuizen; dot ishun
beider wens

de persoonlijke voornaamwoorden hierin verloren hun uitgang en werden

u,

ons en hun. De oude naamval bleef
slechts bewaard in aller/beider, als genitiefuitgang voor de uitdrukking als ge-

Wij en zij veranderen in de respectieve vormen van het bezittelijk
voornaamwoord ons en hun. Naar
analogie hiervan lijkt er mij geen
enkele reden te bestaan om dat bij u
beiden/uw beider wens anders te willen zien.
Dat er weI sprake is van een speciale vorm van het bezittelijk voornaamwoord, blijkt uit het feit dat
we ons beider wens (niet onze) zeggen, hoewel de verbogen vorm wellicht logischer zou zijn. Maar logica
is niet altijd in volle omvang op taal
toepasbaar.
Heeft de grootste instinker van
het dictee hier zichzelf laten foppen?

heel: hun beiderwens.
Hun? We schrijven van hen. Wijst

hun dan tach op een bezittelijk voornaamwoord? Nee. Hun zet ons op het
verkeerde been.
In het Middelnederlands werd de
oude tweede-naamvalsvorm van de derde persoon meervoud uitgedrukt door

haer, haerer, hunner en enkele minder
frequente vormen. Toen die uitgang in
onbruik raakte, bleven de vormen haer
of hun over. In de 17de eeuw waren
voor de derde naamval (datief) en de
vierde (accusatief) zowel hen als hun in
gebruik, waarvan hun in de spreektaal
(evenals nu het geval is) de gewoonste
vorm was. Het verschil tussen hen/hun
is pas van later datum.
In de staande uitdrukking hun beider

Naschrift redactie

is hun (persoonlijk voornaamwoord,

Geenszins; de enig juiste vorm is werke-

tweede naamval) bewaard gebleven,

lijk u beiderwens. In deze en soortgelijke

ook al schrijven wij tegenwoordig van

uitdrukkingen (ons/hun beiderwens)

hen.

hebben we te maken met een persoon-

Er is nog iets wat verwarring zaait:

lijk voornaamwoord (mij, iou, haat. ons,

soms horen we na u wei degelijk een w.

u, hun), niet met een bezittelijk voor-

Maar die w heeft niets met bezit te ma-

naamwoord (mijn, jouw, haar, ons/onze,

ken. Wei met het begin van het erop

uw, hun). U beider is inderdaad een

volgende woord. Voigt na de u een

tweede-naamvalsvorm (genitief) die

klinker, dan vormen we vanzelf een w

precies hetzelfde uitdrukt als het meer

als overgangsklank van u naar a (vgl.

hedendaagse van u beiden. Met ons in

janu-w-ari). In u alter wens horen we dus

ons beider is dan ook niets speciaals aan

wei degelijk een w.

de hand.

Een geniepig struikelblok, deze uitdrukking. Maar u kunt gelukkig ook ge-

Vroeger was de genitief ook herkenbaar

woon van u beiden gebruiken.

<
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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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

voorbeeld door iedere k -klank in erkende
Nederlandse woorden metterdaad door
de letter k weer te geven en iedere s -klank
door een s.

n DE SPELLING VAN HET AFRIKAANS
W. j. Ouweneel - buitengewoon

n CURSIVEREN VAN VREEMDE
WOORDEN

Christine van der Hoff- tekstredactrice,
Haarlem
aar aanleiding van het artikel van
Nicoline van der Sijs in Onze Taal
nummer 11, over het al of niet cursiveren
van buitenlandse woorden, het volgende.
Ik geloof dat er maar één goede reden is
om buitenlandse woorden in een tekst te
cursiveren: als de leesbaarheid van de zin
echt lijdt onder het niet - cursiveren. En
hiervan ken ik maar twee geldige voorbeelden.
1 Buitenlandse woorden in een kolom
met minder dan 35 tekens per regel..„Tekst
in een smalle kolom vraagt meer concentratie van de lezer dan tekst in een brede-

N

re kolom; buitenlandse woorden kunnen
in zo'n tekst een onoverkomelijk obstakel
vormen, zeker als ze afgebroken moeten
worden.
2 Buitenlandse woorden die (mede
door de zinsconstructie) aangezien zouden kunnen worden voor een Nederlands
woord, met alle onbegrijpelijkheid van
dien (het Duitse bellen (= 'blaffen') bijvoorbeeld).
Verder vind ik cursiveren totaal zinloos.
Het staat betuttelend: de schrijver lijkt te
denken dat de lezer niet in staat is een
buitenlands woord te herkennen als het
niet cursief gezet is. (Pas op Jip, hier komt
een moei-lijk woord-je.)
Cursiveren verduidelijkt bovendien
helemaal niets: een lezer die geen woord
over de grens begrijpt, verandert echt niet
in een talenwonder doordat de schrijver
zo goed is geweest alle Engelse woordjes
schuin te schrijven.
Ik gooi er nog een schepje bovenop:
een goede schrijver zal in een tekst alleen
buitenlandse woorden gebruiken als hij
ervan kan uitgaan dat de lezer begrijpt
wat hij ermee bedoelt. Als de lezer het
waarschijnlijk niet zal begrijpen, is cursivering niet de oplossing, maar een goede
vertaling van het woord zoeken wél.
Streng lijkt me dit, maar érg rechtvaardig.

n DE C ALS BRON VAN VERWARRING

hoogleraar Wijsbegeerte te Potchefstroom
(Zuid-Afrika), woonachtig te De Bilt

D.J. Jasper - publicist, Haarlem

n het decembernummer van Onze Taal
schrijft de heer B.P. Visser dat de letter c
in onze taal een overbodige, onpraktische
importletter is die uit onze spelling opgeruimd zou moeten worden.
De c is als Latijns letterteken ontleend
aan de Griekse gamma, die op zijn beurt
weer afstamt van de gimel uit het Fenicische schrift. Het Latijn maakte gebruik
van het teken c zowel voor de op onze k
gelijkende klank alsook voor de s- klank.
De Griekse gamma werd waarschijnlijk
uitgesproken als een zachte k (ongeveer
zoals nu de Franse g in garcon).
De Griekse kappa — naar aangenomen
uitgesproken als onze wat hardere k —
werd door de Romeinen waarschijnlijk als
zijnde te 'hard', te 'Grieks', in het Latijn
niet overgenomen, omdat de uitspraak
van de gamma meer overeenkwam met
hun uitspraak van de k -klank (wat 'zachter' dus), in het Latijnse alfabet aangeduid met de letter c.
Het' Latijnse centum (honderd) werd
waarschijnlijk uitgesproken als 'kentoem'
(met zachte k = Franse g). Ook het voor
ons zo vanzelfsprekend klinkende centrum werd door de Romeinen, naar men
aanneemt, uitgesproken als 'kentroem',
later in het volkslatijn meer als 'tsjentroem' en van daaruit geleidelijk overgenomen als 'sentroem'.
De uitspraakregel die gehanteerd
wordt in de moderne talen, waarbij de c
voor e, i, y uitgesproken moet worden als
s en voor a, o, u en medeklinkers als k, is
kunstmatig ingevoerd ter regeling van de
ontstane verwarring. De Fransen hebben
zelfs, als uitzondering daar weer op, de cedille uitgevonden (garcon).
De c is inderdaad een onlogische en
overbodige letter in ons alfabet omdat zij
géén eigen klank weergeeft. Het eindeloze
gediscussieer over het gebruik van c of k
in onze spelling is zin- en nutteloos. Het
probleem is pas opgelost als een radicale
beslissing genomen wordt door een met
officieel gezag bekleed taalcollege, bij-

n Onze Taal van december 1991 stelt
B.P. Visser dat de c in de spelling van het
Afrikaans niet meer voorkomt. Dat is niet
juist.

Ten eerste komt ze (niet erg consequent) nog steeds voor in het meervoud
van bepaalde oorspronkelijk Latijnse (of
verlatiniseerde) woorden, zoals fisici (enkelvoud: fisikus) en medici (enkelvoud medikus). Aardig is te vermelden dat ook de
meervouden fisikusse en medikusse voorkomen.

Ten tweede is in het Afrikaans weliswaar de ch vrij consequent in een g veranderd (tegnies, argief, lag, sag, psige), maar
juist niet aan het begin van een woord,
zoals bij chaos, chemie, China, chirurg,
chloor, cholera, Christelik, chronies, chroom.
Het is wellicht aardig nog iets over de
lotgevallen van de c in het Afrikaans te
vertellen. Waar de ch als sj wordt uitgesproken, wordt ook sj geschreven: sjokolade, sjimpansee, sjiek, sjef, sjarme, masjien.
Waar de ch (op z'n Engels) als tsj wordt
uitgesproken, wordt tj geschreven: tjek.
Hetzelfde gebeurt met de Italiaanse c: tjella. Aardig is ook de tj in Engelse leenwoorden als tjom (Eng.: chum) en tjops
(Eng.: chops). De afzonderlijke c wordt, al
naar gelang de uitspraak, als k (kontrak,
kultus, koepee) of als s (sirkel, sinies, serti f kaat, dosent) geschreven, behalve in de genoemde uitzonderingen. Nadelen heeft
dat natuurlijk ook: zo kan het Afrikaans
geen onderscheid maken tussen doceren
en doseren, (beide doseer). De -ct- ten slotte wordt fonetisch weergegeven als -ks-:
aksie, funksie.
Nederlandse spellinghervormers zouden mijns inziens ook op andere punten
heel wat van het Afrikaans kunnen leren,
vooral als het gaat om woorden van
Griekse, Latijnse of Franse oorsprong.
Noot redactie
In het WAT (Die Afrikaanse Woordeboek) beslaat de c toch nog 69 bladzijden, met naar schatting 2000 woorden.
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InZicht wil u inlichten 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!

JEUGDVOORllCHTING

In de voorlichtingskunde beseft men
steeds beter dat het voor een effectieve aanpak van maatschappelijke problemen vaak noodzakelijk is jongeren te bereiken. Daardoor ontwikkelt
de jeugdvoorlichting zich de laatste
jaren als een zelfstandige richting in
de voorlichtingskunde. In de bundel
[eugdvoorlichting, jeugdinformatie. Een
verkenning wordt ingegaan op deze
nieuwe richting. Het boek bevat bijdragen van beleidskundigen, voorlichters en communicatiewetenschappers over de informatiebehoeften onder jongeren, de manier waarop jongeren aan informatie komen
en de wijze waarop jeugdvoorlichting beleidsmatig kan worden aangepakt.
Jeugdvoorlichting,

J.

Katus,

H. van Ewijk en I. van der Zande is verschenen bij uitgeverij Coutinho en kost
27,50.

ISBN 90 6283 845 6

JONGERENTAAl

De reeks woordenboekjes waarin de
taal van een subcultuur of een andere afgebakende groep is opgetekend,
is onlangs opnieuw uitgebreid. Van
Cor Hoppenbrouwers verscheen
Iongetentaal, een boek dat bestaat uit
drie delen: een 'intro', waarin wordt
uitgelegd wat jongerentaal is; een
middendeel dat bestaat uit 'onderhoudende stukjes' over verschillende
thema's binnen de jongerentaal en
een alfabetisch geordende lijst met
meer dan duizend woorden.
Jongerentaal. De tipparade van de omgangstaal is verschenen bij Uitgeverij
Stubeg bv en kost f 14,90.
ISBN 90 6523 076 9

GEZONDHEIDSVOORLICHTING

In de gezondheidsvoorlichting staat
de gedachte centraal dat veel ziekten

opleiding of beroep op hoger niveau
te gaan wijden. Het centrale thema
in deel2 is 'Nederland, land en Yolk',
dat in acht lessen wordt behandeld.
Voor het gebruik van het boek is
kennis van het eerste deel vereist.
Bijbehorende woordenlijsten in verschillende vreemde talen, geluidscassettes en een docentenhandleiding
zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
'Kunt u mij even helpen?' van A.M.
Fontein en P. de Kleijn is een uitgave van
het Nederlands Centrum Buitenlanders
en kost f 30,ISBN 90 71938 55 7

Gezondheidsvoorlichting wordt uitgegeyen door Coutinho en kost f 24,50.
ISBN 90 6283 847 2

jeugdinformatie. fen

verkenning onder redactie van

f

en ongevallen kunnen worden voorkomen door goede medische informatie te geven. Als mens en maar weten waarom ze veilig moeten vrijen,
gezond moeten eten en zich moeten
voorbereiden op sportieve inspanningen, dan zouden er heel wat minder medische problemen zijn. In het
boek Gezondheidsvoorlichting geeft
Gerjo Kok zeer concreet en stap voor
stap aan hoe de informatievoorziening over gezondheid aangepakt kan
worden. Hij gaat in op de probleemanalyse, het opstellen van een voorlichtingsplan en het meten van het
effect van de voorlichting.

TAAl EN FllOSOFIE

In Taal en woordkunst gaat Hugo
Roeffaers in op taalkundige en filosofische inzichten over taal, en verbindt hij die met inzichten over esthetica, literatuur en poezie, Hij besteedt onder andere aandacht aan
het structuralisme, de generatieve
grammatica, taalperspectivisme, het
dialectisch denken en religieuze poezie. De auteur over zijn boek: 'Ik keer
de taal binnenstebuiten, beschrijf ze
van binnenuit en wil aantonen hoe
taal tot woordkunst opbloeit.'
Taal en woordkunst. fen filosofische verkenning wordt uitgegeven door Garant
en kost f 23,75
ISBN 90 5350 047 2

PR EN COMMUNICATIE

Public relations is het bevorderen
van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publiek. Het gaat er
de organisatie daarbij om een zo positief mogelijk beeld van zichzelf te
geven. In Public Relations met beleid
van Martin Meulenberg en Betteke
van Ruler wordt een introductie in
de public relations gegeven. De auteurs, die verbonden zijn aan de
School voor de ]ournalistiek en
Voorlichting te Utrecht, gaan in op
het analyseren van het beeld dat het
publiek van een organisatie en die
organisatie van zichzelf heeft, op het
ontwikkelen van een beleid voor externe communicatie, en op de manier waarop moet worden omgegaan
met de pers. Het boek is bestemd
voor beleidsmakers en studenten aan
management- en communicatieopleidingen.
Public Relations met beleid is verschenen

TWEEDE-TAAlDIDACTIEK

Al eerder werd in deze rubriek een
aantal publikaties op het gebied van
de tweede-taalverwerving gemeld.
Onlangs verscheen er een nieuwe
publikatie, getiteld 'Kunt u mij even
helpen?'. Het is het tweede deel uit de
serie Helpl, die bestemd is voor nietNederlandstaligen die Nederlands
willen leren om zich daarna aan een

bij Coutinho en kost f 19,50.
ISBN 90 6283 852 9

NIEUWE VAN DALE

Komend najaar verschijnt de nieuwe, twaalfde druk van Van Dale's
Groot Woordenboek der Nederlandse
Taal, beter bekend als 'de dikke Van
Dale'. De nieuwe druk verschilt van
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de vorige, niet aIleen in het grate
aantal nieuwe trefwoorden, maar
oak in het feit dat de structuur van
de lemmata volledtgzal zijn herzien
en aangepast. Te zijner tijd zal i~
Onze Taal uiteraard ruim aandacht
worden besteed aan de nieuwe druk
van dit gezaghebbende woordenboek.

Kosten: f 85,- (WAP-Ieden f 75,-)
voor deelname, bundel, lunch en barrel. .
Insch.rijving: door overmaking van dit
bedrag op girorekening 6318108 t.n.v.
WAP, Rotterdam.
Voor meer informatie: WAP-secretariaat, Plantage 14, 2311 JD Leiden, tel.:
071-133323 .

• KllIAANlEZING
• SYMPOSIUM TAALVAARDIGHEID
Op 4 april vindt er een symposium
georgantseerd. door het
Werkverband Amsterdamse Psycholmguisten (WAP), over het thema
'Taalvaardigheid'. Tijdens dit symposium komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de
betekenis van het begrip 'taalvaardigheid', het meten van taalvaardigheld, schoolse taalvaardigheid en
taalvaardigheid in een vreemde taal.
Plaats en datum:
Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam op
zaterdag 4 april 1992 van 9.30 tot 16.00
uur.

plaats,

Op 8 april om 20.15 uur houdt de
Kiliaanstichting, die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het
nog te verschijnen nieuwe grate etymologische woordenboek, haar jaarlijkse Kiliaanlezing voor een breed
publiek. Dr. Hans den Besten zal
spreken over De makke van de etymo-

logie van koloniale woorden in het
Nederlands.
Plaats:
Centraal Faciliteitengebouw van de
Rijksuniversiteit Leiden, C1everingaplaats
1, Leiden .
<
De toegang isgratis.

AbonneerNU
Op Ons Erfdeel

NEDERlANDS VAN NU [6]
In het laatste nummer van 1991
wordt in Nederlands van nu stllge st aan bij .het overlijden van de voorzitter van onze Vlaamse zustervereniging'VAN, de heer Jan Demol.
G. de Bruyckere bespreekt school-tieme n enD. Tro mmelman s geeft een
toeliqhting op de taa lkundige activiteiten van het Belgisch Instituut
voor Normalisatie. In de rubriek
'Vragen van-lezers' kuritu lezen over
constructies van durven met te, over
het verschil tussenomdat en doordat,
en over de uitdrukkifigen riehting
kust, midden mei en gerede paitii. Na
enkele persberichten ove r taal biedt
deze aflevering van het tijdschrift
ten slotte een uitvoerige bespreking
van het synoniemenwoordenboek
van Van Dale.
Een abonnement op Nederlands van
Nu kost Bfr. 550/ f 30,- en is te verkrijgen bij de Vereniging Aigemeen
Nederlands, Koningsstraat 192 bus 19,
B 1000 Brussel. Betaling vanuit
Nederland via giroreken ing 3992897
t.n.v. VAN, Brussel.
;x~

STAALKAART VAN ARll KEl.E ~ ~1T

ONSERFDEEL

WIE ZICH NU ALS NIEUWE ABONNEE MELDT VOOR 1992,
ONTVANGT GRATIS ALS WELKOMSTGESCHENK :

•

VAN NUEN TOEN, STAALKAART VAN ARTlKELEN UIT ONSERFDEEL
Een uniekebloemlezing van360bladzijden,met artikelenuit 32jaargangen
(1957-1989) van het algemeen-Nederlands culturee1 tijdschrift Ons Erfdee1.

Dit aanbodgeld:
uitsluitend voor
nieuwe abonnees die
het afgelopenjaar
geenabonnee zijn
geweest.
'Ibezending van het
geschenk gebeurt na
ontvangst van het
abonnementsgeld.

Stuur de bon (of een kopie) naar:
Stichting Ons Erfdeel,
Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer.

Uitdezeperiodeis een keuzevanveertigartikelengemaakt. Dezehebbenbetrekking op een breed scala aan onderwerpen:
de kunsten, media, internationale
culturele betrekkingen, geschiedenis,
culturele samenwerking, taal-en cultuurpolitiek en diverse algemeenlA, NafEER Mil ALS NIEUWE ABONNEE OP ONS ERFDEEL 1992:
maatschappelijke vraagstukken.
Abonnementsprijs f 92,- voor 5 nummers (800 bIz.)
Daarmee geeft deze staalkaart
een adequaat beeld van de veelzijdigNAAM : - - - - - - - ---.J
heid van Ons Erjdeel, dat door zijn
STRAAT:.
-----I
algemeen-Nederlands karakter en
cultuurpolitiek engagement een eigen
POSTCODE :
_ PLAATS :
.-.J
plaats verwierfin het culturele leven
van Nederland en Vlaanderen.
o IK SlURf HEDEN f 92.- OP POSTREKENING 108.41.98 VAN STICHTING ONS ERFDEEL
o IK BETAAL NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR.

ONSERFDEEL

Datum :

Handtekening :

• Het Aids-virus is mogelijk op mensen overgebrach t door
expe rim en ten in de [aren twintig, to en wetenschappers met
apenb loed een vaccin tegen malaria zoch te n, aldus de arts
Ch arles Gilks in het Britse blad Nat ure.
Aigemeen Oagb lad, 29 - 11- 199 1

a. Inbrekers stalen Th .
. iRgelrade helevoorraad winteraardappelen uit zijn
kelder
.
b. Vutters timme n kleutercrash i
aar voor werkende moeders in Nieuwstadt
c. Joep Peeters m
een v
meer houden in souterrain van zijn Sittardse
etaqewoninq

13

Demente bejaarden verdubbelen zich
Het is Bakhuys overigens niet gelukt
vergeving te krijgen voor wat to en
als zware zon den werd en aangerekend.
Een paa r jaar later kreeg hi j tbe en
weer late r een rustige kantoorbaan .

Aan de lezers van Luister
Va nwege stijging van loon- en produktiekosten
zijn wij helaas genoodzaakt zowel de abo nnements prijs als de prijs van ee n los numm er te verhogen naar respectieve lijk f63,-/ Bfrs 1280 en
f7,25/Bfrs 150. Wij ho pen dat u hie rvoor begrip
kunt aantonen.
De uitgeve r
Luister, december 1991

et mag een wonder heten als
er, na alle poli tieke en wete nschappelijke stammenoorlogen , opnieuw een offici ele spe lling
komt. ln tussen he eft de taa lgeb ruiker
een autoriteit nodig. De krant is in de
prakti jk zo' n au toriteit, al maakt ze
vijftien fouten per pagina. Dat zijn nog
alti jd fouten teg en haar eigen standaard, waarop de lezers haar kunnen
aanspreken. Als de overheid beslu it om
definitieve taalregels op te ste llen , kan
ze zich beter lat en adviseren door een
conservatief taalbolwerk als de krant,
dan door een kibbelend conclaaf van
taalgeleerden dat bereid is om ons van
de ene op de andere dag leezd en verblijvd te laten schrijven, omdat zijn gevoel voor system atiek daarmee wordt
bevredigd.

H

NRC Hand elsblad, 11-7 - 1992

021. 55--25993
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Kakelende verse kipfile

NRC Handelsblad 22- 12- 199 1

EXTRA UERS
UERSSPECIRLIST
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1 AF~T; TOTAAL
SCHAAL 00 # 2386
DANK U EN
GRAAG TOT ZIENS

Een wegens
moord tot levenslang
veroordeelde
Amerikaanse vrouw
kreeg in de
~
. varngenis een kind
~aar van schuld
vrijpleitte.
VOGELMARKT
IWERE Z ON DAGVOORM IDDAG:
Omgeving van de stadsschouwburg in
Antwerpen, van 8.30 tot 73 u.
Aigemene markt met levende vogels en
huisdieren , Hollanders, bloemen en
planten, kuriosa, enz.
De Gazet van Antwerpen, 30 decemb er 1991
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meeste
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KLENON EN VERSCH U IVEN

De 'hangmatf verklaart klemtoonverschillen
Ergernissen van de taalgebruiker
r
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SCHRIJVEN IN DE PRAKTIJK

Waarom zijn beleidsnota's vaag?
Voor- en nadelen van schrijven met de PC
Tekstsehrijvers, wie zijn dat?
VERSCHUEREN: EEN UNIEK
WOORDENBOEK IN NEDERLAND
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OUDERAANSPREKING:

moeder verdwijnt en Ian slaat niet aan
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Mieke Trommelen & Ellis Viscl1
Is h e t Ne d e rlan ds een ' h a ngmat ' -taal?
Een klemto o nregel di e ee n d eel va n
de ' ve rlo ed e rin g ' ve rklaa rt

64 -65
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Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
Telefoon 070-3561220

70
Rinke Berkenbosch

Fax 070-3924908
Het Genootschap On ze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel
'het verantwoorde gebruik van de
Nederlan dse taa l te bevorderen en
aan hen die haar gebruiken meer
begrip en kennis daarvan bij te
brengen.'
Het maandblad On ze Taal (oplage
36.000) wi! op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze in zicht geven in aile zaken die het
taalgebruik betreffen.
Niet aileen de deskundige is aan het
woord in On ze Taal; maar ook en
vooral de taalgebruiker in welke
hoedanigheid ook.
Voor het overnemen van artikelen
is toe stemming van de redactie nodig.
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66 Reacties: van 1 naar w (1-3) ; h andleidingen;
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86 InZicht: nieuwe boeken
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De verschuiving van klemtonen in woorden kan de gemoederen van Onze-Taallezers
danig verhitten. Ingezonden brieven over 'deze taalverloedering' gericht aan Onze
Taal of gepubliceerd in dagbladen zijn geen uitzondering. Twee taalkundigen deden
onderzoek naar klemtoonverschuiving: zij zochten (en vonden) een verklaring voor
een deel van de klemtoonveranderingen. In die gevallen past de taalgebruiker een
klemtoonregel (het `hangmat-effect') nauwgezet toe en 'valt het met de verloedering
nogal mee'. Drie lezers van Onze Taal zetten hun opvatting over klemtoonverschuiving
tegenover deze wetenschappelijke analyse.

Klemtoonverschuiving

van frases zijn Piets auto, Riet verft,
zwart paard. Ook eigennamen —
en dit in de ruime zin des woords —
zoals Ruud Lubbers of prins Claus
worden tot de frases gerekend.

Is het Nederlands
een 'hangmat'-taal?

Samenstellingen en frases hebben ieder ook een eigen klemtoonpatroon.
Om met de laatste te beginnen: in
een frase ligt de klemtoon achteraan.
Ieder woord in een frase heeft z'n eigen hoofdklemtoon, en van al die
hoofdklemtonen wordt de meest
rechtse gepromoveerd tot hoofdklemtoon van de frase; of, anders gezegd,
alle woord-hoofdklemtonen worden
bijklemtoon in een frase, behalve de
laatste. Schematisch speelt zich dus
het volgende af:
–> Piets auto
Piet, auto
Ruud, Lubbers> Ruud Lubbers

Mieke Trommelen - Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak, Rijksuniversiteit Utrecht
Ellis Visch - Vakgroep Algemene Taalwetenschap, Rijksuniversiteit Leiden

et Nederlands is een klem toontaal. Dit betekent, weten we al meer dan een
halve eeuw, onder meer
1
het volgende. Woorden
hebben precies één hoofdklemtoon:
huis, jaloers, paragraaf,, gorgonzola,
Paramaribo. De aanwezigheid van bijklemtoon hangt af van de lengte van
een woord: als een woord lang genoeg
is, dan valt, ruwweg, de bijklemtoon
(hier aangegeven met een ') op iedere
tweede lettergreep (links of rechts)
van de hoofdklemtoon: dus geen bijklemtoon in huis en jaloers, wel in paragráa f, gorgonzola en Pàramaribó. De
lezer kan dit voor zichzelf nagaan: het
is in het algemeen zo dat onbeklemtoonde lettergrepen uitgesproken kunnen worden als de 'stomme vocaal'
sjwa (weergegeven met a): jalóers, paragráa f, górganzóla, pàramárabó. Het
kost soms een beetje moeite, maar het
kan! Daarentegen zijn uitspraken als
paragraaf of gargonzóla uitgesloten.

Ook van de hoofdklemtonen binnen
een samenstelling wordt er een geDe observatie van deze briefschrijver promoveerd tot de hoofdklemtoon
dat de klemtoon verschuift naar de
van de hele samenstelling. Bij sameneerste lettergreep is juist, maar met de stellingen met naamwoorden en
verloedering valt het nogal mee. Wij werkwoorden is dat het linker woord
willen laten zien dat de gebruiker van (zie de voorbeelden 1 en 2), bij sade Nederlandse taal eigenlijk niets
menstellingen met bijvoeglijke
anders doet dan de klemtoonprincinaamwoorden en voorzetsels het
pes in de taal nauwgezet toepassen.
rechter woord (zie de voorbeelden 3
Onze inleidende opmerkingen over
en 4):
de positie van hoofd- en bijklemtoon 1 strijk, ijzer
> strijk-ijzer
kunnen dienen als achtergrond voor 2 zin, spéel
> zin -spèel
een verklaring van de verschuivingen. 3 gast, vrij
> gast-vrij
4 boven, op
–> boven -óp

Het is niet onze bedoeling hier uit te
leggen hoe -de hoofdklemtoon in een
woord op de goede lettergreep terechtkomt (hoewel daarvoor wel regels beschikbaar zijn); we gaan er gewoon van
uit dat hij ligt waar hij ligt.
Met de regelmaat van de klok verschijnen er in kranten ingezonden brieven waarin ergernis uitgedrukt wordt
over de verloedering van de Neder
-landse
klemtoon, met name in de media. We citeren bijvoorbeeld uit een ingezonden brief in de Volkskrant van
13 april 1991:

Woorden kunnen in het Nederlands
samengevoegd worden tot grotere
eenheden. Bijvoorbeeld door het
combineren van twee (of meer) bestaande woorden tot een (samengesteld) nieuw woord, zoals strijk-ijzer,
ik gevoel, zin-speel, gast-vrij, waterdicht, boven -op, enzovoort (die de
woordsoorten naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord en
voorzetsel in zich hebben). Woorden
kunnen ook samenkomen in zogenaamde frases, dat wil zeggen, zinnen
of 'stukjes van een zin'. Voorbeelden

'Er is een nieuwe trend in de spreektaal: het
verschuiven van de klemtoon naar de eerste
lettergreep.'

De briefschrijver geeft voorbeelden
als legendarisch, continu, uiteraard,
tévergeefs, politiek, télefonisch, enzovoort, en concludeert:
'Denken spiegelt zich in de taal. Men denkt
niet meer, maar kletst maar een eind weg.
Daarom dus die nadruk op de eerste lettergreep. Dan is men eigenlijk al in hoofdzaak
van het woord af.'

LINKS- OF RECHTSOM

Het principe is duidelijk: woorden
komen met hun eigen woordklemtoon samen in een frase of samenstel
zo'n frase of samenstelling -ling.I
wordt één bepaalde woordklemtoon
gepromoveerd tot de hoofdklemtoon
van het geheel, en alle andere woordklemtonen worden gedegradeerd tot
bijklemtonen.
-q HET HANGMAT-EFFECT

Maar bovenstaande voorbeelden zijn
redelijk simpel. Het zijn frases of samenstellingen bestaande uit twee >
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woorden die zelf bestaan uit maar een
of twee lettergrepen. Zouden we ze
langer maken, dan gelden nog steeds
de regels van frase- en samenstellingsklemtoon, maar treedt er eveneens
een bijkomend effect op : de bijklemtoon op het meest linkse woord in
een frase, bijvoeglijke samenstelling
en voorzetselsamenstelling is 'iets prominenter' dan de bijklemtonen elders.
Hetzelfde geldt voor de bijklemtoon
op het meest rechtse woord in een
naamwoordelijke of werkwoordelijke
samenstelling. De volgende voorbeelden geven aan wat we bedoelen (we
geven deze iets sterkere bijklemtoon
aan met het bijklemtoonteken op een
vetgedrukte lettergreep):

6ud, zwatt, paard -> bud zwartpaard
-> bud zwartpaard
Riet, vertt, Piet, auto -> Riet verft Piets
auto -> Riet verti Piets auto

prent, brief, kaart -> prent-brtef-kaart
-> prent-brtet-kaart
bad, hand, d6ek, Ius -> bad-hand-dockIus -> bad-hand-doek-lus

Dit wordt in de literatuur weI 'het
hangmat-effect' genoemd. Precies aan
de andere kant dan waar de hoofdklemtoon ligt, is de bijklemtoon sterker dan de overige bijklemtonen. Dit
hangmat-effect treedt ook op binnen
een woord als er meer dan een bi]klemtoon aanwezig is: onomatopee,

KlEMTOONVERSCHlllEN
W. van der Kraan - leraar klassieke talen,

Drempt
n verreweg de m eeste geva llen bestaat
er gee n twij fel over de plaat s van de
klemtoon in Nede rlandse woor de n. Wei
zijn er ee n paar woorden die variatie toelaten , zea ls klimop, komaf; monddood en
poeha, maar dat zijn uitzonderin gen .
We streven er allemaal naar he t acce n t
daar te leggen waar het hoort, wa n t in
h et sociaal verk eer luistert dat nauw. Wie
h et in bepaalde krin gen h eeft ove r normaliter en catalogus, beperkt de eigen car rierernogelijkheden aa nz ienlijk.
Toch zijn er ook binnen het 'besc haafde' Nede rla n ds klemtoonverschillen die
het signa leren waa rd zijn . Hier zijn wat
voor bee lde n daar van:
- aanhoren Som m igen zeggen aan hoten, en dat zijn naar m ijn ervar ing m eestal m ens en met een katholieke afko ms t.
Een zin als ' Heer, aa n hoor mijn gebed'
valt in die kerk vaa k te belui steren .
- overleggen De klemtoon belandt
stee ds vaker op de eerste let tergreep , oo k
als het bedoelde werkwoord overleggen is
en ni et overleggen. Wellich t gebeur t d it
na ar ana log ie va n woorden als overtocht,

I

overloop en overspel. Het werkwoord
overleggen heeft zich inmiddels veelvuld ig m eester gemaakt van het voltooid
deelwoord van ovetleggen ('W ij hebben
de stu kken aa n de rech ter overlegd') .
- va gina In het Latijnse woord ligt de
klem toon op de tweede lett ergreep. Nede rla n de rs leggen hem m eestal op de
ee rste, o p ee n en kele eigenz innige gynaecol oog na. Onder in vloed van pagina? Kom isch is in elk geva l de hypercor recte uit spr aak pagina.
- Orion Oo k oo rspro n kelijk Griekse
ben am in gen zien vaak hun klem toon
verhuizen . Orion (sterre n bee ld, vliegtu igtype ) kreeg zo de nad ruk op de eerste lett ergreep. Maar pra ten Nederlanders Engels, dan zegge n ze weer Or/Oil.
- d ementie We sp reken va n clementie,
penitentie en detentie, en toch zeggen we
m eesta l dement/e. Aan h et corr espon deren d e Franse woord ligt het n iet , wa n t
dat is demence. Waaraan dan wei? Mijn
vero nderste lling is dat de oorzaak ligt in
d e uitspr aak van h et oo rspronkelijk
Franse woo rd dementi, in de dip lom atie
gebru ikt voo r logen str affin g van on juiste of o nwelgeva llige bewerin gen . Maar
ik geef deze verklaring graag voor een
betere.
<

hoofdklemtoon en bijklemtonen. En
van aIle bijklemtonen wordt diegene
die het verst van de hoofdklemtoon af
ligt, iets prominenter dan de andere:
er ontstaat een 'hangmat' .

-> gast-vtt] huis -> gast-vrijhuis
schat, rijk -> scnat-rii k -> schat-riik,
man -> schat-rtik man -> schat-ttik

Nu gaan we de zaak nog ingewikkelder maken. Als we bijvoorbeeld een
samenstelling in een frase plaatsen,
zien we het volgende:
gast, vrfj -> gast-vrt] -> gast-vrii, huis

Wat hier gebeurt, is precies wat de
klemtoonregels moeten doen: twee
woorden, ieder met eigen woordklemtoon, komen samen in een bijvoeglijke samenstelling; de samenstellings-

man
('hangmat'links)

encyclopedie.
Het principe is dus als voIgt: woorden
hebben hun eigen hoofdklemtoon en
bijklemtonen. Frases en samenstellingen hebben oak een bepaalde totaal-

KlEMTONEN

D

e klemtoon speelt een do orsla ggeven de rol in de ontwikkelin g van
een taal. Het hedendaagse da gblad
wor dt kraut genoe md naar het m eer
p rominente gedee lte in de uit spr aak
van nouvelles courantes; blijkbaar me t
voo rbijzien aan de beteken is.

faal , ova tionee l, pr ominen t, tradit ion eel,
illustrati ef, enz . En va n de wee roms tuit
krijgen ook m eer alledaagse woord en pri m air acce n t: tegen st rijdig, person eel, oppervlakkig, onde rweg, regelm atig, ove rzeese . Zijn wij getui ge van een klemtoonversch uivln g, zoals de Enge lse taal ee n
'v owel sh ift' heeft beleefd ? Gaat binnen kort doo r het accent vooraa n h et versch i!
in de uit gangen -ien en -ieen (olien/fobieen) ook ver dwi jne n?

Spreke rs in het open baa r hebb en tegen woordi g de neiging de klemtoon zove r
m ogelijk na ar vo ren te ha len , voo ral in
on tle n inge n: indirect, postti ef, kwaliteit , in terna tion aal, collectief, cata str o-

Oo k wat de zinsacce n te n betr eft, zijn er
dagelijks o nge bru ikelijke var iaties te beluisteren . Op aile sta tions wo rdt omgeroepen dat 'de heer A wordt verzoc h t zich
na ar B te begeven', 'dat tr ein C is bin nen-

G. Roelfsema - leraar Engels meao,

Lekkerkerk

~-----------

gekome n op baanvak 0' (alsof deze gebeu rteni s eerst on tken d was!). Hoe
komt het toch dat zovee l m en sen in
co mmu n icatie op afsta n d onbewu st in
hun uitingen zu lke m erkwaardige
klemto ne n leggen?
Zulke versch ijnse len besch ou wen als
m od evormen is te gem akkelijk. Mode
wordt im me rs aa nge ko nd igd, voo rgesch reven en ove rgenome n door ieder
d ie ni et ac h te rlijk wi! lijken . Daaren tege n zal degen e d ie ero p wo rdt gewezen dat de uitspraak tot dusver modiellS was, zich afvragen of modieus zeggen n iet wat vo orlijk is zolang n iet oo k
<
de an der en dit doen .
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klemtoon komt dus achteraan, en de
klemtoon van het eerste woord wordt
bijklemtoon. Deze samenstelling
wordt ingebed in een frase, door toevoeging van huis of man (ieder met
z'n eigen woordklemtoon). Fraseklemtoon geeft het laatste woord de
hoofdklemtoon van de frase, en aile
andere klemtonen worden bijklemtoon. Het 'hangmat-effect' treedt op ,
en het mee st linkse woord van de samenstelling (gast, schat) wordt iets
prominenter dan z'n rechter buurman (vrij, rijk) beklemtoond.
Het effect van de werking van aile genoemde klemtoonregels is verrassend:
de zwakke broers van de samenstellingen gastvrij en schatrijk worden sterk
en de sterke broers worden zwak.
Anders gezegd, de oorspronkelijke
hoofdklemtoon in de samenstellingen
gast-vrii en schat-rijk in isolatie is,
wanneer ze zijn ingebed in frases,
minder prominent dan de oorspronkelijke bijklemtoon: de oorspronkelijk
sterkste eindigt als allerzwakste.
• BRON VAN EllEN DE
Dit zelfde effect is te zien in wat langere woorden die zelf eigen bijklemtoon hebben wanneer ze worden ingebed in een grotere eenheid. We geyen weer wat voorbeelden van zulke
langere woorden in een frase of samenstelling:

VERSCHUIV EN D E
KLEMTO N EN
Mr. R.W . Asser- Amstelveen

dat een langdurig applaus de uitvoeren den beloonde. Al deze nieuwigheden vallen bij het aanhoren (mijn uitsp raak) van
de radio velen waarschij nlij k n iet meer

l vele jaren kunnen we horen en lezen da t sprekers en sch rijvers het
werkwoord overlessen vervangen door
oveneggen, en clclll lwren door aanhoren .
Naar het m ij voor komt (voorkornt), komen deze klemtoonversch uivingen nu
veel voor - daarbij gaat het dan om
werkwoorden die met een voorzetsel zijn
samengesteld . Mijn laatste vondst: 'Wi! je
pro beren deze tegen stand er te over ha -

A

op.

len?'

Kan zo'n ontwik keling kwaad? De aa ntasting van verieden deelwoorden (overlegd,
aanl ioord) doo r ana logie of con tamina tie
is ken nelijk een onafwendbaar gevolg, al
zal dit bij sterke werkwoorden nie t gauw
gebeuren. Krijgen we straks ook : heb je
d ie overge haa lde lastpost overhaald om
n u eens wat meegaander te zijn ?
Vervelend is het natuurlijk als twee
verschillende werkwoo rden zoals ovettegsen en 6verleggen niet meer on derscheide n word en . 'Met zijn uitstekende oren
sto nd zijn n ieuwe muts hem toch uitsteken d.' Kan zo' n zin zonder accen ttekens
nog goed gelezen worden als we klerntonen achteloos late n zwerven ?
<

Het lijkt erop dat de klemt oon verschulvingen voo ral doord ringen bij tegen woordige deelwoorden. Bij die werkwoordsvorm is de verschuiving de en ige
verandering. Die valt niet zo op en daa rdoor kan he t verschi jnsel als geheel vri]wei onopgemerkt in onze uitspraakge woon ten insluipen. En zo horen we dus
da t Ajax aanvallend speelde, dat het orkest nu aansluitend van dezelfde cornponist de tweede symfonie zal spelen, dat de
regering een aanv ullende begrotin gspost
voors telt, dat de afwachtende houding
van de dokter de patient verontrust, en

wordt de bijklemtoon achteraan sterker dan de oorspronkelijke hoofdklemtoon.

Een voorbeeld als strandmarathbn illustreert het hangmat-effect overduidelijk als we het zetten naast bijvoorpolitiek -> politiek, leider -> pOlitiek
beeld bontcapuchim: de samenstellinleider -> polittek leider
gen hebben dezelfde 'klerntoonconkoningin -> kimingin, Emma ->
tour' (ze 'rijmen' wat klemtoon bekimingin Emma -> kbningin Emma
treft), terwijl de rechter woorden in
('hangmat'links)
isolatie absoluut niet 'rijmen': mdrathon met hoofdklemtoon vooraan
hospitaa! -> veld, hospitaat ->
versus capuchon met hoofdveldhbspitaal -> veldhospitaal
klemtoon achteraan. Het
marathon -> strand, marathon ->
strdndmarathon -> strandmarathbn
hangmat-effect is verant('hangmat' rechts)
woordelijk voor het feit dat
marathon in strandmarath on
een soort eindklemtoon
In de eerste twee voorbeelden heeft
het eerste woord steeds eindklemtoon heeft, terwijl dat bij het
woord in isolatie niet zo is.
en ligt de bijklemtoon vooraan. Het
hangmat-effect zorgt ervoor dat, inge- Anders gezegd, het hangmatbed in een frase, de bijklemtoon in de effect zorgt ervoor dat de
hoofd- en bijklemtoon van
eerste woorden sterker wordt dan de
een 'los' woord precies omgeoorspronkelijke hoofdklemtoon van
keerd ligt als zo'n woord
die woorden. De laatste twee voorbeelden hebben hoofdklemtoon voor- wordt ingebed in een groter
geheel.
aan en bijklemtoon achteraan. De
En dit vormt de bron van
hangmat werkt hier de andere kant
op en, ingebed in een samens telling,
de ellende: lui steraars 'horen'

Nog een voo rbeeld uit een recen te radio-uitzen din g: ' ...veel voor k6me nde crimi naliteit.. .' Ik verheug me nu al op de
kennismaking met een voo rk6mende crimineel (die in tussen wei moet weten dat
het kan voorkomen dat je met zo' n voorkomen niet kunt voorkomen dat je moet
voorkomen ).

het hangmat-effect, maar interpreteren dit niet in een hangmat-context;
ergo, conciuderen ze, de woordklemtoon is incorrect.
Even terugkomend op de voorbeelden die genoemd werd en in de ingezonden brief aan de Volkskrant: onze
voorspelling is dat de daar genoemde
woorden, zoals legendarisch of continu,
niet in isolatie zo zijn uitgesproken,
maar in frases als legendarisch feit of
continu zan. We 'kletsen ' dus hele-
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maal niet 'maar een eind weg'; er
wordt wel degelijk over nagedacht.
Het Nederlands is overigens absoluut niet uniek in zi]n hangmat-verschijnselen. We komen ze tegen in
uiteenlopende talen, al is er wel verschil in de mate waarin een taal er gebruik van maakt. Zo treffen we in het
Engels en Italiaans 'hangmatten naar
links' aan: Tennessee naast Tennessee
Williams, onoro naast onoro Dante (hij
eerde Dante); het Dults is als het

•
•
•
•

•

VAN L NAAR W [1]

n het artikel 'Wew, maaw en schoow'
constateert A. Seijkens in Onze Taal
nummer 1 van dit [aar de verandering
van 1 naar w. Dit verschijnsel is echter al
eeuwenoud. Zo zijn bijvoorbeeld alle
Engelse woorden met de lettercombinatie
-old door Hollandssprekenden veranderd
in -owd. Dat is gebeurd in een tijd dat de
w nog als u werd geschreven, waardoor de
combinatie -oud ontstond. Niet -Hollandse dialecten in ons land, zoals het VenloBlericks, behielden niet alleen de combinatie -ld, maar ook de klassieke, Oudengelse/Oudhoogduitse klinker a of 0 van
die woorden.
Ik ben het met Seijkens eens dat op
school weer meer aandacht moet worden
be steed aan de uitspraak. Niet alleen de
vervorming van 1 naar w is bedenkelijk.
Vooral randstedelingen onderscheiden de
zachte b, d, g, v en z niet (meer) van de
harde p, t, ch, f en s. Zonder voldoende
aandacht verwordt het Nederlands tot
een taal zonder historische aansluiting.

I

VAN L NAAR W [2]

Leo Immerzeel- Rotterdam
n het januarinummer las ik een stuk]e
over het uitspreken van de letter I als w
in een woord als schoow/school.

I

We willen hiermee overigens niet beweren dat het hangmat-effect alleen
verantwoordelijk is voor alle 'klemtoonergernis' in het Nederlands. We
kennen zelf ook feiten als werk16os,
milieubeleidsplan, of Cleopatra. Maar
dat is weer een heel ander verhaal.
<

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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke wijzigingen raadplegen wij de auteur. Reactieskunnen doorgaans worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

H. Meijer - vertaler, Blerick

•

Nederlands tweezijdig: nalbtot naast
halbtote Mann, en dnziehen naast den
R6ck anziehen.

Welnu, volgens mijn zoontje Sven (6
[aar) zijn de woorden bril en leeuw rijmwoorden! Dat onderwerp behandelen ze
al op school. Nu geloof ik niet dat z'n juf
daar ook zo over denkt, maar het is wel
frappant: hij kan nauwelijks lezen en
schrijven maar wel goed luisteren en uitspreken, en komt dan tot de conclusie:
briw en liw rijmen. Tja!

•

drang om netjes te spreken? Als kind heb
ik geleerd in de dageli [kse omgang een
sjwa (toonloze e) in te voegen tussen een
1/r en een daarop volgende medeklinker,
uitgezonderd de 'tandklanken' t, d, s en z:
erg / erreg/, twaalf /twalef/, vork /vorrek/,
walm /wallem/. In enkele gevallen is deze
uitspraak zelfs algemeen aanvaard: /doren/, /horen/. Door deze sjwa-invoeging
worden de I en de r wel duidelijk uitgesproken. Velen beschouwen deze invoeging echter als niet-beschaafd en laten
haar daarom geforceerd weg, maar beseffen niet dat ze daarmee de ontwikkeling
in de hand werken die Seijkens waarneemt.
Het tegenhouden van een taalontwikkeling werkt een andere ontwikkeling in
de hand. Taal laat zich niet dwingen. We
zullen dus moeten kiezen tussen /ellef/ of
/ewf/. Zellef kies ik voor /ellef/.
Overigens heeft zich al in de Middeleeuwen een zelfde soort ontwikkeling
voorgedaan. De I in bepaalde klankcombinaties werd niet meer uitgesproken:
old/aid werd oud (goud, koud)
olt/alt werd out (hout, mout)
De klinker voor de 1werd door de wegval gerekt en veranderde in een tweeklank. Toen gebeurde het aIleen daar
waar de 1tussen een o/a en een d/t stond.
Het zou kunnen zijn dat de huidige ontwikkeling een voortzetting hiervan is,
waarbij nu andere combinaties aan de
beurt zijn om deze verschuiving te ondergaan.

VAN L NAAR W [3]

Lex van Boetzelaer - Zeewolde
.P.G. Seijkens constateert dat de uitspraak van de I in het Nederlands
steeds meer op een w gaat lijken. Hieraan
zou ik willen toevoegen dat niet alleen de
uitspraak van de I verandert, maar ook die
van de r. Beide klanken zijn voor Nederlanders vooral aan het einde van een lettergreep moeilijk uit te spreken. Zo begint
de 1op een w te lijken en de r op een soort
j. Oud-minister Smit-Kroes bijvoorbeeld
zegt /wojt/ als ze word bedoelt. De oorzaak van de moeilijke uitspraak ligt denk
ik daarin dat deze klanken niet meer voor
in, maar achter in de mond worden uitgesproken. Woorden als dertig en verder neigen naar /detteg/ en /vedder/ waarbij
zelfs geen j in plaats van de r komt.
De redactie meldt in het naschrift dat
de verandering van de 1vooral direct voor
een s, f of g optreedt. Hebben we dit bij de
f en de g misschien te danken aan de

•

HANDLEIDINGEN

Peter J. G. Vos - vertaler van
handleidingen, Almere

A

n het decembernummer schrijft de heer
Van den Heijkant over handleidingenschrijvers die zich moeten laten bijstaan
door taalkundigen, en over vertalers die
zich van advies moeten laten voorzien
door technici.
Ik ben journalist met een HTS-opleiding. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het vertalen van handleidingen.
Mijn specialisatie is audio-apparatuur,
computers, motoren en werktuigbouw,
en ik vertaal vanuit het Engels, Duits en
Frans. Ik ben dus zo'n zeldzame (door de
heer Van den Heijkant 'vereiste') combinatie van vertaler en technicus!
Weinig importeurs laten handleidingen vertalen. Dit is ten eerste in Nederland niet wettelijk verplicht (in Frankrijk
wel bijvoorbeeld) en ten tweede is het na-

I
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tuurlijk een extra kostenpost. Tijdens het
lezen van vertaalde handleidingen beginnen mijn handen vaak te jeuken, omdat
het beter zou kunnen. Maar ook hier
geldt dat de opdrachtgever er geen geld
voor over heeft. Dat zal alleen veranderen
wanneer de gebruikers van apparaten
consequent klagen als ze een slechte
handleiding krijgen.
Bij hifi-handleidingen bijvoorbeeld
stuit ik vaak op een kenmerkend probleem. De meeste apparatuur is Japans,
en de handleiding is vertaald in een
Japans soort Engels. Vaak begrijp je na de
eerste keer lezen niet eens wat er bedoeld
wordt! Dankzij mijn technische kennis
kan ik de bedoeling meestal reconstrueren Dit is voor een 'gewone' vertaler natuurlijk een probleem. Wanneer die de
tekst niet begrijpt en de vaktermen ook
niet in een woordenboek kan opzoeken,
zal hij al gauw geneigd zijn letterlijk te
vertalen. Taalkundig klopt het dan wel,
maar technisch staat er onzin.

n PLACEBO
Jan Willem Smits en Rob Tempelaars redacteuren WNT, Leiden

n Onze Taal van januari komt dr. A.G.
Westerbrink op blz. 25 'na enig speuren'
tot de conclusie dat het woord placebo
aan een psalmtekst ontleend is, waarna
zich een geval voordoet van 'zogenoemde
verschuiving van het logisch zwaartepunt'. Dit is geen oorspronkelijke veronderstelling. Reeds in 1926 komt het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), bij
monde van zijn toenmalige redacteur G.J.
Boekenoogen, tot precies dezelfde slotsom. Onder betekenis 1 van het lemma
placebo schrijft Boekenoogen:
'Het eerste woord van het latijnsche
psalmvers: Placebo Domino in regione
vivorum (vulgaat-Ps. 114, vs. 9), dat als

antiphoon bij lijkdiensten gezongen wordt,

in de R. -C. Kerk, en dat reeds in de ME.
(zie Verdam 6, 389) met gewijzigde toepassing werd opgevat in den zin van: ik
zal u trachten te behagen, het u naar den

vallen slechts oude bewijsplaatsen opgeeft, is ook Het woordenboek van vreemde
woorden, uitdrukkingen, enz. van L.M. en
C.H. Baale (1913) vermeldenswaard, waarin placebo wordt omschreven met 'tafelschuimer' en 'flikflooier'.
De in de medische wetenschap gangbare betekenis van het woord kent het WNT
(nog) niet, wat het vermoeden bevestigt
dat het in het Nederlands een moderne, in
ieder geval na 1926 opgekomen betekenis
is. In het Engels (en Frans) moet zij veel
ouder zijn. Weliswaar geeft de Petit Robert
april 1945 als datering op, maar afgaande
op de informatie die de Oxford English
Dictionary en de Trésor de la langue francaise verschaffen, is de medische betekenis
van placebo in het Engels al in 1785 aangetroffen.

n BIJBELVIJG
B. Flikkema - Appingedam

n het januarinummer merkt dr. A.G.
Westerbrink op dat de vijgenkoek uit
Jesaja 38 als behandelmethode tegen een
zweer als placebo kan worden beschouwd.
Een (gereformeerde) arts verzekerde hem
dat deze therapie tegenwoordig niet meer
wordt toegepast.
De hier bedoelde vijgen zijn de vruchten van de in het Middellandse-Zeegebied
veel voorkomende Ficus Carica. Deze
vruchten werden en worden in het Midden-Oosten in gemalen toestand veelvuldig gebruikt als medicijn. Gemalen vijg is
toe te passen als laxeermiddel, waarschijnlijk door het sterk vezelige karakter van de
vrucht. Uitwendige toepassing van een
vijgenkoek of vijgenpleister op zweren
heeft door het alkalische karakter van de
stof een zuiverende werking. De laatste
toepassing is ook heden ten dage nog bekend.
Het gebruik van de vijg als medicijn,
zoals vermeld in Jesaja 38, is dus wel degelijk te beschouwen als medisch effectief,
ook zonder een placebo-effect! Eigenlijk is
dit een van de eerste beschrijvingen van
de geneeswijze waarmee 'Berendien uut
Wisp' tegenwoordig zo'n succes heeft.

zin maken. Vandaar de uitdr. placebo

zingen, of placebo spelen, voor: iemand
naar den mond praten, hem vleien enz.'

Vervolgens weet het WNT nog te melden
dat placebo of placebo Domino tevens gebruikt wordt ter aanduiding van iemand
die een ander naar de mond praat of naar
de ogen ziet. Omdat het WNT in beide ge-

n NU, NOU OF NUI?
Dr. Yvette Stoops - hoofdredacteur
Nederlands van Nu, Mortsel

artikel van dr. L.E. Wirth-van Wijk in
Onze Taal van oktober 1991 heeft me niet
meer duidelijkheid gebracht, integendeel!
Hoe kan de auteur met zoveel stelligheid beweren dat de tweeklanken ij en ui
(zoals in blijven en huis) pas na 1635 ontstaan zijn? Alleen maar op gezag van de
zeventiende-eeuwse grammaticus Montanus? Volgens Van Loey was er al sprake
van een tweeklank (diftongering) van de
uu in de zestiende eeuw in Brabant, van
die van de i tot ij al in de vijftiende. Ook
in Holland zijn er lang voor 1635 beslist
sporen van diftongering!
En waarom zijn nu/duwen niet gediftongeerd? Waar komen de wisselvormen
nou/douwen vandaan? Die dateren zeker
niet uit de periode na 1635; ze kwamen al
in het Middelnederlands voor, vooral in
Brabant; nou is al in 1372 in Antwerpen
geattesteerd.
Ik ben geen specialist op het gebied
van de historische fonologie, maar ik
vind het verontrustend dat bij leken de
indruk gewekt zou kunnen worden dat
klankevoluties zo gemakkelijk te dateren
zijn.

n HOOFDTELEFOON
Peter J.G. Vos - vertaler van
handleidingen, Almere

n het decembernummer beschrijft C.
Blomberg op blz. 13 de verschuiving
van koptelefoon naar hoofdtelefoon. Kop
zou te plat klinken. De werkelijke reden
van het verdwijnen van koptelefoon is ongelooflijker dan menigeen denkt.
Het merk met het grootste marktaandeel is (het Duitse) Sennheiser. Dit merk
werd lange tijd geïmporteerd door de firma Kinotechniek. En ere wie ere toekomt,
het zijn de mensen van Kinotechniek geweest die zich vanaf het begin fel hebben
verzet, tegen het woord koptelefoon.
Dealers werden continu 'bewerkt' om
hoo fdtelé foon te gebruiken, journalisten
en testers kregen bij misbruik vriendelijke
vermaningen, er zijn advertenties aan gewijd, etc. Het resultaat (na jaren volhouden) is dat we hier nu hoofdtelefoon gebruiken. Het is ironisch dat de bemoeienissen van de importeur van een Duits
merk ervoor gezorgd hebben dat een germanisme uit onze taal aan het verdwijnen is.

et ontstaan van de tweeklank ui uit
H
uu is voor mij altijd een intrigerend
en

raadselachtig fenomeen gebleven. Het
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'Het behoeft geen betoog dat...' Er bestaan diverse slink-

se en minder slinkse manieren om je in discussies te ont- - - - - - - - - - - - - - - - trekken aan de plicht om het eigen standpunt te verdediom aan te tonen dat hij ongelijk heeft.
gen. Ze staan bekend als de drogreden van het ontdui]an Blokker gaf laatst een aardige perken van de bewijslast. Bewijs maar eens dat het niet zo is! siflage van deze drogreden:
'Zo hebik laatst nog tegen depolitiegezegd

Drogredenen [5]

dat Lubbers een bonk heeftberoofd. Lubbers
woedend, en een heel verhaol van dat het
niet waar was. Ik laat hemuitrazen, enzeg

Ontduiken van
de bewijslast
F.H. van Eemeren & R. Grootendorst
e term 'bewijslast' komt uit
de rechtspraak en verwi j st
naar de verplichting om de
juistheid of aannemelijkheid aan te tonen van bepaalde feiten of een beweerd recht. In
een strafproces wordt uitgegaan van
het 'presumptiebeginsel': de verdachte
is onschuldig zolang zijn schuld niet
bewezen is, en het is de taak van de officier van justitie om dat bewijs te levereno In een civiel proces hebben beide
partijen de bewijslast voor hun eigen
beweringen.
Ook in niet-juridische discussies
kunnen er problemen ontstaan over de
verdeling van de bewijslast, maar een
precieze regeling ontbreekt meestal. De
vraag is dan op welke partij de verdedigingsplicht rust. Er is een regel die enig
houvast biedt: wie een standpunt naar
voren brengt, is verplicht dit desgevraagd te verdedigen. Maar als allebei
de partijen eigen (en misschien zelfs
strijdige) standpunten naar voren
brengen, is nog niet duidelijk hoe de
verdedigingsplicht precies geregeld
moet worden, en een rechter die de
knoop kan doorhakken is er niet.
In zulke situaties proberen discussianten soms onder hun verdedigingsplicht uit te komen. De methoden die
daarbij worden aangewend, bemoeilijken de oplossing van het verschil van
mening. Ze staan bekend als de drogreden van het ontduiken van de bewijs-

D

last.
Hoe kunnen de partijen proberen
van hun verdedigingsplicht af te komen? Ten eerste door deze af te wentelen op de tegenpartij (het verschuiven van de bewijslast); ten tweede

door net te doen alsof het standpunt
helemaal geen verdediging nodig
heeft (het ontkennen van de bewijslast).
De meest directe manier om de bewijslast te verschuiven, is botweg te
stellen dat je tegenstander/opponent
maar moet aantonen dat [e ongelijk
hebt: 'Als je me niet gelooft, zeg jij
dan maar hoe het wel zit.' Die opponent krijgt dan op weinig subtiele wijze - en geheel ten onrechte - de
rol opgedrongen van iemand die het
tegengestelde standpunt moet bewijzen, terwijl hij in feite misschien alleen maar twijfel heeft geuit.
Meestal gaat het verschuiven van
de bewijslast wat geraffineerder in
zijn werk, zoals in een interview uit
1981 met mr. W.]. Geertsema, destijds
Commissaris van de Koningin in
Gelderland. Geertsema spreekt in een
vraaggesprek met het weekblad
Televizier het vermoeden uit dat geld
afkomstig van bankovervallen is gebruikt bij kraakacties en acties tegen
kernenergie. Als voorbeeld noemt hij
kraakacties in Nijmegen. Geertsema:

tegen depolitie:ik hebnoggeen enkel plousibel argument gehoord waaruit onomstotelijk blijkt dat de minister-president het niet
gedaan heeft. '
(De Volkskrant, 20 april 1991)

Wie in een discussie merkt dat de andere partij probeert de bewijslast op
hem af te wentelen, doet er verstandig
aan daar niet in te trappen en de bewijslast terug te leggen waar hi] hoort.
In een recent interview laat PvdAleider Wim Kok, nadat hij geconfronteerd is met de kritiek dat de PvdAministers in het kabinet Lubbers III
niet creatief zouden zijn, zien hoe dat
moet:
Ilk vind het een dreun van deeerste orde om
deploeg van bewindslieden dieer nu zit zo
te typeren. Oat wordt nergens doorgerechtvaardigd. Daarisgeen spatvan waar. '
(Interviewer:) Kunt u dat beargumenteren?
'Laatde bewijslast maar liggen bij degenen
die met modder smijten en niet bij mij. Wat
krijgen we nou? Als iemand met modder in
de rondte gooit, moetik gaon bewijzen dot
Hans Alders weidegelijk creatief is? Kom
nou. Oat is de wereld op zijn kop. '

Een veelgebruikte methode om de bewijslast voor een standpunt te ontkennen, is doen alsof iets volstrekt vanzelfsprekend is en daardoor suggereren
dat het standpunt helemaal geen verdediging behoeft. Om te benadrukken
dat een standpunt (zogenaamd) onbetwistbaar is, zijn een heleboel uitdrukkingen beschikbaar:

'Duizenden kwamen toen per trein naar
Nijmegen en verbleven er dagenlang. Oat

-

Hetstaat alseen paal boven waterdat...

moeteen hoopgeldkosten. Ergens moet

-

Hetbehoeft uiteraard geen betoog dat...

dat geld tochvandaan zijn gekomen. ' (...)

-

Hetzal vooriedereen duidelijk zijn dat...

'Bewijzen kan ik het niet', zegt hij, 'en het

-

ligt ookniet op mijn weg om dat uit te zoe-

leder weldenkend mens zal het erover eens
zijn dat...

ken.'

-

Hetspreekt vanzelf dat...

(Het Parcel, 20 augustus 1981)

-

Hetvalt niet te ontkennen dat...

Wat Geertsema over het hoofd ziet, is
dat hij zelf de bewijslast heeft voor
zijn eigen beweringen, zolang hij deze
tenminste niet heeft ingetrokken, en
dat het niet de taak van anderen is

De suggestie die van zulke bezwerende
formules uitgaat, is dat iemand die de
evidentie van het standpunt niet onmiddellijk ziet, wel heel erg dom moet
zijn - wat niemand graag van zichzelf
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toegeeft. In werkelijkheid dienen deze het standpunt zonder meer een feit is,
uitdrukkingen vaak als rookgordijn
kan men het best het gebruik van deze
om te verbergen dat het standpunt he- uitdrukkingen als een signaal opvatten
lemaal niet zo onaantastbaar is. Als de dat de spreker of schrijver probeert op
een gemakkelijke manier onder zijn
tegenpartij zich door deze truc laat
verdedigingsplicht uit te komen.
overdonderen en zijn kritische houDwars tegen de suggestie ingaan en
ding opgeeft, doet hij precies wat de
om argumenten vragen, is dan de enibedoeling van de spreker is.
<
Wanneer op deze manier gedaan
ge remedie.
wordt alsof de aanvaardbaarheid van

Van bielzen naar railzen

reelzen wel kunnen horen.'
Willen we voorspellen hoe de keuze van die 'eenvoudige mensen' /die

spraakmakende gemeente uitvalt,
dan moeten we ons verdiepen in de
lotgevallen van soortgelijke woorden.
Daartoe heb ik enkele woorden geselecteerd waarbij geen betekenisverschil tussen de meervoudvorm met s
of z in het geding is (zoals wel het geval is bij kruis, lens, hans, swans, slons,
leis, pers en hors), namelijk: frons,

glans, poes, saus, smous, ons, spons, forens, plons en keurs.
Van de eerste vijf noteerde Van
Dale in 1874 het meervoud met een
-s-: fronsen, glansen, poesen, sausen en
smousen; in 1961 is daarnaast het
In het oktobernummer laat Marlies Philippa op bladzijde 25 de momeervoud met een -z- mogelijk.
gelijkheid van het meervoud bietsen open naast bielzen. De argeloze
Onsen moest van 1874 tot 1976
lezer kan zich hierbij afvragen of een dergelijke meervoudsvorming
wachten op het alternatieve onzen.
dan niet geschiedt volgens een vastgesteld systeem.
Sponsen kreeg al in 1914 de nevenvorm sponzen. Pas in 1904 duikt het
W. Sterenborg - Tilburg
vouden met z wordt wankel als we
woord forensen op, dat eveneens in
aan de voorbeelden toevoegen: impul- 1961 met een -z- mag. Ook in 1904
*Y' UITSPRAAK ALS NORM?
sen, pulsen, walsen, welsen en felsen.
zien we voor het eerst het meervoud
In de Leidraad van het Groene Boekje
Nu is het opvallend dat op -ls ein- met -z- van plons, welke vorm in
en in de 'Grondbeginselen' van De
digende bijvoeglijke naamwoorden
1961 die met een -s- naast zich krijgt.
Vries & Te Winkel — wier systeem
bij verlenging allemaal hun -s- weten In 1874 wordt het meervoud keurzen
we, met enkele aanpassingen, nog
te handhaven: malse, valse, hemelse,
vermeld, vanaf 1950 verschijnt keursteeds hanteren — vinden we geen
helse, bijbelse, speelse, schoolse, duffelsen; in 1961 mogen we dan uit beide
toelichting op het verschil tussen de 5e, enz. Ook eigennamen behouden
vormen kiezen.
meervoudsvorm in bijvoorbeeld kaar- hun -s-: Brielse, Brusselse, Tielse,
Ook de woordenboeken van
sen en laarzen. Siegenbeek heeft in
Zwolse, Peelse, Tesselse, Waalse, Keulse, Koenen, Kramers en Verschueren en
zijn 'Verhandeling over de
enz. De enige uitzondering hierop is
de Herziene Woordenlijst hébben in
Nederduitsche spelling' (1805), bij de Belze (Belze shag), vermoedelijk onder hun jongste uitgave van deze woorinvoering van onze eerste officiële
invloed van de Franse uitspraak van
den beide meervouden opgenomen.
spelling, wel aandacht aan de kwestie 'Beige'.
Het subtiele verschil dat soms opgeschonken. Hij vond het verschil
treedt, heeft betrekking op de volgortussen enerzijds kansen, dansen, kerDILEMMA VOOR WOORDENde van beide vormen. Mogen we aansen, schorsen e.d. en anderzijds bonBOEKEN
nemen dat voor de eerstvermelde
zen, ganzen, grenzen e.d. verantwoord, Hoe moeilijk de keuze tussen s en z
vorm een lichte voorkeur bestaat?
omdat 'de laatste woorden in het
bij vermeervoudiging is, valt af te leimeervoud den zachten klank der z
den uit woordenboeken: in de dikke
Dit antecedentenonderzoek levert
doen hooren, terwijl de eerste den
Van Dale duikt in 1976 de nieuweeen duidelijke indicatie op van een
scherpen klank der s hebben'. De uit- ling bielsen op, die in 1984 wordt ge- verschuiving van het meervoud op
spraak geeft dus de doorslag bij het
presenteerd als bielsen/bielzen. Bij
-sen naar dat op -zen. Merkwaar
kiezen tussen s en z.
Koenen doet zich hetzelfde voor in
heeft het door Van -digerwjz
In zijn 'Nederlandsche spraakleer'
resp. 1951 en 1986. Prisma komt in
Haeringen 44 jaar geleden geopperde
(1871) doet de grammaticus Brill een 1989 met twee tegengestelde versies:
reelsen/reelzen nog geen plaats veroindrukwekkende poging om de meer- bielsen/bielzen in het 'Handwoorverd in enig woordenboek (maar in
voudsvorming van zelfstandige
denboek'; bielzen/bielsen in 'Spelling'. mijn dialect hoorde ik altijd al rilze
naamwoorden op f resp. s achteraf
Kramers kent in 1990 alleen bielsen;
zeggen) . Uiteindelijk is het toch de
in 'regels' onder te brengen. Hij stelt
de Herziene Woordenlijst is realisspraakmakende gemeente die zo'n
onder andere het volgende vast: 'De
tisch met als enige vorm bielzen.
meervoud lanceert, en volgens
s, welke eene 1 vóór zich heeft, is
In 1947 kwalificeerde prof. Van
Siegenbeek geeft de uitspraak de
doorgaans zacht: dus hebben els, hals, Haeringen in een brochure rails als
doorslag, zodat we te zijner tijd —
pels in het meervoud: elzen, halzen,
een bijzonder geval: 'Het is goed op
met instemming van Brill — reelzen
pelzen; alleen het vreemde pols
weg om een nieuw singulare (= enkel- mogen verwachten, ook al gezien de
(Latijns pulsus) heeft polsen.' De nuvoud) te worden, en van eenvoudige nabuurschap met de eronder liggenmerieke meerderheid van de meermensen zal men dan ook reelsen of
de bielzen.
<
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DE
We wisten al dat het geen onverdeeld genoegen is
een beleidsnota te lezen. Maar het schrijven ervan
is ook geen pretje, zo blijkt uit Schrijven aan beleidsnota's. De versch ijning van dit proefschrift van
Daniel Janssen is niet onopgemerkt gebleven. In de
kranten werd triomfantelijk geconstateerd dat nu
eindelijk wetenschappelijk was aangetoond dat
ambtenaren best duidelijk kunnen schrijven, maar
dat ze het gewoon niet willen. Arme ambtenaren alweer in de beklaagdenbank. Maar is dat wei helemaal terecht? Een gesprek over hoe je als notaschrijver het juiste gevoel teweegbrengt bij een
techneut, hoe je met de techniek van het strategisch vervagen de partijen op een lijn krijgt, en
over wat er mis is met impressionistische stijlkritiek.
Rinke Berkenbosch

et hoofddoel va n je on derzoek is te Iaten zien hoe
een sch ri jver van een beIeidsn ota te w erk gaat.
Ho e ko rn je daa r ach ter?
"Notaschrijvers moeten altijd samenwerken in een werkgroep. De
notaschrijver is de penvoerder van
zo'n groep. Hij bepaalt uiteindelijk
wat er wel in de not a komt en wat
n iet, maa r moet daarbij voortdurend
rekening houden met de inbreng en
de wensen en belangen van de andere groepsleden. Die noodzaak tot
samenwerken stuurt zijn denkproces
en beinvloedt zijn manier van
schrijven. Om erachter te komen
hoe dat precies in z'n werk gaat , heb
ik een aantal ambtenaren gevraagd
om tijdens het schrijven van een
nota ha rdop uit te spreken wat ze allemaal denken . De bandopnames
daarvan heb ik geanalyseerd.
In een conceptversie van een
n ota over kunstbeleid staat bijvoarbeeld da t er 'meer geld voor de opera' zal komen. Dat werd veranderd
in 'rneer aandacht voor de podiumkunsten' . Doordat de schrijver hardop uitspreekt waarom hi j deze wijziging aanbren gt, kan achterhaald
worden wat voor soo rt overwegingen aan zo'n vervaging ten grondslag liggen."
En wat waren di e overwegingen?
"Dat een hoge ambtenaa r van WVC
een bekend operaliefhebber is, speel de in dit specia le geval een bela ngrijke rol, De schrijver wilde voo rko-

SPRAAKMAKERS

'Met helderheid
kom je er niet in de
ambtenarij'

Daniel Janssen (1961) promoveerde op
15 november 1991 op het proefschrift
Schrijven aan beleidsnota 's; schrijfprocessen van beleidsambtenaren empirischkwalitatief onderzocht. Hij werkt als universitair docent bij de afdeling Taalbeheersing van de vakgroep Nederlands aan de Rijksuniversiteit Utrecht en
doet daar onderzoek naar schrijfprocessen. Hij is redacteur van Zakelijke
Communicatie; modulaire leergang communicatieve vaardigheden voor het hbo .

men da t zijn supe rieur van voo rkeurbeleid verdacht lOU worden . Maar
meer in het algemeen is het voaral
weer die noodzaak tot samenwerken
die de beslissingen van de notaschrijver bemv loedt. Zo komt in een van
de op names een fragmen t voor waarin een schrijver wat zit te peinzen
over de constructie 'een logisch gevolg van een eerder gemaakte keuze...' Daarover zegt hij : 'Dat woord 10gisch is vooral nodig om het juiste gevoel teweeg te bre ngen bij de techneuten in de werkgroep. Dan kan he t
geen kwaad om in termen van logica
en onvermijdelijkheden te spreken.' "
Hadden de p ro efpersonen er geen
rnoeite rnee om dit soort zieleroersele n aan jouw cassetterecord er
p rijs te geven?
"Nee, nadat ik ze ervan verzekerd had
dat hun anonimiteit gewaarborgd
zou blijven , ging ze dat gemakkelijk
af. Soms levert dat vermakelijke fragmenten op, voo ral wanne er er mi nisters ter sprake komen. 'Voor een collega kan ik nat uurlijk een veel ingewikkelder notitie schrijven dan voor

een minister', meende een van de
proefpersonen. En een ander vond
dat hij zijn bewindsman niet moest
lastigvaBen met moeilijke getallen:
'Nou, ik rond da t maar af. Kijk, in
zo'n notitie, of dat no u 19.000 of
21.000 ton is, dat don dert er allemaa l niks toe . Dat lijkt nie t erg wetenschappelijk, maar voor zo'n minister mag je dat best afron den op
20.000 ton. ' "
Wat is nu h et grootste probleern
vo or een n otaschrijver?
"Om alle leden van een werkgroep
op een lijn te krijgen , met een tekst
die ze allernaal acceptabel vinden.
Bij een van de voorbeelden die ik
best udeerd he b, speelt de vraag wat
de meest geschikte plaa ts is voo r
LPG-tankstations . De veiligheidsdeskundige in de groep vindt het idee
van station s in de buurt van woonwijken onbespreekbaar. Maar dat
idee was nu juist afkomstig van de
eco noom in het gezelscha p, en die
voelt dan weer n iets voor het aan leggen van nie uwe stations die juist
heel ver van woonwijken verwijderd
zijn, laat staan voar het verplaatsen
van al bestaande stations. De penvoerder moet dan toc h een tekst
ma ken waari n alle betrokken en zich
kunnen vinden .
Uit de bandopnam es blijkt dat
notaschrijvers beschikken over een
heel repertoire aan strategieen om
dat te bereiken. Ingrijpen in de opbouw van de tekst wil bijvoorbeeld
wel eens helpen . Zo besluit een van
de geobserveerde schrijvers ideeen
die hij zelf heel belangrijk vindt,
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steeds aan het begin van
een hoofdstuk te zetten. De
ideeën die hem minder aanstaan, verstopt hij in het
midden van een hoofdstuk
of zelfs in een bijlage.
Maar de belangrijkste
strategie is: vervagen. Blijkt
het echt onmogelijk te zijn
op inhoudelijke gronden
een compromis te bereiken,
dan kan de schrijver bijvoorbeeld met een lijdende
vorm de verantwoordelijkheden verdoezelen. In plaats van
'VROM moet ervoor zorgen dat...'
komt er in de nota dan te staan 'Er
moet voor gezorgd worden dat...' Of
termijnen worden vervaagd: 'op enige termijn' in plaats van 'binnen vier
jaar'. Een ander voorbeeld is vaagheid
over de middelen die ingezet gaan
worden: 'er zullen instrumenten ontwikkeld worden teneinde...' in plaats
van 'door middel van wetgeving kan
bereikt worden dat...'"

Een schrijver van een nota moet
dus vooral een bekwame vervager
zijn?
"Vaag taalgebruik in een beleidsnota
is doorgaans geen gevolg van onkunde maar een bewuste keuze van de
schrijver. Vaagheid heeft voordelen.
Als een nota af is, moet er een besluit
over genomen worden, bijvoorbeeld
in de Tweede Kamer. Gaat de Kamer
ermee akkoord dat er 'meer aandacht
voor de podiumkunsten moet komen', dan is dat mooie winst voor de
ambtenaren. Die kunnen dan na de
besluitvorming zelf gaan bepalen hoe
ze het beleid nader gaan invullen.
Een ambtenaar zou de functie van
vaagheid wellicht omschrijven als
'het beschermen van de eigen beleidsvrijheid'. Je kunt ook gewoon
zeggen dat de besluitvormers met die
vaagheid belazerd worden. Die worden gedwongen een standpunt te bepalen over vage plannen. Neem bijvoorbeeld de kamerleden. Er is wel
eens uitgezocht dat die per jaar zo'n
42.000 bladzijden tekst te verwerken
krijgen. Als daar dan ook nog eens
vaag geformuleerde beleidsnota's tussen zitten, is dat natuurlijk een groot
probleem. Daar klagen kamerleden
veelvuldig over, maar zonder succes."

Presentatie van een (lijvig) ambtelijk rapport
(foto ANP)

Zou jij ervoor voelen toekomstige
notaschrijvers de fijne kneepjes
van het 'vervagend schrijven' aan
te leren?
"Dat is een moeilijk punt, een
ethisch probleem bijna. Als burger
vind ik het een uiterst ongewenste
gang van zaken dat die strategieën
worden toegepast, louter en alleen
om ambtelijk resultaat te boeken.
Dat is echt een enorme scheefgroei
in het functioneren van onze democratie. In een cursus zou je ook zeker
aandacht aan dat probleem moeten
schenken, maar ik vrees dat schrijvers van nota's zich daar weinig aan
gelegen laten liggen. Een van mijn
proefpersonen zei enigszins weemoedig: 'Ach, mijnheer Janssen,
met helderheid kom je er niet in de
ambtenarij.' Een schrijver wil in een
schrijfcursus dingen leren waarmee
hij zijn beroep beter kan uitoefenen.
Als je dat wilt bereiken, dan moet je
aandacht besteden aan de strategische kanten van het schrijven."
Ik heb hier de nota Naar een economisch perspectief voor de Haagse
regio voor me liggen. Op bladzijde

69 staat de volgende zin:
'Reservering van een op het aantal
voor het begin van het stadsvernieuwingsproces voor bedrijfsdoeleinden in gebruik zijnde vierkante meters bedrijfsruimte gebaseerde hoeveelheid in het plan op
te nemen bedrijfsruimte is nauwe
haalbaar.' Is deze stijlbloem -lijks
een voorbeeld van een strategisch
geformuleerde zin?
"Ambtenaren nemen vaak wel erg
snel genoegen met zulke draken van
zinnen. Het kost nu eenmaal veel
tijd om dingen die best duidelijk
mogen zijn ook echt duidelijk op te
schrijven. Maar er is nog een andere

verklaring voor dit soort
idiote zinnen. Tijdens het
werken aan een nota worden er voortdurend conceptversies besproken.
Wanneer over een bepaald
stukje eenmaal overeenstemming is bereikt, dan
wordt daar meestal niets
meer aan veranderd, ook
niet aan de formulering.
Want een nieuwe formulering kan toch weer tot
een heel subtiel betekenisverschil leiden en dan begint de discussie weer van voren af aan. "
Mag ik daaruit afleiden dat ambtenaren de stijl van hun nota's
van ondergeschikt belang vinden?
"Nee, dat is niet helemaal waar.
Tijdens besprekingen wordt regelmatig stijlkritiek gegeven, maar dan
wel op een heel vage manier. Dan
krijgt de schrijver te horen: 'Deze
passage is niet bijtend genoeg.' Of:
'Deze paragraaf zou nog wat puntiger
moeten.' Met dit soort impressionistische stijlkritiek kan een schrijver
natuurlijk niet uit de voeten.
Schrijvers worden ook vaak met een
kluitje in het riet gestuurd wanneer
de opbouw van de tekst ter discussie
staat. Het is niet zo moeilijk om te
roepen dat je iets 'rommelig' of 'onlogisch' vindt. Als dat niet verder
wordt toegelicht, wordt het voor de
schrijver wel bijzonder lastig de
klacht te verhelpen."
Het lijkt me al met al niet erg aangenaam een nota te moeten schrijven.
"Een notaschrijver heeft macht.
Uiteindelijk bepaalt hij wat er wel in
de nota komt en wat niet, en daarmee ook een beetje wat er in het
land gaat gebeuren. Bovendien
werkt het penvoerderschap voor een
ambtenaar zeer statusverhogend.
Over schrijvers die aan belangrijke
nota's hebben gewerkt, wordt met
ontzag gesproken. Maar er moet een
hoop strategisch vernuft en moeizaam gemanoeuvreer aan te pas komen om een tekst aanvaard te krijgen. Een van mijn proefpersonen
verzuchtte: 'Vroeger kon ik heel duidelijk schrijven, maar dat ben ik helaas verleerd.' "
<
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Wie een zakelijke tekst nodig heeft, kan de
hulp inroepen van een professionele
kracht. Een copywriter, tekstschrijver,
conceptmaker of reclameadviseur kan uw

Tekstschrijvers,
wie zijn dat?

schrijfopdracht uitvoeren. Over de
beroepsgroep waarvan zij deel uitmaken, is
nog niet veel bekend. Een reden voor twee
docenten en 24 studenten van de
Rijksuniversiteit Utrecht om gedurende vier
maanden intensief onderzoek te doen
naar deze beroepsgroep.

Walter Wassenaar - Utrecht
e onderzoeksgroep stuurde
een schriftelijke enquête
naar 905 tekstschrijvers en
copywriters die zijn opgenomen in de Gouden Gids en
de bureaubij lage van Adformatie. 345
van hen beantwoordden de enquête.
De resultaten werden aangevuld met
een `case-study'.

VOLDOENDE WERK
Tekstschrijvers worden door verschillende soorten opdrachtgevers benaderd. Het gaat hierbij meestal om opdrachten van reclamebureaus waarmee de tekstschrijver een vaste relatie
heeft. Het reclamebureau fungeert
dan als intermediair voor de eigenlijke opdrachtgever. 93% van de tekst schrijvers die aan het onderzoek meewerkten, schrijven voor commerciële
organisaties. Voor non-profit-instellingen is dit 65%. Folders, brochures,
journalistieke teksten, persberichten
en mailings zijn de produkten waarvoor tekstschrijvers het meest worden
ingeschakeld. 34% van de respondenten verzorgt naast de tekst ook de layout van het eindprodukt.
Over de hoeveelheid opdrachten
hebben de tekstschrijvers weinig te
klagen. 43% van de respondenten
zegt veel of té veel opdrachten te krijgen, terwijl slechts 18% meer werk
zou willen. Het gemiddeld aantal opdrachten per maand ligt op acht,
waarvan driekwart van vaste opdrachtgevers. Het werk is over het algemeen zeer gevarieerd.
Het percentage vrouwen onder de
tekstschrijvers is met 20% vrij laag.
Opvallend is ook dat de helft van hen
ten hoogste vijf jaar actief is, terwijl
bij de mannelijke tekstschrijvers dit
percentage op 30% ligt. De meeste
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ver zelf, maar zij laten zich veelal leiden door de richtlijnen van de Neder
Vereniging van Journalisten. -landse
In het volgende overzicht van uur tarieven is een onderscheid aangebracht tussen zelfstandig gevestigde
KENNIS EN VAARDIGHEDEN Van alle tekstschrijvers die aan de en- tekstschrijvers en tekstschrijvers die
qu ê te hebben meegewerkt, heeft 65% in dienst zijn bij een bedrijf. De getaleen HBO- of een WO- opleiding afge- len zijn gebaseerd op de antwoorden
van 242 respondenten.
rond, met als specialisatie een taal,
pr, reclame of journalistiek. Tekst in
zelfuurtarief
schrijver is geen beroep dat men distandigen
loondienst
in guldens
rect na het voltooien van een studie
10,0%
28,0%í
minder dan 100
gaat beoefenen: ongeveer de helft
36,7%
45,6%
1 00-1 50
van alle respondenten was in een vo23,1%
31,7%
150-200
16,7%
2,2%
200-250
rige betrekking werkzaam als j ourna1,1%
5,0
meer dan 250
list of docent. In tegenstelling tot wat
de opleiding wellicht doet vermoeden, verricht de tekstschrijver weinig Voor beide groepen tekstschrijvers
geldt dat het meest gehanteerde tarief
onderzoek en gebruikt hij niet of
de 100 en 150 gulden ligt. Wie
tussen
nauwelijks wetenschappelijke ondergebruik maakt van de diensten van
zoeksmethoden. Wat telt, zijn de
een tekstschrijver die voor een bedrijf
praktijkervaring en intuïtie, eventueel aangevuld met een aantal cursus- werkt, zal vaak rond de 200 gulden
kwijt zijn. De zelfstandige tekstschrijsen in copywriting, pr en reclame.
Hun vakliteratuur is voorspelbaar. ver is dan meestal voordeliger.
Onmisbaar zijn het Groene Boekje,
GOEDKOPE JOURNALISTEN
de dikke Van Dale, een encyclopedie
Tekstschrijvers zijn in een aantal caen Renkema's Schrijfwijzer. De topdrie van gelezen vaktijdschriften be- tegorieën onder te brengen. Onze indeling is tot stand gekomen door uit
staat uit Adformatie, Nieuwstribune
te gaan van de verschillende namen
en Onze Taal.
die de tekstschrijvers zelf aan hun beroep geven: tekstschrijver, copywriPROFESSIONALISERING
ter, journalist, conceptmaker, comEen kwart van alle tekstschrijvers is
municatieadviseur, reclameadviseur
pas sinds enkele jaren actief. Steeds
en schrijver.
langer wordende lijsten van geregiDe categorieën onderscheiden zich
streerde tekstschrijversbureaus bevesonder meer door het uurtarief.
tigen dat de beroepsgroep groeit.
Tekstschrijvers die `journalist' worDe professionalisering lijkt (nog)
niet erg op gang. Slechts enkele tekst - den genoemd, zijn het goedkoopst:
schrijvers zijn aangesloten bij een be- minder dan 100 gulden per uur.
Copywriters en `gewone' tekstschrijroepsvereniging. Hoewel zij redelijk
vers zijn te vinden in alle tariefgroepositief staan tegenover een aparte
pen, maar voor de eerstgenoemde
beroepsvereniging voor tekstschrijvers, zijn slechts een paar initiatieven groep ligt het tarief net iets hoger.
Het duurst is de conceptmaker of rein die richting ontplooid. Als voorclameadviseur: een tarief van meer
de
beroepsvernaamste taken voor
dan 200 gulden per uur is daar geen
eniging worden erkenning van het
beroep en co ö rdinatie van onderling uitzondering.
Saillant is de verhouding man/
overleg genoemd. Negatief staan
tekstschrijvers tegenover een beroeps - vrouw. Bijna alle copywriters, convereniging die een gedragscode en ta- ceptmakers en reclameadviseurs zijn
man, terwijl van tekstschrijvers die
rieven zou gaan bepalen. Vaststellen
van tarieven doen tekstschrijvers lie- zich journalist noemen 40% vrouw

mannen zijn in hun eigen woning
werkzaam, terwijl de meerderheid
van de vrouwelijke tekstschrijvers op
een apart zakenadres werkt.

is. Reclameadviseurs en schrijvers
hebben relatief vaak te maken met
een tekort aan opdrachten. Zij doen
er misschien beter aan zich conceptmaker te noemen: de bij het onderzoek betrokken tekstschrijvers die
zich zo noemen, hebben allen een
overschot aan opdrachten.
Zeggen de verschillende namen
veel? Nee. De tekstschrijver maakt
ook concepten, de copywriter schrijft
net zo goed journalistieke teksten als
de journalist, en de schrijver gebruikt
bij het produceren van een zakelijke
tekst net zo min analysemodellen als

de communicatieadviseur. Het zou
ons verbazen als de verschillen in
naamgeving consequenties hadden
voor het geleverde werk.
HET IDEALE BEROEP?

Tijdens ons onderzoek liepen 24 studenten een week met een tekstschrij ver mee. Hierbij viel vooral op hoe
prettig de samenwerking tussen tekstschrijver en opdrachtgever was.
Daarnaast viel op dat de tekstschrijvers zeer professioneel te werk gaan.
De tekstschrijver weet wat hem of
haar te doen staat, levert op tijd en

kwaliteit. En dat de tekstschrijver dit
graag doet, blijkt wel uit de enquête:
de tekstschrijver is uiterst tevreden
met zijn beroep. Aan opdrachten is er
in het algemeen geen gebrek, de vrijheid is groot en het werk is zeer gevarieerd. <
L. Lentz & D. de Vet (red.), Tekstschrijven
als professie. Verslag van het onderzoek
naar de beroepsgroep van tekstschrijvers,

Utrecht 1991.
Te bestellen bij de vakgroep Nederlands,

t.n.v. L.R. Lentz. Adres: Trans 10, 3512 JK
Utrecht. Prijs inclusief verzending f 15, -.

Het geratel van de schrijfmachines verstomt. En wie goed luistert, hoort
in de steeds dieper wordende stilte het tandengeknars van de Tipp-Exfabrikant en het gezoem van de pc's. Of is dat het tevreden gebrom van de
schrijvers die hun typemachine hebben ingeruild voor een tekstverwerker?

Noot
meer Tipp-Ex Schrijven met de tekstverwerker
Peter Burger en jaap de jong
an Wolkers schreef zijn eerste
- boeken non-stop_met een typemachine op een doorgezaagde
rol behangpapier. Gerard Reve
bezit een voorraad kroontjespennen en galnoteninkt waarmee hij
het tot diep in de volgende eeuw kan
uithouden. Harry Mulisch zweert bij
een vulpen, 'omdat de inkt daaruit net
zo warm als je bloed op het papier
komt'.
Heeft schrijfgerei invloed op het geschrevene? Die vraag is sinds de verschijning van de tekstverwerker niet
alleen voor bestsellerschrijvers actueel.
De schrijfmachine, geïntroduceerd in
de vorige eeuw, maakte sneller en netter schrijven mogelijk, maar beïnvloedde het scheppen zelf minder dan
de pc. Die veroorzaakte pas een echte
revolutie: voor het eerst sinds honderden jaren schrijven we niet meer op
papier. We doen een poging om de gevolgen te overzien.

I

MOZARTS EN BEETHOVENS

Hoeveel profijt hebt u van een tekstverwerker? Dat hangt ervan af wat
voor soort schrijver u bent. Laten we
voor het gemak even aannemen dat er
maar twee soorten zijn: de Mozarts en
de Beethovens. De eersten schrijven
hun artikelen, rapporten en verhalen

zoals Mozart zijn muziek: ze hebben
de tekst al bijna compleet in hun
hoofd wanneer ze de pen op papier
zetten. De Beethovens schrijven in
vliegende vaart een eerste versie en
gaan dan schaven, schuren en poetsen.
De pc is een ideaal instrument voor
de Beethovens, die al schrijvende ontdekken wat ze willen zeggen en hoe ze
dat vorm willen geven. Dat kostte
vroeger, in het pre-pc-tijdperk, bergen
papier en sloten correctievloeistof. Nu
niet meer. Weg met de Tipp-Ex!
Eindelijk verlost van die correctiestrookjes en dat witsel, dat altijd hard
was als je het wilde smeren en vloeibaar als het flesje omviel. Nooit meer
overschrijven, overtikken, knippen en
plakken. Met de pc kunnen schrijvers
hun tekst doorlopend blijven herzien.
Ze kunnen midden in een tekst beginnen met schrijven, heen en weer springen, schuiven met tekstblokken, een
spelfout corrigeren en de vormgeving
perfectioneren.
Maar of u nu een Mozart of een
Beethoven bent: het gemak van moeiteloos verbeteren geldt voor iedereen.
Op het scherm is altijd de beste versie
te zien, zonder doorhalingen. De pc
geeft de mogelijkheid grote hoeveelheden materiaal te verzamelen en op te
slaan. Goede teksten kunnen talloze
malen na kleine herzieningen opnieuw
afgedrukt worden voor hergebruik. En
.

u kunt met groot gemak de vormgeving aanpassen: iets bredere marges,
teksten in kolommen zetten, vet, cursief; een elfpunts-schreefletter op dezelfde bladzijde combineren met een
schreefloze tienpunts. Iedere tekstverwerkergebruiker is zijn eigen vormgever geworden.
` BEZWAREN

Niet alle beginnende computerschrijvers schilderen de mogelijkheden van
de tekstverwerker met het vuur van de
bekeerling. Om te beginnen kleven er
een paar praktische nadelen aan computers. Ze worden steeds goedkoper,
maar een beetje pc kost nog steeds tussen de vijftienhonderd en vijfduizend
gulden. Het vergt veel tijd om ermee
te leren omgaan. Uren naar een beeldscherm staren veroorzaakt pijn aan de >
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ogen , maar dat is te verminderen door
het licht aan te passen (natuurlijk licht
mag bijvoorbeeld niet rechtstreeks op
het scherm vallen) en door niet naar
het beeldscherm te kijken terwijl u
typt of nadenkt.
Een ander onverwacht praktisch nadeel ontdekte de Amerikaan William
Zinsser. In Writing with a wordprocessor
(1983), een persoonlijk verslag van de
eerste ervaringen van een oudere journalist met een tekstverwerker, beschrijft hij het verlies van privacy.
Mensen gingen onbeschaamd over
zijn schouder mee staan lezen terwijl
hij schreef. Volgens Zinsser is dat een

culturele kwestie: het is onbeleefd om
iemand op de vingers te kijken als hij
schrijft of typt, maar geaccepteerd om
over iemands schouder mee te kijken
naar de televisie of naar een videospel letje. 'Iedere Amerikaan kan een winkelcentrum inlopen en kijken hoe iedere andere Amerikaan een videospelletje speelt. Ik was een Amerikaan die
een videospelletje speelde.' Een mooi
punt voor een modern etiquetteboek.

weer voordelen zijn.
Verbeteren is zo makkelijk dat je er
slordig van wordt, zegt de een; bijna
zond er planning vooraf begin je te typen , want je kunt altijd je fouten nog
verbeteren. Verbeteren is zo makkelijk dat je er eindeloos mee doorgaat
en niets meer uit handen geeft, zegt
de ander: het leidt tot improduktief
perfectionisme.
De pc-adept heeft hier natuurlijk
geen boodschap aan: aile schrijvers
zijn verschillend. Wie slordig schrijft,
kan slordiger worden door de pc; wie
toch al een perfectionist is, blijft door
de pc misschien eindeloos polijsten .
Maar voor de meeste schrijvers is het
herzie-gemak van de pc een zegen.
De Britse romanschrijfster Iris
Murdoch noemt een ander bezwaar:
de afstandelijkheid. Zij ziet het
scherm als een glazen plaat die schrijvers van hun gedachten scheidt.
Anderen vinden de schermletters, die
veeI onpersoonlijker zijn dan handschrift op papier, [uist een voordeel.
Daardoor kan een schrijver beter afstand nemen van zijn teksten zich
beter verplaatsen in zijn lezers.
Bezwaarlijk is ook dat de meeste
beeldschermen maar 24 regels tegelijk
laten zien, waardoor de schrijver weinig overzicht over de hele tekst heeft .
Dat kleine stukje tekst kan wei heel
makkelijk gemanipuleerd worden .
Gebleken is dat daardoor de concentratie van de schrijver op kleinere
eenheden (woordkeus, woordvolgorde, spelling en interpunctie) toeneemt.
Onderzoekers hebben ook vastgesteld dat men tekst op een scherm
langzamer en minder nauwkeurig
leest dan op papier. Maar dat is eenvoudig op te lossen door van tijd tot
tijd de tekst af te drukken op papier
en dat te gebru iken om grotere tekstblokken te lezen en overzich t te houden op de grote lijn . Schrijvers hoeyen niet te kiezen tussen scherm of
papier.

KLEINE SCH ERMPJES

Maar er zijn meer nadelen. Nadelen
die opmerkelijk genoeg in de ogen
van de voorstanders van de pc juist

VOORD ELEN VAN SCHRIJVEN MET EEN PC
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Het maakt knippen, plakken en geestdodend en tijdrovend overtypenoverbodig. Van groot voo rdeel
bij langere teksten, maar ook bij sollicitatieb rieven .
Het verkleintsehrijfangst (je herziet de tekst gemakkelijk) .
Een pagina op seherm lijkt meer op eengedruktepagina dan in hand sehrift. Wat je ziet, is alt ijd de
beste versie: zonder doorh alingen en ande r geklieder dat het zieht op de grote lijn verduistert. Met
tw ee personen aan een tekst sehrijve n wo rdt hierdoor eenvo udiger.
Specifieke tekstverwerkersfunet ies kunne n tijdbesparend werken: het we rken met macro' s (t ijdbesparende programm aatjes die makkelijk zijn in te schakelen) en het automatiseh opstellen van
t refw oordenregisters.
Lett ers op scherm of pr int zijn onpe rsoonlijker dan handschrift op papier. Daardoor kan de sehrijver
makkelijker afstand nemen van het geschrevene en zich in de lezer verplaatsen .
Het maakt fraaie vormgeving eenvoudig mogelijk. Auteurs zijn nu zelfs in staat hun kop ij volledig
vormgegeven ('camera ready') bij de drukker in te leveren.
Het vergemakkelij kt opslag van g rote hoeveelheden tekst.
Het biedt makkelijk toegang tot grote hoeveelheden tekst van anderen - zelfs buiten de eigen pc.
Automatische spel/ingeorreetie is mogelijk. In de toekom st zal beperkte automatische stijlcor rectie
mog elijk zijn.

NADELEN VAN SCHRIJVEN MET EEN PC
•
•
•
•
•
•
•

Het is tijdrovend om goed met een pc te leren wed5en: dure cursussen en vuistdi kke handleidingen
vol afschrikwekkend jargon bevestigen dit.
Een pc is duur (al worden ze steeds goedkoper). Hetzelfde geldt voor legale progra m matuur, waarvan nieuw e versies elkaar in hoog tempo opvo lgen .
Na een paar uur werke n krijg je pijn aan je ogene lezen van scherm is vermoe iender dan lezen van
papier.
Schrijven met de pc maakt je s/ordig (je kunt alles tenslotte toch nog zonder moeite verbete ren) en
breedsprakig (je schrijft vaak meer dan nodig is).
Het nodig t uit tot eindeloos hersehrijven, omd at dat zo gema kkelijk is met een pc.
Door het eindeloos herfo rmul eren on tstaan veer typi sche tekstverwerkersfout en: er bli jven w oo rden
uit de oude re for mulerin g in de nieuw e staan.
Technische stor ingen en onha ndig heid kunnen leiden tot gro te vertraging en zelfs tot verlies van

tekst.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een pc-scherm biedt geen overzieht over de hele tekst: de meeste scherme n bevatt en slechts 24
regels.
Het specifieke gemak van papier bij teksthe rziening ontbreekt: je kunt niet snel pijlen, cirkels en Iijnen
zetten om verbeteri ngen aan te geven . Oude versies en verbete rde woorden en zinnen verdwijnen
telkens.
Het heeft een ongunst ige invloed op het handsehrift, voo ral op dat van kinderen.
Fraaie vormgeving vertroebelt het zieht op eengebrekkige inhoud: veer prints zien er al zo mooi uit,
dat schrijver en lezer niet op merken dat er iets aan de inhoud mankeert.
Een print is te onpersoonlijk voor persoon lijke tekstsoorten als brieven .
Voorbijgangers lezen over de schouder van de schrijver op het scherm mee. Dit betekent een verlles
van privacy voor de schrijver.
le zit aan de pc en de energievoorziening voor het apparaat vast. Aileen met schootcomputers
(laptops) kun je ook in de trein, de college zaal en op vakant ie werken .
Pc-gebruiker s lijken papier te verslinden: er w orden grote aantallen proefprints gemaakt die allemaal
de prullenmand in gaan .
De schrijver mist liehamelijk contact met pen en papier.

L-
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GLAZIGE VERBEELDING

Ais de pc zoveel voordelen heeft ,
wordt er dan nu beter geschreven dan
tien of vijftien jaar geleden?
Bevordert de tekstverwerker de creativiteit? Inmiddels hebben aile literaire
schrijvers van naam zich er al over
uitgelaten, maar op hun uitspraken
valt geen peil te trekken . Weten-

-

-

-

- - --

----

schappelijk onderzoek naar deze vragen levert vooralsnog tegenstrijdige
resultaten op. Maar ook koffiedikkijken kan aardig zijn.
Mulisch zei in een artikel in de
Haagse Post (van Peter Peters en Louis
Stiller) niets van de pc te verwachten:
'Vroeger schreven we romans, tegenwoordig noemen mensen dat output.
En dat staren op dat scherm is volgens mij ook niet goed. Dat doet iets
met je, dat licht. Je verbeelding wordt
er ook glazig van.' Boudewijn Büch
verwacht in dat zelfde artikel weer
dunnere, zakelijker boeken. De
Amerikaanse didacticus Stott vindt de

tekstverwerker juist ideaal voor tomeloze types als Kerouac — de pc biedt
een rechtstreeksere verbinding met
het onderbewuste, je kunt net zo snel
schrijven als je kunt denken.
Samenvattend: we kunnen er nauwelijks iets over zeggen, maar de pc
maakt wel veel gevoelens los. Dat is
logisch, volgens Chandler, een Britse
onderzoeker van onderwijstechnologie: 'Voor velen van ons is schrijven
zo'n voornaam bestanddeel van onze
identiteit, dat het gebruik van een
nieuwe technologie ons zeker niet
onberoerd zal laten.'

BELLETJE

Dit artikel is geschreven op een pc. We
zouden ook niet anders willen. En
toch... Toch denken we, terwijl de
groene letters geruisloos en als vanzelf
verschijnen en verdwijnen op het
zwarte scherm, nog wel eens met weemoed aan onze oude, mechanische
Olivetti. Aan de bevredigende ruk
waarmee we een vel papier uit de rol
trokken, om het te verfrommelen en
weg te gooien. De ferme duw tegen de
wagen. Het belletje. En hoe we met die
machine de letters niet op, maar door
het papier heen hamerden, dat het huis
ervan daverde.
<

E -mail-etiquette
Geraldine Voost -Nij megen

Tips voor elektronische communicatie

-mail is elektronische post,
ofwel post per computer,
een communicatiemiddel
waarvan steeds meer men1
sen gebruik gaan maken. U
typt een brief in op uw pc, adresseert
die met behulp van een e-mailnummer, en met één druk op de knop is
uw tekst verzonden naar de elektronische brievenbus van de geadresseerde. Met enkele toetshandelingen
heeft die uw brief op zijn scherm.
Zoals H. Boeke en L. Rood al schreven in Onze Taal (novembernummer
1990, blz. 209-210) kan deze brief
zonder papier, envelop en postzegel
naast het gemak ook veel problemen
opleveren. Daarom geven we in dit
artikel een aantal e-mail-etiquetteregels. Ze zijn opgesteld na een klein
onderzoek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen voor de cursus
Informatica - ergonomie.
Als alle e-mail- gebruikers zich aan
deze acht regels houden, zal een
groot deel van de problemen opgelost
zijn. We geven telkens een gedragsregel met daarna een korte toelichting.

Schrijf uw e-mail alsof het een echte brief is.
Velen hanteren een speciale e-mailstijl. Men kiest bijvoorbeeld niet voor
een volledige adressering, maar voor
de aanhef 'Beste T' of alleen maar

'hoi'. Soms is er zelfs helemaal geen
aanhef of afsluiting van de brief, ook
niet als het om een bericht aan een
goede bekende gaat. Daardoor voelt
de lezer zich minder persoonlijk aangesproken. Probeer uw e-mail zoveel
mogelijk op een gewone brief te laten
lijken.
Geef aan of u wel of niet een ontvangstbevestiging wilt ontvangen.
Het gebeurt nogal eens dat een bericht niet (goed) aankomt. Als u om
een ontvangstbevestiging vraagt,
weet u zeker dat uw bericht is aangekomen (mits de ontvanger natuurlijk
zo vriendelijk is op uw verzoek te reageren) . Dat hoeft niet veel tijd te
kosten. Met de editor kunt u een
standaard -ontvangstbevestiging maken die u — elke keer als daarom
wordt gevraagd — als bestand kunt
versturen. U kunt zo'n ontvangstbevestiging ook al onder aan uw eigen
bericht zetten. De ontvanger 'knipt'
deze eraf en stuurt haar terug. Vragen
om een ontvangstbevestiging is natuurlijk vooral nuttig als het om een
belangrijk bericht gaat.
Maak duidelijk dat u in haast geschreven hebt.
Haastig geschreven berichten kunnen
in toon gemakkelijk kortaf overkomen. Om misverstanden te voorko-

men is het verstandig aan te geven
dat u haast hebt: 'sorry, haast!'

Geef duidelijk aan of u snel een
reactie wenst.
Als u verzuimt te vermelden dat u
snel of vóór een bepaalde datum een
reactie wenst, kan het antwoord van
de ontvanger lang op zich laten
wachten. Beter kunt u bij het onderwerp vermelden: RSVP: 3-4-92 (respons .svp op ...)
Stuur van elk bericht een kopie
naar uzelf.
U kunt aan het mailsysteem de opdracht geven om elk bericht dat u
verstuurt, ook naar uzelf te sturen. U
hebt dan een goed overzicht van de
berichten die u hebt verzonden.
Mocht u een boodschap ontvangen
die verwijst naar een eerder door u
verzonden bericht, dan kunt u altijd
Elektronische tijdschriften.
Veel e-mailgebruikers worden bedolven onder
afleveringen van elektronische tijdschriften, die
hun 'postvakje' vervuilen. Er is een manier om
snel te weten te komen of er iets van uw gading
bij is. U kunt dat zien door naar trefwoorden te
zoeken. U moet het tijdschrift dan eerst omzetten in een bestand. Daarna kunt u in de editor
het commando 'zoek' gebruiken om elk
wenst onderwerp snel te vinden.

ge-
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u met de editor (een deel van) de
tekst (knippen en) meesturen. Maak
wel goed duidelijk met een teken
(bijv. » dat het om een citaat uit een
eerder bericht gaat.

;-) :::knipeoq

1-(::: boos

Wees voorzichtig met ironie.
nagaan wat u toen precies geschreven hebt. Een handig naslagwerk.

Stuur altijd een deel mee van het
bericht waarop u reageert.
Het is mogelijk dat degene aan wie u
een reactie stuurt, niet meer weet op
welk bericht u reageert. Als u dat bericht hebt omgezet in een file, kunt

Vooral bij informele berichten wordt
een stijl gebruikt die beter past bij
spreken dan bij schrijven. Vaak wordt
hierbij het be lang van de intonatie
onderschat. Als u op een vriendelijke,
licht-spottende manier idioot tegen
iemand zegt, komt dat anders over
dan wanneer u dat schrijft. In e-mail
maakt men hiervoor ook wel gebruik

van 'e-mail-steno'. Maar pas op: niet
iedereen kent die symbolen of stelt
ze op prijs.

Denk goed na bij wat u schrijft.
E-mail wordt snel geschreven en
doorgaans meteen daarna verstuurd.
Bij een brief kunt u zich altijd nog
bedenken en kunt u besluiten hem
toch maar niet te versturen. Bij email is de verzending met een druk
op de knop een feit: staat er iets vervelends in, dan is het al snel te laat.
Dit artikel kwam tot stand met de hulp
van Natasha Thon A Tjieuw.

<

BOEKBESPREKING

ZeIt tekstverwerken
r groeit een generatie
schrijvers op die van jongsaf aan met de tekstverwerker leert omgaan. Ook
steeds meer ouderen wagen
zich aan dit wonderbaarlijke apparaat. De vijfenzestigjarige Italiaanse
schrijver Primo Levi stelt: "[ ...] ik
heb beseft dat je vandaag de dag
best zonder de computer kunt leven,
maar dan leef je aan de marge en
ben je voorbestemd om steeds verder van de actieve samenleving verwijderd te raken. De Grieken zeiden
over een onontwikkeld iemand: 'Hij
kan lezen noch zwemmen'; vandaag
zou je daaraan toe moeten voegen:
'noch omgaan met een tekstverwerker.'"
Voor hen die in de marge van de
samenleving dreigen terecht te komen en zich daartegen te weer willen stellen, zijn er twee boeken op
de markt gekomen: Beter schriiven
met de tekstverwerker van Peter
Douma en Rudolf Geel, en Schrijven
met WordPerfect van Louis Stiller.
Het zijn geen handleidingen bij
tekstverwerkingsprogramma's, zoals
WordPerfect 4.2 voor echte beginners.
Eerder willen ze laten zien hoe de
tekstverwerker kan helpen in alle
stadia van het schrijven.

1--

• BETER SCHRIJVEN

Beter schrijven met de tekstverwerker is
bestemd voor beginnende en gevorderde schrijvers zonder tekstverwerkingservaring. Hun wordt in ruim
honderd bladzijden een aantal mogelijkheden van de pc getoond bij
het plannen, formuleren, reviseren
en afwerken van de tekst.
De auteurs zijn meer schrijver
dan pc-specialist. Peter Douma is
tekstschrijver en net als Rudolf Geel
docent taalbeheersing. Geel is bovendien romanschrijver. Hun boekje
gaat dan ook vooral over het schrijven zelf (de auteurs noemen dit 'het
tot stand brengen van de tekst').
Wanneer u op welke knop moet
drukken, daarover vertellen ze weinig of niets. De technische kant van
de zaak, zoals macro's (tijdbesparende programmaatjes die met luttele
toetsindrukken in werking kunnen
worden gezet), laten ze over aan andere hulpboeken.
Zoals Geel en Douma het voorstellen, verschilt het plannen en formuleren van een tekst met de pc niet
wezenlijk van de beproefde aanpak
met pen en papier. Voor technieken
om op ideeen te komen, zoals brainstormen of het beantwoorden van
een vast rijtje vragen (wie, wat,

Peter Burger en laap delong

waar, enz.) en voor het verwerken
van plotselinge invallen, is de pc
wel handiger dan papier, omdat het
herzien van de tekst zo makkelijk is,
maar niet echt anders. In de hoofdstukken over plannen en formuleren
lijkt dit boekje daardoor op een herhalingsoefening van Geel, die al de
handleiding Hoe zet ik mijn gedachten
oppapier op zijn naam heeft staan.
Deze meer eigentijdse opvolger had
dan ook best Hoe zet ik mijn gedachten op het scherm kunnen heten. Ook
de techniek van het concretiseren
(o.a. door middel van verhelderende
beelden en doordat de auteur zichzelf ten tonele voert) behandelden
Douma en Geel al eerder, in Schrijven voor een groot publiek. Aardig in
hun nieuwste publikatie is de stapsgewijze aanpak, die gei1lustreerd
wordt met duidelijke voorbeelden.
De tekstvoorbeelden die Douma
en Geel zelf geven, zijn sowieso de
sterkste kant van Beter schrijven met
de tekstverwerker. Instructief is de bijlage waarin de lezer een tekst (een
journalistiek verhaal over Sachertorte, gepubliceerd in Intermagazine)
stap voor stap ziet ontstaan. Een
minpunt vormen de opgaven. Bij de
meeste 'voorbeelduitwerkingen'
daarvan ontbreekt een toelichting
en het is vaak onvoldoende duide-
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lijk waarin het voorbeeldige nu precies schuilt. Oat maakt het boek
minder geschikt voor zelfstudie.
Ret hoofdstuk over bedrijfscorrespondentie lijkt nogallukraak toegevoegd aan de rest. Het versterkt de
indruk dat dit boek van alles een
beetje bevat: aanwijzingen voor het
schrijven van journalistieke artikelen, brochures, maar ook zakenbrief[es, iets over de sollicitatiebrief en
over persoonlijke brieven.

Beter schrijven met de tekstverwerker
eindigt met een beperkt aantal adviezen over tekstverzorging. Pagina's
moeten voldoende brede marges bezitten. Bij een nieuwe alinea moeten
schrijvers niet volstaan met het geyen van een return ('de populairste
(en foute) manier om een alinea af te
sluiten'): ze moeten ook inspringen.
Pijnlijk is dat de auteurs dit breed
uitgemeten advies over alinea's in
hun eigen boek niet hebben opgevolgd. Oat zal weI met de vaste
vormgeving van de uitgever te maken hebben. De lay-out van Beter
schrijven met de tekstverwerker is trouwens niet erg aantrekkelijk: hij steekt
armoedig af bij die van de concurrent, Schrijven met Wordperfect. De
auteur, Louis Stiller, heeft dat boek
zelf vormgegeven.
SCHRIJVEN MET WORDPERFECT

Louis Stiller is neerlandicus, journalist en specialist op het gebied van
tekstverwerkingsprogramma's en
software. Onlangs ontving hij de
ECI-essayprijs voor 'Machine die het
lied bevat', zijn beschouwing over de
nieuwe kunstvorm 'interactieve fietie': computerspelen die de speIer
uitnodigen hoofdpersoon en schepper te zijn van zijn eigen avonturenverhaal.
Schrijven met WordPerfect is bestemd voor (iets) gevorderde tekstverwerkenden die regelmatig langere
teksten schrijven, zoals een rapport,
artikel of dissertatie. Het is twee keer
zo dik als het boek van Douma en
Geel, Wat heeft het meer te bieden?
Met zijn achtergrond van software-recensent presenteert Stiller
veel zogenaamde 'gebruikersinformatie'. Hi] gaat hierbij uit van het
meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma, WordPerfect versie S.l in
de DOS-omgeving, maar schenkt ook

aandacht aan WP 4.2 en aan de
Windows- en Macintosh-omgeving.
Net als Douma en Geel neemt Stiller
de verschillende stappen die een
schrijver moet zetten om tot een
tekst te komen als uitgangspunt:
van voorbereiden en formuleren tot
redigeren en vormgeven. Vanaf het
begin krijgt de lezer ook hier praktische tips voorgeschoteld, maar het
zijn er meer, en wat belangrijker is:
er staat bij welke toetsencombinaties
het gewenste resultaat opleveren. Je
kunt ze direct toepassen. Zo geeft
Stiller veel goede tips voor macro's:
wie steeds op dezelfde manier opsomt, citeert of verwijst, kan de
vormgeving daarvan in een macro
vastleggen. Oat kan bijvoorbeeld het
skelet voor een opsomming zijn,
compleet met aandachtsstreepjes of
-stippen en al keurig gescheiden
door puntkomma's. Schrijven met
WordPerfect presenteert veel faciliteiten die de gemiddelde computerschrijver nog nauwelijks gebruikt,
zoals wildcards, automatische verwijzingen, afkortingen die later met
de zoek- en vervangfunctie vervolledigd worden, en tabellen.
SCHRIJVEN ONDERBELICHT

Stiller legt zo'n sterke nadruk op de
computertechnische kant van het
schrijven, dat delen van het schrijfproces die in een echte schrijfhandleiding onontbeerlijk zijn, onderbelicht blijven. Het formuleren van
een probleemstelling krijgt weinig
aandacht van Stiller, die liever uitvoerig ingaat op de nieuwste snufjes
op het gebied van gecomputeriseerd
verzamelen van materiaal (met WP
Library, zoek- en indexeringsprogramma's, Hypertext, CD-ROM-software, externe databanken, enz.). Vit
de canon van schrijfadviezen selecteert Stiller handig de hoogtepunten, bijvoorbeeld in de vorm van
uitnodigende lijstjes van tien tips
voor aantrekkelijker alinea's en veertien tips voor zinnen. Maar hij geeft
bijna geen voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde formuleringen en van succesvolle ingrepen bij
het herschrijven. Bovendien trakteert hij de lezer regelmatig op cryptische adviezen als: 'Gebruik niet te
veel voorzetsels (mooie blauwgroen
getinte).' Voorzetsels? Dergelijke uitglijers en het gebrek aan voorbeel-

den zijn voor een schrijfinstructieboek ongelukkig.
Voor een beginneling in de tekstverwerkerij kan Schrijven met WordPerfect afschrikwekkend ogen met al
die Shift-F3- en control-home-combinaties en alinea's propvol woorden als grafische gebruikersinterface,
mainframe editors en geintegreerd documentsysteem. Maar Stiller is een talentvolle leraar: zijn stijl is aantrekkelijk, zijn uitleg meestal adequaat.
Handig en overzichtelijk zijn de tips
in kadertjes, de checklists en de ter
illustratie afgedrukte beeldschermen. Een register, een overzicht van
programmafuncties en een typografische woordenlijst verhogen de
bruikbaarheid nog.
WeI is het jammer dat Stiller geen
tijd heeft genomen voor een laatste
correctieronde. Zijn boek is nu een
staalkaart van typische tekstverwerkingsfouten zoals hij die grotendeeis
zelf opsomt: dubbele woorden, een
deel van een zin dat spoorloos verdwenen is, zinnen die aan elkaar geplakt zijn maar grammaticaal niet
op elkaar zijn afgestemd, inconsequent cursiveren, typefouten en lelijke gaten in de rechterkantlijn. Een
ander klein minpunt is dat een aantal uitgebreide Engelse citaten van
bekende schrijvers en schrijfadviseurs onvertaald zijn gelaten; hierdoor missen ze voor een dee I van de
lezers hun doel.
Bent u een schrijver met angst voor
computers, dan kan Beter schrijven
met de tekstverwerker iets voor u zijn:
als allereerste inleiding met verhelderende tekstvoorbeelden. WeI moet
u er dan voortdurend uw eomputerhandleiding bij houden. Voor enigszins gevorderden heeft Stiller duidelijk meer te bieden. Schrijven met
WordPerfect bedient pe-gebruikers
die de computertijdsehriften niet
bijhouden, maar wel geinteresseerd
zijn in een groot aantal tekstverwerkingstips.
Peter Douma en Rudolf Geel: Beter

schrijven met de tekstverwerker.
Coutinho, Muiderberg, 1991. 110 biz.
ISBN 90 6283 822 7. Prijs f 19,50.
Louis Stiller: Schrijven met WordPerfect.
Kluwer Technische Boeken, Deventer,
1991. 232 biz. ISBN 90 201 2481 1.
Prijs f 44,50.
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Maar zo zo
n de jaren vijftig of zestig werd
de volgende anekdote als mop
verteld. Een man ziet een andere
man een handkar tegen een
brug op duwen. De handkarduwer komt nauwelijks vooruit. De
toeschouwer, hulpvaardig als hij is,
biedt aan te helpen. Dit wordt in dank
aanvaard. Boven op de brug gekomen
vraagt de geholpene: 'Rookt u?' '[a',
luidt het antwoord. Waarop de man
van de handkar zegt: 'Dat dacht ik al,
u hijgt zo.'
Tegenwoordig is het niet meer bon
ton om als dank voor verrichte werkzaamheden mensen rookwaar aan te
bieden. Ik vraag me dus af door hoevelen van latere generaties de pointe
van het verhaal gevat wordt. Maar in
feite gaat het mij daar niet om. V raadt
het wellicht al: het gaat weer om een
van die kleine woordjes.
De basisbetekenis van zo is opdie manier, in die mate. Een duidelijk aanwijzend woord dus. De zaken staan er zo
bij en nietanders. Zo is het weI genoeg.
En zo voorts. Het valt direct op dat zo
in u hijgtzo niet vervangbaar is door op
die manier of in die mate: de wijze of
mate van hijgen wordt nergens mee
vergeleken. Nu is er natuurlijk weer
een gebruik van zo dat daarvan afge-

leid is: het zogenaamde bepaling-aankondigende zo, dat vooruitloopt op
een specificatie van wijze of mate. U
hijgt zo dat ik me ongerust maak. Of
zoiets.
je zou kunnen denken dat het in
ons geval gebruikte zo een bepalingaankondigend zo is waarvan de aangekondigde bepaling wordt ingeslikt.
Hijgers onder elkaar plegen namelijk
het een en ander in te slikken. Maar
heel erg overtuigend is die veronderstelling niet. Simpeler is het te denken
dat zo in de aangehaalde gebruikszin
gewoon veel of erg betekent. Een soort
verzwakt veel of erg misschien. Maar
wat is in vredesnaam een verzwakt veel
of erg? Zou de man van de handkar
ook gezegd kunnen hebben: 'V hijgt
een beetje veel' of 'V hijgt een beetje
erg'? ja, dat zou hij gezegd kunnen
hebben, maar dan was de verzwakking
een beetje min of meer ironisch bedoeld geweest. Bij zo lijkt me dat niet
zo het geval. Hetzelfde geldt als hij u
hijgt nogal had gezegd.
Dames en heren, zo plaatst ons weer
voor een van die kleine raadsels.
Buiten de moppensfeer hebben we
precies hetzelfde zo in een zin als 'Ik
kon niet naar de vergadering komen,
want ik had het zo druk!' Van aIle manieren om je te verontschuldigen, is
dit de meest economische en overtuigende. Ais je gewoon zegt 'Ik had het

druk' denken anderen 'nou en, we
hebben het allemaal druk'. Als je zegt
'ik had het nogal druk', heb je de kans
dat sommigen de understatement niet
voelen, en dat anderen, die die understatement weI voelen, denken 'wat een
aansteller', net alsof je gezegd had 'ik
had het ontzettend druk'. Ais je zegt zo
druk geef je al aan dat de maat van
drukte impliciet gegeven is, en dat niemand verder hoeft te vragen hoe druk
je het dan weI niet gehad hebt.
En daarmee geloof ik het wezen van
dit zo toch weI een klein beetje naar
voren te hebben gebracht: er zit een
element in dat los van aIle ironie of
overdri jving wil overtuigen en overreden. Zo zit dat, denk ike
In dit verband is het interessant dat
ook een taal als het Frans dit zo weI
kent, maar toch een beetje anders hanteert. Ik denk aan de Franse kreet
'C' est si bon'. Lovers say that in French,
when theythrill to romance, it means it is
so good. Aldus het lied. Over het Engels
wil ik geen uitspraak doen, maar in
het Nederlands luidt de vertaling zeer
beslist niet het is zo goed, nog minder
het is goed zo, en ook al niet het is zo
lekker. Zo, heb ik betoogd, is bedoeld
om te overtuigen, en is niet de uitdrukking van degene die zojuist overtuigd is. Nee, c'estsi bon kan aIleen
maar vertaald worden met tjongejonge,
wat is ddt lekker, en aIle verdere pogingen tot vertaling zijn maar zo ZOe <

T A A L CURIOSA
Jules Welling

Initialen
nitialen zijn lettercombinaties
van iemands namen. De mijne
- J.W. - behoren tot de
goedkoopste soort. Ze staan
voor de enige twee namen die
ik hebe Soms gaan initialen een eigen
leven Ieiden, zoals bij 'B.B.' voor de
Franse filmactrice Brigitte Bardot. Een
curieus voorbeeld in deze categorie
lijkt me 'J.R.', een personage in de televisieserie Dallas, vertolkt door de
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acteur Larry Hagman. Heel opvallend combinatie die zich als een woord
Yond ik dat niemand zich kennelijk
laat uitspreken. Zo kennen wij in de
afvroeg waar deze initialen voor ston- Tweede Kamer leden die met 'Pam'
den. Zo heette de boef gewoon en
en 'Hafmo' worden aangesproken,
het acronymisch gebruik van de
daarmee was de kous af.
Een van de grootste vliegvelden ter voorletters van de politici
Cornelissen (CDA) en Van Mierlo
wereld heet 'J.F.K.', maar lang niet
elke reiziger weet dat deze drie letters (D66).
de initialen zijn van de vermoorde
Amerikaanse president John FitzHet meest curieuze gebruik van initialen haalde ik uit de krant van 12
gerald Kennedy. In eigen land hebaugustus 1991. Een dag eerder was in
ben we iets soortgelijks gehad met
mr. G.B.]. Hilterman, die jarenlang
het Belgische Welkenraedt bij
voor een actualiteitenrubriek het bui- Verviers de raket 'R.G.1' gelanceerd
ter afsluiting van een tentoonstelling
tenlandcommentaar verzorgde. Die
man heette voor het grote publiek ge- over de stripheld Kuif]e. Het was geen
woon G.B.I. Op zijn vrienden na wist grape De raket was een getrouwe kopie van de raket die al in 1949(!) afgeniemand wat zijn ware voornaam
schoten werd in het klassieke Kuif]ewas.
album Raketnaarde maan, een stanSoms vormen initialen een letter--------------------------------

daardwerk over participerende journalistiek. Het 1,67 meter hoge ruimteschip woog 17 kilogram en haalde
een hoogte van 670 meter. Na een
korte vlucht landde de miniraket keurig aan een parachute.
Waarom heette het raketje nu
'R.G.1'? Als eerbetoon aan Ruud
Gullit van AC Milan? Nee. Het was
een eerbetoon aan Herge, de geeste-

lijk vader (schrijver en tekenaar) van
Kuifje. De uitspraak van Herge komt
in het Frans overeen met 'R.G.', de
omgekeerde initialen van de schepper
van Kuifje: de 'R.G.1' was een verwijzing naar Georges Remi, de naam
'achter' het pseudoniem Herge.
Initialen zijn vaak handig om een paraafje te zetten, en soms zijn ze on-

misbaar. De naam Annie Schmidt zegt
niet iedereen lets, maar Annie M.G.
Schmidt mag zich tot de bekende
Nederlanders rekenen. Zij deelt dat
genoegen met Olivier Bommel, een
onbetekenend heerschap zonder zijn
extra initiaal: Olivier B. Bommel, een
heer van stand. Niemand weet waar
die ene B voor staat, maar ze is onmisbaar.
<

Nieuwe woorden
ieuwe woorden zijn vaak
een spiegel van de realitei t. Een opvallende
reeks van de laatste acht,
negen jaar vormen de samenstellingen met gi( Sinds de elfde
druk van Van Dale (1984) is onze
taal 'verrijkt' met woorden als gi(-

N

aanval, -alarm, -damp, -grond, -lozer,

-ramp, -schip, -transport, -vat, -wijk,
-wolk. Niet iets om blij mee te zijn.
Hieronder volgt een aantal woorden die me de laatste maanden zijn
opgevallen. Troostmeisjes, gevangenishotel en presentiebeurs zullen waarschijnlijk eendagsvliegen zijn. De
overlevingskansen van de andere
schat ik hoger.
Ik doe een beroep op u, lezer. U
bent geinteresseerd in taal, anders
las u dit blad niet. Elke dag leest of
hoort u nieuwe woorden en betekenissen. Noteer ze. Stuur ze via Onze
Taal naar mij Ope Liefst met een stuk
context erbij en, bid ik u, als het
niet te veel gevraagd is, met vermelding van de 'bron' (welk boek, tijdschrift, krant of uitzending). Ik zal
er regelmatig een selectie uit maken
voor een bespreking in Onze Taal.
Sloopheffing
Het Ministerie van VROM is van
plan een sioopheffing op nieuwe
auto's in te voeren. Op z'n vroegst
op 1 januari 1994. De sloopheffing
is een belasting die een autokoper
betaalt op de aanschafprijs van de
auto; gedacht wordt aan een bedrag
van 200 tot 250 gulden per auto.
Met de opbrengst van deze heffing
wordt later de milieuvriendelijke demontage van autowrakken en het
hergebruik van onderdelen betaald.
AIle autowrakken moeten worden

ingeleverd bij erkende bedrijven, die
daarvoor een sioopbewiis afgeven.
De officiele benaming van de sloopheffing schijnt overigens verwiideringsbijdrage te zijn.
Rampentoerisme
Onlangs is in een wijk in Hengelo
een F-16 neergestort. De zaterdag na
het ongeluk werd de getroffen wijk
door talloze dagjesmensen bezocht.
Deze bizarre gewoonte om te gaan
kijken naar de plaats waar iets ernstigs is gebeurd, wordt sinds enige
tijd met het woord rampentoerisme
aangeduid.
MegaHet Nederlands kent veel woorden
in verkleinde vorm. Ze wekken de
suggestie van intimiteit en gezelligheid. Een kopje koffie. Een lekker sigaretje. In je warme bedje. Een hapje eten. Een mooi wijntje. Daarnaast
bestaat de neiging om het grote nog
groter te maken. Om de haverklap
hoor ik spreken over optimaalste en
maximaalste. Deze categorie wordt
uitgebreid met mega-. Was iemand
een paar jaar geleden nog superster,
thans is hij of zij megaster. Het superbrein is vervangen door megabrein en de supertanker is een megatanker geworden. Het wachten is op
de megamarkten de megawinst.
G.O.S.
De Sovjetunie bestaat niet meer. De
federatie van Sovjetrepublieken is
uiteengevallen. Een groot aantal
van deze republieken heeft zich
aaneengesloten in het Gemenebest
van Onafhankelijke Staten. Als ik
het wel heb, zijn dat er op dit moment elf.

Hans Heestermans
Gevangenishotel
Asielzoekers die niet rechtstreeks tot
Nederland worden toegelaten, worden ondergebracht in een opvangcentrum op Schiphol. Dat opvangcentrum voldoet niet: de asielzoekers
kunnen eruit ontsnappen. Er wordt
nu de laatste hand gelegd aan een gevangenishotel, ook hospitium genoemd. Het is wat luxer dan het vorige onderkomen, vandaar dat het versluierend hotel wordt genoemd. Maar
je kunt er niet uit. Het blijft een gevangenis.
Troostmeisjes
Nog een eufemisme: tijdens de bezetting van Korea (1910-1945) werden
verscheidene Koreaanse meisjes van
hun scholen weggehaald om te dienen als seksslavinneties voor de 'teishintai', de Iapanse keurtroepen. De
historici schatten hun aantal tussen
de 70.000 en 200.000, van wie velen
het niet hebben overleefd. In de officiele Iapanse terminologie werden ze
uiteraard niet als seksslavinnetjes
aangeduid. Die gruwelijke werkelijkheid werd verhuld in het woord

troostmeisje.
Presentiebeurs
Nauwelijks heeft minister Ritzen het
plan geopperd om voor studenten
een tempobeurs in te voeren (als ik
hem goed begrijp, wordt de laagte
van de beurs gekoppeld aan het studietempo), of de LSVb (Landelijke
Studenten Vakbond) komt met een
ander voorstel: de prcsentiebeurs voor
eerstejaars. De vakbond wil dat iedere
eerstejaars zich elk trimester meldt bij
de studieadviseur. Als hij niet komt
opdagen, wordt zijn studiefinanciering stopgezet.
<
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Het Groot Gefllustreerd Woordenboek van Verschue ren is in Belqle al ze stig
jaar populair. Met de onlangs versche nen negende d ru k tracht de uitgever nu
ook Nederland te verovere n. Kan Verschueren het opnemen t egen zijn
Noordelijke broeders? Hoe groot, hoe qeillustreerd en hoe Vlaams is dit naslagwerk eigenlijk? Een kritische beschouwing door een fan.

~rschueren in Nederland
et de verschijning van de
nieuwe Verschueren is
een lang gekoesterde
wens van mij in vervulling gegaan. Toen ik zes
jaar geleden in Onze Taa l de aa ndacht vestigde op dit bijzo nde re n aslagwerk, was h et n og bijna n ergens
in o ns land ver krijgbaar. De jongst e
ed itie is d aarentegen in 400 Nede rlan d se boekhandels te bewo n deren .
Dat is ni et ailee n ve rhe uge nd, h et
nod igt ook uit tot ee n hern ieuwde
beoo rdeling. Verschueren m oet n u
im m ers concurreren met een st uk of
wat woardenboeken met een gevestigde reputatie. Daarom verplaats ik
me eve n in de positie van de sceptische Hollander die zich afvraagt of
hij er goed aan doet, voor een tweedelig Vlaams plaatjeswoordenboek
een kleine tweehonderd gulden neer
te tellen .

M

(totaal dus meer dan 150.000) en
meer dan 4000 illustraties. Cijfergek
als ik ben, heb ik d ie getallen gecontrolee rd doo r een op de tien pagina 's
na te tellen . Zie hier de resultaten :
- 105 .000 trefwoorden (incl usief
afle idingen va n aa rdrij ksku ndige
namen);
- 22.000 encycloped ische term en
(na me n va n person en, m ythol ogische figuren, o rga n isaties, geografische ob jecte n; ook m eegerekend
zijn de encyclopedische toelichti nge n bi j woorden als duik boot, koper
en thee);
- 127.000 trefwoorde n in totaal;
- 4100 illustraties.
Tussen het schrijven van de flap tekst en het drukken van het boek
zijn er dus zo'n 28.000 encyclopedische artikelen zoekgeraakt, waaronder het trefwoord 'consurnentenvoorlichting'.

C1JFERGEK

Hoeveel waar krijgen we voor ons
geld? He t boek, zo lees ik op de omslag, bevat meer dan 100. 000 taalku n di ge trefwoo rd en, m eer da n
50.000 encyclo pe d ische ar tikelen

(OAUTIE

Ge lukkig is het restant ruimscho ots
de moeite waard. Q ua encyclopedische h oeveelheid n amen kan
Versc h uere n zich m et en m et mijn
ti end elige pocket- encycl opedi e va n
Winkler Prin s, al gee ft di e per tr efwoord we i m eer info rmatie . Ik wee t
ec h te r uit erv aring dat d e d oor Versch ue ren verschafte basisgegeven s
in vee l gevalle n de wee tgierigheid
bevredigen . Hetzelfde geldt voor
de vele overzichtstabellen, bijvoorbeeld van het periodiek
systeem of de eeuwigdurende
kalender.
Buitengewoon vruchtbaar is
de coalitie woordenboek-encyclopedie b ij de be handeling van
aardrijks kundige namen.
Verschueren geeft van vrijwel iedere naam etymologie, uitspraak,
spe lli ngvaria nten en aflei d ingen (bi jvoo rbeeld Boekarester, Liverpolitaan,

r
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[aap Bakker

Madrileen). Dergelijke infarmatie is

vaak niet, of met de grootste moeite,
li n andere encyclopedieen te vinden .
Dezelfde opzet maakt het mogelijk,
snel de geestelijke vader te achterhalen van de geisslerbuis, de fuchsia
en de garibaldihoed.
In de keuze van zij n artikelen is
Versch ueren degeli jk maar tradition ee!. Na me n uit de po pulai re cu ltu ur zijn n ogal o ngelijkma tig vertege nwoard igd: wei Beatl es, gee n
Rolli n g Stones; we i Bernstein, geen
Lloyd We bber; we i Toon Her mans,
geen Her man va n Veen; we i Annie
M.G . Sch midt, geen Madonna. De
foto van de Vlaamse formatie
Clouseau (bij de P van popgroep) is
een van de wei nige frivoliteiten die
Verschueren zich veroorlooft.
VEELATHKETH

Tot de service van dit naslagwerk behoort de uitspraakbeschrijving van
woorden en namen. Hoewel de aanwijzingen een gedocumen teerde indruk maken, is de praktische bruikbaarheid be paald ni et opti maa!. Dat
korn t doordat de redacte uren de opva tti ng huldigen d at d e 'oo rsp ron kelijk e' uitsp raak tevens d e co rrecte is.
O nz in n atuurlijk. Geen n o rm aal
m ens zegt kwaak , dzjun k (met
Enge lse u), eedz, woedzj, h oeve, [euteb 6 rj en vee lath keth tegen respect ievelijk quark, j unk, aids, Lod z,
Hoover, Giiteborg en Velazquez . Uit
histarisch oogpunt is dit soort informatie interessant, maar in de alle daagse communicatie met taalgenoten heb je er weinig aan .
ILLUSTRATIES

Aangezien Verschueren zich Groot
'Geillustreerd ' Woordenboek noemt,
heb ik mijn krit isch oog ook laten
val len op de p laatjes in dit fraai u itziende n aslagwerk. Het vie I me op
dat so m mige tekenin gen n ogal pe-
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tieterig zi]n en niet altijd foutloos.
Veel illustraties zijn in feite weinig
informatief ('cirrose' wordt toegelicht met een slechts door specialisten te interpreteren microscoopfoto
van een leverpreparaat), andere
staan op een onlogische plaats (de
inktvis wordt afgebeeld bij het artikel 'cefalopoden').
De nieuwe druk telt circa 1500
illustraties minder dan de vorige,
vooral doordat aIle afbeeldingen van
gemeentewapens en verkeersborden
zijn geschrapt. Helaas is de vrijgekomen ruimte nauwelijks benut, terwijl er nog zoveel artikelen schreeuwen om een picturale toelichting:
gargouiIle, genenpaspoort, gulden
snede, kalander, keper, triktrak, zwezerik.
De keus van de illustraties maakt
een enigszins willekeurige indruk.
Slechts enkele deelgebieden worden
consequent behandeld. Zo zijn aIle
landen, hoe obscuur ook, voorzien
van een kaart en een afbeelding van
de vlag. In de praktijk werkt dat heel
plezierig: je weet wat je verwachten
kunt.
Ik denk, kortom, dat er nog verbetering mogelijk is op de punten
'functionaliteit' en 'voorspelbaarheid'. De toekomstige gebruiker zal
dan nag meer kunnen profiteren
van het nu al zo aantrekkelijke
beeldmateriaal.
LEXICALE KWAllTEIT

Het is de hoogste tijd om door te
dringen tot de kern van Verschueren, het eigenlijke woordenboek. Vergeleken met de vorige editie uit 1979 is het ingrijpend geactualiseerd en met minstens 10.000
woorden uitgebreid, onder leiding
van hoofdredacteur dr. Frans Claes
S.].

am een beeld te krijgen van de
lexicale kwaliteit, heb ik Verschueren gelegd naast de tweede
druk van Van Dale Groot woordenhoek van hedendaags Nederlands. Deze
'Van Dale NN' stamt ook ult 1991
en is qua omvang van de artikelen
goed vergelijkbaar. Verschueren telt
echter 20.000 woorden meer dan
Van Dale, merendeels samenstellingen, afleidingen, oudere woorden
(courantier, jansaliegeest, reticule) en
Latijnse uitdrukkingen (generatio

spontanea, quo vadis).

Ik heb 26 kolommen (van iedere
letter een) woord voor woord vergeleken met Van Dale. De 371 woorden die ik in beide boeken aantrof,
heb ik beoordeeld op duidelijkheid
en precisie van de definities, hoeveelheid betekenisnuances, vaste
verbindingen, zegswijzen en voorbeeldzinnen. Per trefwoord noteerde
ik welke omschrijving ik per saldo
de beste Yond. Dit is de uitkomst:
Verschueren beter:
Van Dale NN beter:
Gelijkwaardig:

100 x
69 x
202 x

Van Dales sterke punten zijn de
concrete, 'gebruiksklare' definities,
de hoeveelheid synoniemen en de
typografisch heldere presentatie van
betekenissen en voorzetselverbindingen. Verschueren is completer
omdat hij ook oudere betekenissen
opneemt (bijvoorbeeld 'klemtoon'
en 'tetanus' in het artikel 'klem').
Hij behandelt functiewoorden als
'mee' en 'beneden' zeer uitvoerig,
terwijl zijn encyclopedische inslag
leidt tot betere omschrijvingen van
woorden als accijns en sattische strofee De etymologieen (ook van uitdrukkingen zoals 'te hooi en te
gras') geven de artikelen nog eens
extra relief. Vaste verbindingen en
zegswijzen zijn even royaal vertegenwoordigd als in Van Dale NN, al
is laatstgenoemde in zijn keuze een
tikje moderner.
Bijzonder is de rangschikking van
de woordbetekenissen. Verschueren
- Frans Claes dus eigenlijk - geeft
van een woord in principe eerst de
eigenlijke betekenis, dan de metonymische (onrechtstreekse) en ten
slotte de metaforische (op vergelijking berustende) betekenissen. Zo
wordt 'vos' ontleed in A) bruinrood
slim roofdier, B) vossebont en C)
bruinrood paard, vlinder, klomp ijzer en listig mens. Deze ontledingsmethode is de elegantste en meest
inzichtgevende die ik in de Nederlandse lexicografie ben tegengekomen. De haastige, 'no-nonsense'taalgebruiker zal misschien beter uit
de voeten kunnen met Van Dales
puntsgewijze opsommingen, maar
wie gevoelig is voor de systematiek
en de schoonheid van taal, kan aan
Verschueren zijn hart ophalen.

VlAAMSHEID

De Nederlander die vreest door dit
Belgische woordenboek op verkeerde sporen te worden gezet, vreest
ten onrechte. Verschueren bevat eigenlijk niet meer 'Vlaamsheid' dan
zijn Noordelijke tegenhangers; bovendien zijn bijna aIle Zuidnederlandse woorden als zodanig gemarkeerd. Een doodenkele keer zag lk
een ongebruikelijke voorkeurspelling (vodka, Fidzji-eilanden) of een
woord waarbij het label 'Z.N.' had
kunnen staan (vermits, nefast, petro-

dollar, een stuk in z'n laars).
Wat vaker stuitte ik op het ontbreken van moderne (Noordnederlandse) begrippen: fineliner, jongeheer (het lichaamsdeel), koppensneller (headhunter of haastige
krantelezer), legging, ollekebolleke,
turbotrut, wreed (te gek). Anderzijds
miste ik ook heel wat Vlaamse woorden en betekenisnuances: bompa,
flik (politieagent), handspel, job
(bijbaantje van student), labeuren,
pront (prompt), unief (universiteit),
verdiep, 'zeker en vast'.
Van partijdigheid ten gunste van
Zuidnederlands taalgoed is dus geen
sprake. Ondervertegenwoordigd is
een beperkt aantal deelcategorieen:
Engelse woorden en afleidingen,
spreektalige wendingen, seks-,
scherts- en scheldwoorden. De lacunes zijn gering van omvang en zullen door menigeen niet worden betreurd.
Hoe dan ook, deze nieuwe Verschueren maakt een aanzienlijk modernere indruk dan de vorige editie.
Aan alles is te merken dat de redacteuren in de afgelopen twaalf jaar
hun ogen en oren wijd opengezet
hebben.
Het Groot Gei1lustreerd Woordenboek is een origineel en hoogwaardig naslagwerk, van hetzelfde lexicografische kaliber als Van Dale NN en
de Grote Koenen. De prijs ligt wat
hoger, maar daar staan vele begerenswaardige extra's tegenover. Nederland kan nu echt niet meer om
Verschueren heen.
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Moeder is geen moeder meer
Verandering in de
aanspreekwijze van ouders
In de eerste helft van deze eeuw zei de
jeugd moeder. Nu is dat ouderwets en
zegt 95% van de jongeren ma(m).

I.A.M. Vermaas,
Katholieke Universiteit Nijmegen

dat ze anoniem konden blijven.
Ouders bijvoorbeeld schrijven onderaan het enqueteformulier:

culturele veranderingen in de jaren zestig

Mijn moeder noemde zichzelf'moeder',
maarik zei 'ma', omdat ik 'moeder' zo
ouderwets vind.

en zeventig. Heersende normen en waarden werden overboord gegooid, wat
mede tot uiting kwam in andere

lk zei 'moeke' maarmijn kinderen vinden dat stom en zeggen 'mam'.

Deze wijziging viel samen met de sociaal-

aanspreekwijzen van ouders. De huidige
jeugd toont minder afwijkend gedrag, wat
blijkt uit een voortzetting van de
naamwoorden rna en pa. In mijn onder-

En:

]ongeren maken opmerkingen als:

lk zou nooit'moe' of'moeder'zeggen.
lk magmijn ouders bij de voornaam
aanspreken, maardat wil ik niet.

zoek naar taalverandering heb ik drie
generaties met elkaar vergeleken.

• MOEKE/MOEDER/MAM
Door een landelijke enquete wilde ik
te weten komen welke aanspreekvormen voor ouders zijn gebruikt en
worden gebruikt. Zeg je moeke of
mam? En waarom zegt niet iedereen
gewoon moeder?
Via scholengemeenschappen hebben 2144 personen aan deze enquete meegewerkt. De resultaten ervan
vindt u in de tabel. De 2144 personen zijn verdeeld over drie generaties:
- jongeren in de leeftijd van 14 tot
en met 18;
- hun ouders;
- hun grootouders.
Omdat een taalgewoonte die in
de jeugd wordt opgedaan daarna
nauwelijks meer verandert, neem ik
aan dat deze gegevens inzicht geven
in de verandering van aanspreekwijzen van 1930 tot nu .
Naast vragen over godsdienst, opleiding, beroep van de vader en de
gezinsgrootte, stelde ik aan bijvoorbeeld grootouders de vraag: hoe
noemde u uw moeder? Oat de geenqueteerden zo prettig en zinvol meewerkten, kwam waarschijnlijk doorL-

Met de gegevens over godsdienst,
opleiding, beroep van vader en gezinsgrootte kon ik nagaan in hoeverre de invloed daarvan een rol
speelt in taalverandering.

Opvallend is dat bij personen met
een hoge opleiding en bij personen
van wie de vader een 'hoog beroep '
had, de grootste taalverandering gesignaleerd kan worden. Dat wil zeggen dat binnen deze categorieen de
jeugd zich het sterkst losmaakt van
tradities. Daartegenover staan 'grote
gezinnen' waarin de kinderen katholiek of protestant worden opgevoed.
Daar zijn de ouders nog autoriteiten
die niet openstaan voor veranderingen in de levensstijl.]e ziet in die gezinnen een veel kleinere taalverandering, die bovendien langer duurt. Ten
aanzien van de moeder betekent dit
een hoger percentage jongeren dat
een aanspreekvorm met een oe-klank
gebruikt, in vergelijking met jeugd
uit kleine onkerkelijke gezinnen.

Percentages van landelijk gebruikte aanspreekvormen voor ouders

OUDERS

JEUGD

GROOTOUDERS

M

V

M

V

M

V

rna
mam
mama
mamme
mammie
mem
moe
moeke
moeder
voornaam

34,8
32,7
21,9
0,6
0,9
0,9
1,5
1,2
2,0
3,5

21,2
44,3
26,4

25,7
12,0
13,3
0,4
0,4
2,8
14,1
4,0
27,3

21,0
27,5
19,3
2,2
2,5
2,5
7,0
2,2
15,4
0,3

10,1
3,2
6,4

13,2
4,8
6,3
0,3
1,0
7,4
18, 3
6,9
41,9

pa
pap
papa
pappe
pappie
heit
va
vade r
voo rnaam

41,9
27,4
21,4
0,9
0,9
0,9
0,3
0,9
5,4

25,5
36,3
29,7
0,5
0,7
1,9

29,8
22,6
21,7
4,2
3,0
2,7
0,9
14,9
0,3

28,8
3,5
5,5
0,9
0,6
6,1
7,6
47,1

aanspreekvorm

°

0,9
1,9
1,2
0,5
0,2
3,3

°

0,5
4,9

°
41,1
10,2
16,7
1,2
0,4
3,3
2,4
24,8

°

°

0,6
6,4
19,7
6,4
47,4

°

°

°
28,8
4,2
7,0
1,0
1,3
7,0
7,8
42,9

°
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ver. Kind eren verzetten zich tegen de
mode om eigen ou ders bij de voornaam
te noemen . Het zijn
de jongeren zelf die
aan traditie s als het
zeggen van mama en
papa willen vasthouden .

• PAPA IS JAN
Ofschoon taalveranderingen beginnen bi j jongeren, bleek m ijn veronderstelling dat velen van hen de ouders bij de voornaam noemen, niet
juist. De vader zegt Noem mij maar
Jan, maar het kind blijft liever papa
zeggen, omdat het zich dan meer
geborgen voelt. De stiefvader wo rdt
wel met de voornaam aangesproken.
Maar om dan eveneens moeder met
haar voornaam aan te spreken, gaat
het grootste deel van de jeugd te

Deze jongeren ve rsch illen ste rk van de
jeugd va n de jaren
zestig en zeventig,
die m et tradities wllde breken. Neemt de
huidige jeugd ook
wat h et gebruik van
voorn aam woorden
betreft de grootouders als voorbeeld? In elk geval is mijn indruk
dat jongeren vandaag de dag meer
belangstelling voor bejaarden tonen
dan de jeu gd u it de jaren zestig en
zeventig. Zouden daardoor de aanspreekvormen met de oe-klank ook
weer terugkomen?
De bijna 5% jongeren die de traditie van de oe-klank voortzet, is
dan het voorbeeld van de volgen de
grote verandering in de aanspreking
va n ouders. Waarschijnlijk komt de

aanspreekvorm u daarmee ook terug . Die maakte immers ooit plaats
voor jij, tegelijk met de verschuiving
van moeder naar ma(ma).
De overgang van de ene aanspreekvorm naar de andere is nog niet lo
erg lang geleden ingezet; ik denk dat
deze taalverandering nog in volle
gang is.
Pas als een naamwoord al heel
lang bestaat, komt er behoefte aan
variatie of verandering. In die behoefte kan worden voo rzien door
een n ieuwe na am of door een klankwijz iging in het oude naamwoord.
De ta algeschi edenis leert dat het
een eeuw duurt voordat een taal ver andering als dez e door de meeste
mensen is geacc epteerd en zich vol ledig voltrokken heeft.
Bibliogr afie
J.A.M . Vermaas, Verandering in de

Nederlandse aanspreekvormen en aansprekingen ten opzkhte van ouders.
Katholieke Universiteit Nijmegen,
Instituut Nederlands, 198 7.

j.M . van den Toorn en JAM. Vermaas:

Veranderingen in aansprekingen van ouders. Tijdsch rift voor Nederlandse taalen letterkunde, nummer 3 1988, biz.
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~ndel(s)park en Rembrandt(s)plein
C. Kostelijk - Heiloo

In het artikel van M. Heijder 'Het
Vondelpark 125 jaar oud' in Ons
Amsterdam (april 1989) is op blz.
102 een plan afgebeeld van de tuinarchitecten J.D . en L.P. Zocher (vader en zoon ), Boven het plan leest
men het kopje 'Plan ter voltooiing
van het Vondelspark'. Deze spelling
komt in het artikel ter sprake:
' Om streeks 1880 verdween de verbindingsletter geruisloos uit het
Vonde/spark.'

In een br ief - waaruit ik mag citeren - schreef de heer Heijder mij
over enkele bijzonderheden van
deze spelling.
" Helaas weet ik niet of over het
weglaten van de verbindings-s gediscussieerd is, maar meestal neemt

een journalist het voortouw en laat
hij in zijn artikel de s weg; anderen
nemen dat over. Het is voor u wellicht aardig am te weten dat ik in
mijn concept voor het stuk over het
Vondelpark schreef: 'Om st reeks
1880 verdween de verbin ding sletter
geruisloos uit het Vonde lpa rk, evenals thans uit het Rembrandtsplein.' De
redactie van Ons Amsterdam heeft
de gecursiveerde woorden weggelaten.
Over het Rembrandtsplein kan ik
u iets meer vertellen. Bij besluit van
B. en W. van Am sterda m d .d . 17 mei
1876 werd de naam van het plein
officieel vastgesteld als
Rembrandtplein, doch sind s 1909
werd de naam, volgens de in het ge-

meenteblad van dat jaar gepubliceerde lijst van straatnamen, met
een s in het midden geschreven. Dit
is lan g zo gebleven en iedere
Amsterdammer - en zeker de oudere - spreekt van het Rembrandts plein. Kortelings viel het mi] op dat
een journalist sch reef over het
Rembrandtplein, en om mijn kennis
op dit gebied te ver sterken ben ik
naar het plein gegaan en zag ik tot
m ijn verbazing dat er n ieuwe naambordjes zijn aangebracht met
Rembrandtplein! "

Interessant is het in de ze brief te lezen dat journalisten blijkbaar een s
als verbin d in gslett er kunnen 'wegschrijven'.
<
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VAN WOORD
TOT WOORD
pril: grasmaand. En alles
wordt groen. Gras en groen
zijn twee woorden die bij
elkaar boren. Het vee dat
in bet groen dartelt, buppelt in bet gras. Etymologiscb gezien
is gras verwant met bet Latijnse gramen 'gras(stengel)', dat uit grasmen is
ontstaan. Gras komt van dezelfde
wortel als (vis-, rugge)graat. Het is
een beel oude Indo-europese woordwortel, die te maken beeft met 'omboogsteken, groeien'. Ook bet woord
groeien zelf is van deze wortel afkomstig. En groen eveneens. U vraagt
zicb misscbien af boe bet mogelijk is
dat in sommige van deze woorden
een -oe- zit en in andere een -a-. Dat
is bet gevolg van een interne klinkerwisseling, zoals we die ook zien
in dragen-droeg.

Marlies Philippo

A

ONTGROENDE WEDUWE

Een grasweduwe is een onbestorven
weduwe. Volgens bet woordenboek
van Verscbueren is deze betekenis
misscbien afkomstig van 'op bet
gras acbtergelaten', zoals een lastdier dat op de weide rust. Mijn
Zweedse etymologiscbe woordenboek zegt dat bet waarscbijnlijk oorspronkelijk gaat om een meisje dat
verlaten werd, na buiten op bet gras
verleid te zijn. In bet Engels is bet
grass widow, dat aanvankelijk 'ongetrouwde vrouw die bijslaap bad gebad' betekende, en in bet Zweeds
spreekt men van grasanka. Een grasweduwe wordt ook weI een groene weduwe genoemd. Alweer bet op een
lijn stellen van gras en groen.
Groen, de kleur van de hoop en
van de Islam. Veel moskeeen zijn
groen verlicht, en boeken over de
Islam bebben vaak een groene kaft.
In bet islamitiscbe geloof is de groene kleur bet symbool van bet hemelse paradijs.
Iemand die groen is, is jong en
onervaren. In de groentijd aan de
universiteit worden de groenen - de
novieten die nog groenlopen (de pas
aangekomen studenten) - ontgroend.
Het bijvoeglijk naamwoord groen
betekende 'groeiend'. Het is door
een -n-achtervoegsel (vroeger -ni/
-ne) afgeleid van bet werkwoord
groeien, op dezelfde manier als
~-------------

schillen. Vergelijk bijvoorbeeld
Nederlandshu~metFriesha~

Rijp en
groen
schoon afgeleid is van schouwen. Een
groentje is zo groen als gras. In bet
door Goetbe gebruikte woord
Grasaffe 'gras-aap' betekent gras 'onrijp'. Hetzelfde dus als groen.
DE RIJP IS RIJP

Tegenover groen staat rijp. Een rijpe
vrucbt is gescbikt om te plukken.
Rijp 'plukklaar' is een bijvoeglijk
naamwoord dat afgeleid is van een
oud werkwoord dat 'plukken, oogsten' betekende. Dit werkwoord kennen we uit bet Oudengels: ripan/reopan. In bet moderne Engels beeft ripan/reopan zicb ontwikkeld tot reap
'maaien'. Het Engels boort tot de
Germaanse taalgroep, evenals het
Nederlands, het Fries en de Scandinavische talen (met uitzondering
van bet Fins). Deze talen bebben
voor een groot deel dezelfde woordenscbat, ook al kunnen die woorden qua uitspraak en spelling ver-

Engels house, Duits Haus en Zweeds
hus. Of kijk naar de woorden voor
groen in deze talen tgrien, green, grun,
gran)!
In bet Oudengels was er dus bet
werkwoord ripan 'oogsten' met daarnaast het bijvoeglijk naamwoord rip
'oogst, schoof'. In Noorse dialecten
komt bet werkwoord ripa 'ritsen, afrukken, afplukken' voor. Misscbien
bangt ripa samen met bet Oudnoorse rispa 'openscbeuren, openritsen', dat mogelijk uit ripsa is ontstaan (zoals wesp van weps komt). En
waarscbijnlijk is er ook een verband
met bet Friese rispie 'oogsten'.
Rijp (Duits reit, Engels ripe, Fries
ryp) zou verwant kunnen zijn met
het zelfstandig naamwoord reep, dat
dan oorspronkelijk 'afgescbeurde
strook' betekend moet bebben. De
klinkerwisseling is te vergelijken
met die in krijgen-kreeg. En bij reep
boort repel 'bekel, vlaskam, hennepbraak': 'met de repel ontdoet men
bet vIas van de zaaddozen' (Verscbueren).
Het bijvoeglijk naamwoord rijp
komt dus van een werkwoord, maar
het beeft zelf ook aanleiding gegeyen tot de vorming van een nieuw
werkwoord: tiipen. Zo kan bet soms
gaan in de gescbiedenis van woorden.
<

Den Hitelder
Abr. Heringa - Usselo
Onlangs constateerde mijn buurman
toen de lampjes voor de richtingaanwijzer van de auto wel brandden
maar niet knipperden: 'je klingelateur
is kapot'. Een mooi malapropisme,
waar ecbter meer over te zeggen vall.
Ik ben opgegroeid in de Acbterboek, en woon sinds jaren in
Twente. Het is me dikwijls opgevallen dat men in Oost-Nederland
woorden graag vloeiender maakt
door er een (meestal) stomme klinker aan toe te voegen, Mijn broer
vervulde zijn militaire dienst bij de

marioniers, verenigingen en bedri jyen kunnen fusioneren (dit trouwens
ook volgens Van Dale). Hetzelfde
verlangen leidt ook tot woordvormingen als vluggerder, groterder. Kennelijk spreekt men in bet oosten
graag in dactylen. De klingelateur
hoort bier ook bij, evenals de miebelefoon. En een niet al te trouw kerkganger boudt niet van al dat gebiebelte. Wellicbt de mooiste boorde je
vijftig jaar geleden veelvuldig toen
Den Hitelder bier de dienst uitmaakteo
<
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JAARVERGADERING
ONZE TAAL
Mr. H. W. vall Rees - secretaris Genootschap Onze Taal
Op donderdag 21 mei aanstaande zal in een van de vergaderzalen van het Zalencent rum Centraal Station in Den Haag om 14.00 uur de ]aarvergadering 1991 w orden gehoud en.
De agend a luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voo rzitter
Verslag jaarvergadering 1991
[aarverslaq 1991
Financieel verslag over 1991
Verslag kascommissie
Benoem ing nieuwe kascommissie
Bestuurssamenstelling :
a. aft redend en niet herkiesbaar:
- mevr. rnr, T. Faber-de Heel'

8.
9.
10.
11.

b. kand idaat-best uursleden:
- dr. ].L.A. Heesterman s
- dr. ].H.M . Deleu
- mevr. drs. A. Kosterman
Vaststelling van de gewijzigde
statuten
Med edeling en
Rondvraag
Sluiting

Het jaarverslag, de fin anciele st ukken over 199 1, alsmede het con cept van de stat utenwijzig ing liggen een half uur voor aanvang van de vergadering tel' inzage. Het
concept van de statutenwijziging ligt, zoals de statuten bepalen, ook minimaal vijf
dagen voor de ]aarvergadering tel' inzage op het kantoor van het genootsch ap,
Laan van Meerdervoort 14a, Den Haag.

N
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Ais 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

REDACTIEPOST
ln c nk clc [arcn tijd is dl' ho cvcclh cld ;1<1Il de rcd actie gl' ric h te post verdu bI l)l ) 1 kwam en cr m vcr dan 1600 bricven hinn cn) . l ict SCc rct ari a.it
Iwdl tc-r \l' rticht illg \ ',11] de vvv rkd ru k enkck- rnaanden ge k de ll bcs loten
Ilid me cr ('Ike on tv an gcn ill/ l'll di llg tv beant woord cn . Illgc/ olld ell l11 aLIp /"llp isJlH'Jl , kllipscls voor l{uggc'sIHaak , hricvcn voor ruhriekschrljvers, ell
ill/ Cl ldi llgell naar aa ll k id illg va n o p roqw ll vall gCllootschapsl cd l'll zulkn
voortaan gn'll hl'\ l'st ig illg \ ,111 ont vangst krijg en vall her sl'n et ar iaat . Ee;]
cvcntu ck- Iwalll \\'oordill g va n Ill)\! vo o r rubrl c kschnj vcr« e ll va ll in zcndingl' ll n.rar adllki d illg van oproq wll IHHdt overgclat cn aan de a u te u rs. Ddt
wi l n.uuurlijk ni ct / cggl' ll ddt lk rl'd acti c d erg l'lijkc in zcndin gcn IlU m«t
mlud cr gl'e std rilt ill ollt \ illlg sl IlC'l'm !. Illtcgclld eel: w i] hopen dat u eve-n
l' llI!lo us iilsl hl ijlt in srur cn .
held (ill

RUGGESPRAAK
Ik gill \ or ig iilar ricpcn w i ] I ' o Jl kllip sl'ls i n t c- vturc -n voo r d e ach ll' rp;lg ill,1
vall (lll / l'l a,ll. U gal' daaraan mas saal ge ho o r e ll dat le\e rde a l vccl bruil.ha ar matcrina l op , waa rvo o r Ollie dank .
1('11 kllipselcal egorie ' is ill 111\' in zendingen zwaa r ovcrvertcgenwoordtgd :
di e v.m H'e lge ll1 aa kte spl'l- en sti jl fo u tcn . Wij wi llcn ill I{uggesp ra,lk o o k
amil'rl' c, l tq~ or i l' l; 1l voorbccklcn ;1<111 hod laten ko rncn . I iaarom d ocn \\' 1:
IlO,glllddls eel l lx -ro cp o p UII 0 p llle rk/ aa m iw id . Stuurt u on s vooral ('H ')k:
l llrieu/l' bcric ht vn en 0 11\ dlt illgCll over (onzc) taal ,
m ooi i -. sp its \'o lld igc' 10 1'1 11ul cn Ilge ll, die ccn p luim vc rd ic nc n,
\l'r llla kl'lijk t;l<ll gclJru ik,
m ivluku. bccld spraak en kr.mt ckoppcn .
grappi gc'loutell .

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?
Vraag onze folder aan .
Bel of schrijf naar:
Genootschap Onze Taal
Taaladviesdienst
Laan van Meerdervoort 14a
251 7 AK Den Haag
telefoon 070 - 3561220
fax 070 - 3924908

Taaladviesdienst
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I NZICHT
Nico Groen & Erik viskl!
InZicht wi! u inlichten over nieuwe boeken, over congressen
en lezingen in taalkundig Nederland. Voor een zo volledig
mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp nodlg. Weet u iets
waarvan u denkt dat het in deze rubriek thuishoort, laat het
ons dan weten!

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands

Peter Burger, Jaap de Jong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoord opdeze vragen vindt
u in dit boek.

Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral- van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat hetboek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 90 1206888 6, 224pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.

Onze Taa/! Zestig jaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

o AUTOTMl
Onlangs verscheen er opnieuw een
boekje waarin de taal is vastgelegd van
personen die zich in hun taalgebruik
lichtelijk onderscheiden van de rest
van de Nederlandssprekende bevolking. In AutoTaal heeft de psycholoog
en publicist Wouter Schoonman de
taal opgetekend van monteurs, autoverkopers, reclamemakers, autogebruikers en -liefhebbers en anderen
die in kenmerkende bewoordingen
over de westerse heilige koe spreken.
De lezer vindt in het boek o.a. honderden synoniemen voor het woord
auto, en verhandelingen over nonverbale uitingen, zoals seinen met
groot licht en gebarentaal.
AutoTaal. Over geld, sex, macht en status
isverschenen bij Aramith en kost
f

19,90.

ISBN 90 6834 111 1

• GRONINGS
In Hou is dat? heeft Siemon Reker,
'spreektaalfunctiona ris' van de provincie Groningen, het Groningse dialect vastgelegd. Het (gei1lustreerde)
boek biedt zowel verstrooiende als
praktische informatie en bevat uiteenzettingen over Groninger humor,
volksetymologie en het Nederlands
van Groningse kinderen. Ook geeft
het boek voorbeelden van regionale
varianten van het Gronings. Vertalingen in het Nederlands en verwi]zingen naar andere taalgebieden maken het werk toegankelijk voor de lezer die niet met het Gronings vertrouwd is.
Hou isdat? Het dialect van Groningen kost
f 15,- en wordt uitgegeven door

de taalwetenschap. Deel 40 heet
Schrijven in de moedertaal en vreemde
taal en bevat de resultaten van recent onderzoek naar schrijfvaardigheid, die worden behandeld aan de
hand van drie thema's: 'tekstkwaliteit en toetsing', 'schrijfprocessen en
schrijfdidactiek' en 'schrijven en
computers'.
De nieuwe generatieen Schrijven inde
moedertaal en vreemde taal zijn verschenen bij VU Uitgeverij en kosten f 29,50.
ISBN 90 5383 052 9 en 90 5383 066 9

TMlBEHEERSING
Een m aal in de drie jaar organiseert
de VIOT (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing) een
congres waarop Nederlandse en
Vlaamse taalbeheersers verslag doen
van hun onderzoek. De lezingen van
het laatste VIOT-congres, dat in december 1990 aan de Rijksuniversiteit
Groningen werd gehouden, zijn nu
gebundeld onder de titel Thema's in
de taalbeheersing. De bundel geeft
een representatief beeld van de stand
van zaken in het taalbeheersingsonderzoek. De lezingen hebben betrekking op vier thema's: argumentatietheorie en retorica, tekst- en gespreksanalyse, taalv aardigheid, en
taalbeheersing in organisaties. Het
boek is bedoeld voor iedereen die
gemteresseerd is in Taalbeheersing
als wetenschappelijk Yak.
Thema 's inde taalbeheersing. Lezingen
van het VIOT-congres gehouden op 19,
20 en 21 december 1990 aande
Rijksuniversiteit Groningen is onder redactievan M .M.H. Bax en W. Vuijk verschenen bij leG Publications en kost

BZZT6H.

f

ISBN 90 6291 689 9

ISBN 90 6765 514 7

71,50.

\~

Il TOEGEPASTE TMlWETENSCHAP " e SHELDEN IN KUIFJE
In de reeks 'Toegepaste taalwetenmds zijn eerste optreden in een
schap in artikelen' zijn twee ni euwe Kuifje-verhaal (De krab met de gulden
delen verschenen. Deel 39, De nieuwe scharen) staat kapitein Haddock begeneratie, is een bundel artikelen van kend als een heethoofd die een
de hand van de jongste generatie taal- broertje dood heeft aan fatsoenlijk
wetenschappers. De artikelen gaan en belee fd taalgebruik. Als hem iets
over uiteenlopende onderwerpen in niet zin t, vliegen al sn el de krachtter-

men en scheldwoorden over de pagi- taalnormering, was vanaf 1962 werkna's: makaken!, driedubbeloverge- zaam bij de Vrije Universiteit. De
haalde Alpiene kropdragers!, gummi- bundel bevat onder meer artikelen
vreters!, vermicelli-eters! In het geillu- over Da Costa als taalkundige, het
streerde boekje Duizend bommen en Nederlands als ambtelijke taal in
granaten is het scheldvocabulaire van Nederlands-Indie en de waardering
Haddock bijeengebracht. Het boekje van litera ire teksten bij scholieren.
Accidentia. Taal- en letteroefeningen voor
bevat een grote schat aan scheldwoorJan KnoJ kost f 30/-.
den die allemaal van een gedegen verISBN 90 7236 519 4
klaring zijn voorzien. Het is daarmee
een aardige en creatieve aanvulling
op Nederlandse scheldwoordenboeEPONIEMEN
ken.
Het
Eponiemenwoordenboek van
Duizendbommen en granaten. Beknopt
Ewoud Sanders, dat verscheen in
scheldwoordenboek van Haddock is sa1990, heeft de weg vrijgemaakt voor
mengesteld door Albert Algoud en vermeer Nederlandstalige publikaties
schenen bij Casterman. Het kost
over eponiemen (woorden die .terugf 27/50.
gaan op persoonsnamen). In februari
ISBN 90 3032 714 6
verscheen Bintje & Kalasjnikov. Het
Eponiemen Boek van Marcel Grauls. In
tegenstelling tot Sanders bakent
GEDENKBUNDEl
Bij de Stichting Neerlandistiek van de Grauls het begrip 'eponiem' niet
Vrije Universiteit van Amsterdam ver- taalkundig af, zodat hij tot een groter
scheen Accidentia, een bundel artike- aantal eponiemen komt - zo'n 700.
len ter nagedachteni~ aan de neerlan- De eponiemen zijn voorzien van kordicus Jan Knol, die vorig jaar onver- te omschrijvingen. Zo'n SO ervan
wachts overleed. Knol, die zich bezig- worden uitvoeriger besproken en
hield met historische taalkunde, de zijn van een illustratie voorzien. In
geschiedenis van de taalkunde en het meinummer van Onze Taal zal

dit boek kritisch tegen het licht worden gehouden.
Bintje & Kalasjnikov. Het Eponiemen Boek is
verschenen bij Uitgeverij Boek te
Zonhoven (Belgie) en kost f 31/95.
ISBN 90 5232 058 6

NIEUWE 'COMMUNICATIEF'
Communicatief, een tijdschrift over de

praktijk van communicatie in bedrijven en organisaties, is met ingang van
dit jaar vernieuwd. Het blad heeft een
andere opmaak gekregen en verschijnt acht- in plaats van viermaal
per jaar. Het bevat reportages en beschouwingen over ontwikkelingen in
de communicatiepraktijk, en besprekingen van nieuwe publikaties in het
vakgebied. Elke aflevering van Communicatief bevat een lijst van onderbouwde adviezen voor professionele,
zakelijke communicatie.
Communicatief wordt uitgegeven door
Bohn Stafleu Van Loghum in samenwerking met de ACON (Associatie voor
Communicatie in Organisaties in Nederland). De abonnementsprijs bedraagt

f
f

Ahonncer NU
()p Gns Erfdeel

225/-. Een studentenabonnement kost

160/-.

Dit aanbod geldt
uitsluitend voor
nieuweabonneesdie
het afgelopen jaar
geen abonneezijn
geweest.
'Ioezending van het
geschenkgebeurt na
ontvangst van het
abonnementsgeld.

._---_.

STAALKAART VAN ARTIKELEN UIT

ONSERFDEEL

WIE ZICH NU ALS NIEUWE ABONNEE MELDT VOOR 1992,
ONTVANGT GRATIS ALS WELKOMSTGESCHENK:

VAN NUEN TOEN, STAALKAART VAN ARTlKELEN UIT ONSERFDEEL
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Stuur de bon (of een kopie) naar:
Een uniekebloemlezing van360 bladzijden,met artikelenuit 32jaargangen
(1957-1989) van het algemeen-Nederlands cultureel tijdschrift Ons Erfdeel.
Stichting ODS Erfdeel,
Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer.
Uit dezeperiodeis een keuzevanveertigartikelengemaakt. Dezehebbenbetrekkingop een breed scala aan onderwerpen:
de kunsten, media, intemationale
culturele betrekkingen, geschiedenis,
culturele samenwerking, taal- en cultuurpolitiek en diverse algemeenlA, NOTEER Mil ALS NIEUWE ABONNEE OP ONS ERFDEEL 1992:
maatschappelijke vraagstukken.
Abonnementsprijs f 92,- voor 5 nummers (800 blz.)
Daarmee geeft deze staalkaart
NAAM:
---1
een adequaat beeldvande veelzijdigheid van Ons Erfdeel, dat door zijn
STRAAT:
algemeen-Nederlands karakter en
cultuurpolitiek engagement een eigen
POSTCODE:
PLAATS:
---'
plaats verwierfin het culturele leven
van Nederland en Vlaanderen.
o IK STORr HEDEN f 92,- OP POSTREKENING 108.41.98 VAN STICHTING ONS ERFDEEL
o IK BETAAL NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR.

ONSERFDEEL

--J

Datum:

Handtekening :

Bij deze willen wij u mededelen dat wij onze
zaak gaan aanpassen aan deze tijd.
Om u toch van dienst te zijn gaan wij vanaf
maandag 14 oktober tijdelijk naar de

overkant van de
Havenstraat nr. 111

De hoofdrichting Grondslagen van de Natuurkunde
Deze richting biedt een programma aan waarin de stu-

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor

dent een verdere vervorming krijgt in de natuurkunde.

het ongemak.

Studie- inlichtingen 1988189 Faculteit der Natuur en Sterrenkunde Utrecht

deze situatie en zeggen u bij voorbaat dank voor
BROOD- EN BANKETBAKKERU

Van Silfhout
Havenstraat 54-56.

Maar wie kent er nog een
spreekwoord tegenwoordig!

Gooi- en Eemlander 72-10-1991

De strafbaarstelling van vandalisme zal worden vastgelegd in een nieuw onderdeel van artikel 141 van
het Wetboek van Strafrecht. Voor de formulering zal
de terminologie van artikel 306 WvS worden overgenomen: 'Zij die opzettelijk deelnemen aan een aan
vechterij waarin onderscheiden personen zijn-valof
gewikkeld, worden bestraft'. In normaal Nederlands:
je was erbij, dus je bent erbij.

Er zijn zelfs al jonge, snelle
en wilde mensen die, op
straat gevraagd of zij
wellicht een goedNederlandse zegswijze uit
het hoofd kennen,
onbevangen antwoorden:
'Jazeker: "je bent jong en je
wilt wat ", dat is toch een

NRC Handelsblad 25- 7 -1992

RUGGESPRAAK

Geachte cliënten,

r^

7d

spreekwoord?'
VPRO-gids oktober 7 991

'Het masker ligt onder mijn bed en hetzelfde geldt
voorde rest van de familie'
Trouw, 6-2-1992

Net zoals die van het instituut
House of Lords trouwens. Dit

typisch Engels instituut heeft
bijzonder weinig melk in de
staatspap te brokkelen.
Eindhavens Dagblad 4-2-1992

In het hartje van de stad staat de grote wis- en natuurkundige Simon Stevin, geboren in Brugge, op

zijn sokkel temidden van het winkelende publiek. In
zijn 'Uytspraeck van de Weerdichheyt der Duytsche
Tael', geschreven in 1586 en de inleiding tot zijn
'Weeghkonst', houdt Stevin een vurig pleidooi voor
zijn moedertaal. Hij zou die taal blijven gebruiken,
ook in zijn wetenschappelijke werken en verrijkte het.
Nederlands met woorden als wiskunde, driehoek,
evenwijdig en evenaar. Aan zijn voeten staat op een

Iff Servisystem

etalageruit in hardroze letters: SOLDEN SOLDES.
NRC Handelsblad 27-1-1992

Wij vragen voor een objekt in Huizen èen enthousiaste, liefst ervaren

VOORDAME/VOORMAN
voor het verrichten van werkzaamheden en het
begeleiden van ons personeel. De werkzaamheden
worden uitgevoerd op maandag tim vrijdag van
17.30 tot 19.30 uur.

Inlichtingen via tell L .T(tijdens kantooruren). U kunt vragen naar mevrouw H. Leemeijer.
Qui- en Fern/ ander

Wie een beetje ambitie heeft, zorgt er
voor dat hij niet aan alle kanten uitpuilt,
zeker niet als hij een vrouw is.
NRC Handelsblad
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DE TAAIE LEVENSKRACHT VAN HET DIALECT

Onderzoek naar spijkerbroekbenamingen

.QAT

r

HET WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL

Een blik achter de schermen van een 'taalmuseum'
HOE MEET JE DE KWALITEIT VAN
BOEKJES OVER GROEPSTAAL?

J.

o

r

NEDERLANDS IN ANDERE TALEN

Neerlandismen in Belgisch Frans
Portugees scheepsjargon met een Nederlands tintje
Aangepast Nederlands in het Sranan Tongo
'DE OERTAAL? HET KERNDIETS!'

De waarheid volgens Willem Berend Hietbrink
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91
Marine! Gerritsen
T usse n sp lj ker brock en nagclboks
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Het dialect is vitaler dan men denkt. Voor moderne begrippen introduceren dialectsprekers bijvoorbeeld dialectwoorden. Hoe taai de levenskracht van de Nederlandse dialecten

ter, compact-disc en swagger uit het
Engels/Amerikaans, pizza, espresso en
cappuccino uit het Italiaans, baklava
binnen het Nederlandse -taalgebied.
uit het Turks. Uiteraard worden deze
woorden lang
niet altijd uitgesproken als in de
taal van herkomst. Bovendien ontstaat er
in de loop der jaren vaak aanpassing aan de
woordyormingsMarinel Gerritsen - Universitair
zen met woorden die zijn gevormd
procédés van de ontvangende taal.
Hoofddocent Vakgroep Algemene
uit bestaande woorden. SamenstelDe ontlening kan ook beperkt blijTaalwetenschap en Dialectologie, KU
ling leverde onder andere op: boterven tot de betekenis. In het NederNijmegen
berg, voordeurdeler, seropositief, snor
lands bestaat het woord administratie
waterscooter, flitstrein, poepzak,-fiets,
al lang, maar relatief kort geleden
rij recent ontstond in
telefoonsex. Door afleiding ontstonheeft het onder invloed van het
Nederland een nieuw ver- den onder andere pulloveria, kadetteAmerikaans/Engels de betekenis 'reschijnsel: 'kamperen bij
rette, fauteuillerie, condomerie.
gering' erbij gekregen.
palen die langs langeNaam van de fabrikant. De naam
Ten slotte kennen we de leenverafstand-wandelpaden in
die de fabrikant van een nieuw voor- taling. De samenstelling wolkenkrabde grond zijn geslagen en waarbij
werp aan dat voorwerp geeft, kan tot ber is min of meer ontleend aan de
men zonder verdere plichtplegingen
soortnaam worden: luxaflex, linoleum, Amerikaanse formatie sky scraper (letvoor één nacht mag kamperen, mits
glassex.
terlijk vertaald 'hemelstrijker') en de
men de regels die op de paal staan in
Plaats van herkomst. De plaats
samenstelling snelweg aan het Franse
acht neemt' (ANWB Handboek 1992, waar een voorwerp vandaan komt,
route-express.
blz. 83). Om deze manier van kampe- kan tot soortnaam worden: spa, port,
In veel gevallen speelt bij de beren aan te duiden, is het woord paal- roquefort, pers (zowel het tapijt als de
noeming van een nieuw voorwerp
kamperen geïntroduceerd. Dat is maar poes) .
een combinatie van deze mechanisgoed ook, want zou er voor dit begrip
Opvallende eigenschap. Het nieu- men een rol.
geen woord zijn, dan zou de commu- we voorwerp kan worden benoemd
nicatie over paalkamperen maar zeer naar een opvallende eigenschap erDIALECTONDERZOEK
moeizaam verlopen.
van: knipperbol, klaverblad, minirok, De genoemde mechanismen voor de
brommer.
benoeming van nieuwe dingen zijn
HOE WE DINGEN BENOEMEN
Ontlening. Het nieuwe begrip kan voornamelijk in standaardtalen beIntroductie van een nieuw voorwerp worden aangeduid met een woord
studeerd. Hoe moderne begrippen in
of een nieuw verschijnsel gaat vrijwel dat geheel of gedeeltelijk geleend is
dialecten aangeduid worden, is echter
altijd gepaard met invoering van een uit een andere taal. Dat gebeurt alzelden onderzocht. Stilzwijgend gaat
woord dat ernaar verwijst. In de ono- leen onder twee voorwaarden:
men ervan uit dat de dialecten aan
masiologie, de tak van taalweten- De taal waaraan ontleend wordt,
het uitsterven zijn en dat moderne
schap die bestudeert hoe zaken bemoet een zeker prestige hebben op
begrippen er op dezelfde wijze in
noemd worden en wat de systematiek het gebied waarnaar het nieuwe beworden aangeduid als in de standaarin is, onderscheidt men zes vergrip verwijst: culinaire termen wordaardtaal. Dat dit een misvatting is,
schillende mechanismen die een rol
den eerder aan het Frans ontleend
zal ik laten zien aan de hand van de
spelen bij de benoeming van nieuwe dan aan het Engels, maar technische benamingen voor de spijkerbroek in
dingen.
termen weer sneller aan het Engels
de dialecten van het Nederlands.
Vormgelijkheid. Als een nieuw
dan aan het Frans.
voorwerp lijkt op een oud voorwerp, - De sprekers van de 'ontvangende'
De spijkerbroek werd in West-Europa
kan het woord voor het oude voortaal moeten enige kennis van de 'ge- populair in het begin van de jaren
werp voor het nieuwe worden gevende' taal hebben.
zestig. Marlon Brando droeg hem in
bruikt. In dat geval krijgt het oude
de film De Wilde (1953) en Elvis
woord er een betekenis bij. Zo kreeg
Bij ontlening zijn er nog eens drie
Presley en Anne Helm deden hem uit
het Engelse disc er de afgelopen vijfverschillende mogelijkheden te onin Een zomer in Florida (1962). Daarna
tig jaar de betekenissen: 'grammoderscheiden. Allereerst kennen we de was de spijkerbroek niet meer te stuifoonplaat', 'parkeerschijf' en 'geheu- volledige ontlening: de vorm en de
ten. Hij drong door tot in alle uithoegenschijf van een computer' bij.
betekenis van het vreemde woord
ken van het Nederlandse-taalgebied.
Samenstelling en afleiding. Naar worden volledig overgenomen. Voor- Op het ogenblik zijn er in 65% van
nieuwe begrippen kan worden verwe- beelden hiervan zijn aerobics, compu- de Nederlandse huishoudens min- >
is, blijkt uit de benamingen voor spijkerbroek in de dialecten

Tussen spijkerbroek en nagelboks
Het aanpassingsvermogen van dialecten
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sp ijke r broe k

stens vier spijkerbroeken . De broek
werd in Nederland via reclame in het
standaard-Nederlands aan de man en
aan de vrouw gebracht. Wat gebeurde
er nu met de standaard-Nederlandse
term in de dialecten ? Op deze vraag
zal ik proberen een antwoord te geyen aan de hand van de antwoorden
op vraag 13a van vragenlijst 0 S8
(1983) van het P.]. MeertensInstituut: 'Hoe noemt de dialectsprekende jeugd in de plaats waarvoor u
het dialect optekent een spijkerbroek
(jeans)?' Deze vragenlijst is schriftelijk door een groot aantal informanten in het hele Nederlandse-taalgebied ingevuld . De antwoorden zijn
op de kaart in beeld gebracht.

e
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De kaart is geba seerd op de antwoorden op vraag 13a van

vrage nlijst D 58 (198 3), van bet P.1. Meenens- Instituut:
"Hoc nc cmr de dialect sprekend e jeugd in de plants waarvoor
u he! dia lect optekent ee n spijker broc k (jeans)?"
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Bij de introductie van de spijkerbroek
in de Nederlandse -dialectgebieden
hadden de dialectspreke rs in theorie
vijf mogelijkheden om het kledingstuk aan te duiden. Welke wordt gebruikt, is sterk bepaald door de dialectvorme n die een dialect heeft voor
de voorwerpen 'spijker' en 'broek',
Overname van beide standaardNede rla n dse woorden uit de samenstelling: spijkerbroek.
Oit komt na uwelijks voor, omdat
er maar weinig dialecten zijn waar zoweI een spijker als een broek dezelfde
vorm als het standaard-Nederlands
heeft: spiiker en broek. We vinden de
vorm spijkerbroek aileen in MiddenBrabant en in een paar plaatsen in
Zuid-Holland .

spijker heet daar namelijk nagel. In
Limburg bestaat dus weI degelijk een
dialectwoord voor een spijker, maar
om een spijkerbroek aan te duiden
wordt het niet gebruikt. Nagelbrouke,
nagelboks komt niet VOOL
Overname uit het standaard-Nederlands van het tweede lid van de samenstelling, maar aanpassing aan
h et dialect van het eerste lid: spiekerbroek.
Oit type samenstelling vinden we
in een groot deel van het Nederland se-taalgebied, omdat er een groot gebied is waar voor spijker weI een dialectvorm bestaat maar voor broek
niet . Spiekerbroek wordt gebruikt in
West-Overijssel, West-Drenthe, WestGroningen, Friesland, Zeeland en op
de Zuidhollandse eilanden en de
Veluwe; in de kop van NoordHolland zegt men spaikerbroek en
spoikerbroek.

Overname nit het standaardNederl ands va n h et eerste lid va n
de sarnenste lling, maar aanpassin g
aan h et dialect van het tweede lid:
spijkerboks, spijkerbrouke.
Deze mogelijkheid komt nog minder voor, omdat er geen enkel gebied
in Nederland is waar een broek wel
op een van het standaard-Nederlands Aanpassing aan het dia lect van beiafwijkende manier wordt aangeduid, de leden van de samenstelling: spiemaar een spijker niet. De Limburgers kerboks.
Deze mogelijkheid vinden we in
onder u zullen nu meteen zeggen:
'Maar hoe zit het dan met onze woor- een smalle strook langs de grens met
Duitsland in het gebied tussen de
den spijkerboks en spiiketbrouke? In
monding van de Eems en Nijmegen.
Nederlands Limburg is het eerste lid
van de samenstelling inderdaad stan- Daar wordt de spijkerbroek soms aan geduid met spiekerbrooke, maar rneestdaard-Nederlands en het tweede lid
al
met spiekerboks, een woordvorm
Limburgs. Maar dat komt niet doordat het Limburgse dialect geen aange- die hetzelfde klinkt als het mod erne
voorwerp speakerbox. Oat twee verpaste vorm voor spiiker heeft . Een
L-

schillende voorwerpen met dezelfde
klankvorm worden aangeduid, leidt
volgens de jeugd ter plaatse echter
niet tot spraakverwarring. Ze schi]nen het niet zo vaak tegelijk over
hun broeken en hun geluidsappara tuur te hebben. Het is dan ook niet
waarschijnlijk dat in dit gebied vo?r
een van de twee voorwerpen een andere benaming zal worden gezocht ,
zoals elders wel eens gebeurt als twee
voorwerpen met hetzelfde woord
worden aangeduid.
De dialecten in dit gebied gebruiken naast spieker overigens ook sporadisch nagel, maar ook in deze streek
komt nagel niet voor in woorden die
een spijkerbroek aanduiden.
Invoering va n een geheel andere
benaming voo r de spijkerbroek:
jeans.
Deze laatste mogelijkheid treffen
we aan in Vlaanderen en in twee
plaatsen in Nederlands Limburg.
Daar wordt meestal jeans en soms
ieansbroek gebruikt . Men heeft het
woord gekozen dat ook in het Engels
en het Frans wordt gebruikt en dat
volgens de Oxford English Oictionary
naar aile waarschijnlijkheid uit het
Italiaans komt. Het is een verbastering van Genovese, het bijvoeglijk
naamwoord van Genova, Genua in het
Nederlands. De stof zou in Amerika
zijn ingevoerd op Genuese schepen.
Waarom hebben de Nederlandse
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boks, nagelbroek niet bestaan.
Allereerst is een spijkerbroek meer
`broek' dan `spijker'. Het deel broek
in spijkerbroek is meer bepalend voor
de betekenis van het voorwerp dan
het deel spijker. Het broekkarakter
straalt van het voorwerp af, maar
WAAROM GEEN NAGELBOKS?
het spijkerachtige is al sinds lang
In de meeste Nederlandse dialecten
met een lantaarntje te zoeken. Het
wordt voor een spijkerbroek dezelfde deel spijker in spijkerbroek heeft
samenstelling gebruikt als in het
slechts een symbolische betekenis.
standaard-Nederlands. Die dialecten
Door de toevoeging spijker weet je
onderscheiden zich van het stanom wat voor soort broek het gaat,
daard-Nederlands doordat ze voor de maar de broek wordt niet door spijtwee delen van de samenstelling de
kers gekarakteriseerd. Het is nu
dialectvormen gebruiken die in hun
voorstelbaar dat sprekers van dialecdialect gebruikelijk zijn. Voor spijker ten waarin een spijker wordt aangeblijft dat het woord spijker, maar met duid met spieker, spaiker of spoiker,
een uitspraak die is aangepast aan het de samenstelling uit het standaarddialect: spieker, spaiker, spoiker. Voor
Nederlands vrij klakkeloos hebben
broek is dat zowel het woord broek
overgenomen zonder zich de eigenmet aanpassing aan de uitspraak van lijke betekenis van de samenstelling
het dialect, Brooke, brouk, alsook het
te realiseren. Dialectsprekers die een
woord boks. Deze wijze van aanpasspijker nagel noemen, beseffen welsing van spijkerbroek aan het dialect
licht veel sterker dat een volledige
vinden we in het hele Nederlandsevertaling in dialect van het stantaalgebied, behalve in een paar plaat- daard-Nederlandse spijkerbroek een
sen in het noorden langs de Duitse
`broek met spijkers' zou aanduiden.
grens, in Nederlands Limburg en in
Wellicht vonden zij dat wat te mal
België. Indien deze dialecten volgens in het licht van het uiterlijk van de
hetzelfde procédé hadden gewerkt als broek en besloten ze daarom een ande dialecten in de rest van het
dere vorm te kiezen: jeans in België
Nederlandse-taalgebied, had een spij- en spijkerbrouke of spijkerboks in
kerbroek er een nagelbroek of nagelNederlands Limburg.
boks geheten.
Vanuit taalkundig oogpunt gezien Ten tweede kan de plaats van het
is het nu bijzonder intrigerend waar- woord spijker in de samenstelling
om vormen met nagel niet voorkovan invloed zijn op het vermijden
men. Een mogelijke verklaring voor
van nagelboks en - broek. Het is aanhet ontbreken ervan in Vlaanderen
nemelijk dat bij ontleningen vanuit
zou kunnen zijn dat de broek daar al het standaard-Nederlands in het diavan het begin af aan met de Engelse/ lect het tweede lid van een samen
Franse term is geïntroduceerd. Helaas
makkelijker dan het eerste-steling
heb ik daar geen gegevens over kunlid vervangen kan worden door een
nen vinden. Een nadeel van deze
dialectwoord dat afwijkt van het
eventuele verklaring is bovendien dat woord in de stanze maar voor een deel van het gebied daardtaal (bijvooropgaat. Ze verklaart immers nog niet beeld broek versus
waarom we nagelbroek evenmin in
boks en spijker versus
Nederlands Limburg aantreffen en in nagel). Wordt het
het luttele aantal plaatsen in de
tweede lid door een
streek langs de Duitse grens in het
specifiek dialectnoorden waar naast spieker ook nagel woord vervangen,
wordt gebruikt.
dan belemmert dat de
communicatie minMISVATTING VERMIJDEN
der snel omdat men
We moeten zoeken naar verklaringen al op het goede spoor
die voor alle gebieden opgaan. Dat
gezet is door het eerbrengt ons op taalkundige verklarin- ste lid. Wordt het eergen. Ik heb drie redenen kunnen be- ste lid van de samendenken waarom vormen als nagelstelling echter door

dialecten van België geen samenstelling van het type spijkerbroek? Een
spijker wordt in het hele gebied nagel
genoemd en een broek broek. Een
spijkerbroek had dus in theorie best
nagelbroek kunnen heten.

een specifiek dialectwoord vervangen, dan is de kans op communicatiestoornissen veel groter.
Ten derde kan de angst bestaan dat
nagel als nagel wordt geïnterpreteerd. In het hele Nederlandse-taalgebied wordt de nagel van een vinger of teen nagel genoemd. De dialecten verschillen alleen in de uitspraak van het woord een beetje van
elkaar. In het gebied waar een spijker nagel heet, heeft het woord nagel
dus twee betekenisen. Dat zou wel
eens de reden kunnen zijn dat nageIboks en nagelbrouke niet voorkomen.
Door de homonymie van nagel en
het feit dat een spijkerbroek nu eenmaal niet meer gekarakteriseerd
wordt door spijkers, zou dit woord
immers makkelijk geïnterpreteerd
kunnen worden als 'broek met of
voor (vinger/teen)nagels'. Nagels
zijn weliswaar niet zo taboe als andere lichaamsdelen, maar toch associeert men kledingstukken daar liever niet mee.
Of dit de enige verklaringen zijn
voor het ontbreken van samenstellingen met nagel om een spijkerbroek aan te duiden en of het de
juiste zijn, weten we nog niet.
Daarvoor is meer onderzoek nodig
naar de aanpassing in dialect van samenstellingen die moderne begrippen aanduiden.
De kwestie `nagelboks' laat zien
hoe vitaal de Nederlandse dialecten
nog zijn. Onderzoek naar de benamingen voor moderne begrippen in
de dialecten van het Nederlands is
verder interessant omdat het ons inzicht verdiept in de beperkingen op
ontlening.

93

•

ONZE TAAL 1992 • 5

•

REACTIES
TAAL ENTAL

Ir. L.Th.B. Hertog - 's-Gravenwezel, Belgi«
n Onze Taal van januari 1992 brengt D.E.
Knibbe een interessant onderwerp te berde, namelijk hoe we getallen uitdrukken in
taa1. Ik wil hierop reageren met enkele opmerkingen en aanvullingen.
De bewering dat de telwoorden 'in vele
talen een beetje ad hoc gevormd lijken te
zijn' staat op lemen voeten. De gegeven
voorbeelden (dertien en veertien in het
Nederlands en onze tot en met seize in het
Frans) kan men met enige etymologische
kennis gemakkelijk thuisbrengen. Het
Nederlands (der/drie, veer/vier) levert geen
problemen op, en onze tot en met seize zijn
afgeleid van een regelmatige reeks in het
Latijn. Niet 'ad hoc' dus. WeI is het zo dat
het Frans en de andere Romaanse talen behalve het Roemeens deze regelmatige reeks
niet voortzetten, maar van 17 af overspringen op een ander systeem, waarbij
het tiental voorop komt, gevolgd door de
eenheid.
Nederlands en Engels beginnen niet,
zoals Knibbe zegt, pas bij 15 respectievelijk
19 aan een 'strakke systematiek', maar al
bij 13. (Oat in eighteen maar een t voorkomt is een spellingkwestie en hier niet relevant.) Ook is het verwarrend om
Hongaars hier als voorbeeld te noemen,
want in deze taal wordt juist van 11 af al
het tiental voorop genoemd, gevolgd door
de eenheid.
Sprekende over wat hi] 'tiental-inversie'
noemt, die voorkomt in het Nederlands,
Duits, Deens en literair Engels, zegt Knibbe
dat 'andere taalgroepen' (dan de Germaanse talen) 'deze inversie niet kennen'.
Maar ik Yond nog een flink aantal andere
talen die ook eerst de eenheid noemen en
dan pas het tiental. Uit 42 door mij bekeken talen was dit het geval bij de Keltische
talen lers, Gaelic (Schots) en Bretons; het
Sloveens; klassiek-Grieks, Sanskrit en
Hindi; Arabisch en Maltees. WeI bleek dat
de meeste van deze 42 talen bij de benoeming van de getallen 11 tot en met 19 het
omgekeerde doen: eerst het tiental en dan
de eenheid.

I

Op basis van een onderzoekje dat ik deed
naar de getallen 1 tot en met 20 en de tientallen bij 32 Indo-europese en tien andere
talen, wil ik de volgende aanvullingen geYen.
In verwante talen blijken soms geheel
verschillende oplossingen te zijn bedacht
voor het benoemen van getallen. Omgekeerd blijken niet-verwante talen soms de-

•
•
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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 verpllcht 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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

zelfde methode toe te passen. Opmerkelijk
zijn de volgende voorbeelden waarin regelmatige reeksen plotseling onderbroken
worden:
- Het Bretons kent geen apart woord voor
18, maar drukt dit uit als 3 x 6.
- In het Iers wordt een samengesteld telwoord bij een zelfstandig naamwoord gescheiden: men zegt voor '13 pond' drie

pondden.
- In het Latijn kun je niet 18 en 19 zeggen,
maar wel 2 van 20 en 1 van 20.
- Het Russisch onderbreekt de regelmatige
reeks van de woorden voor de tientallen bij
40, dat wordt uitgedrukt met een woord
dat ooit teen pak van 40 vellen sabelbont'
betekende.
- Sommige talen drukken een deel van de
tientallen uit in twintigtallen: het Frans
(niet in Belgicen Zwitserland) voor 70, 80,
90; het Deens, de Keltische talen lers,
Gaelic en Bretons, maar niet het Welsh
(dat ook bij andere telwoorden afwijkt van
zijn stamgenoten) en het Albanees. Zelfsin
het Engels wordt bij gelegenheid wel bijvoorbeeld voor 60 threescore gebezigd.
- Verscheidene talen tellen bij de tientallen
noch in tienen noch in twintigen, maar
'doen' iets met de eenheid (het Hebreeuws
zet die simpelweg in het meervoud) of hebben geheel aparte woorden (Turks bij 20
tot en met SO).
Getallen zijn de logica zelve en vertonen
een perfecte systematiek. Van taal kan dat
niet worden gezegd, zelfs niet bij de telwoorden. Chinees blijkt de enige uitzondering.

school de logische volgorde leert of geleerd
heeft, gebruikt de tientalinversie. Ik weet
niet of dat komt doordat het in
Noorwegen zo populair is om dialect te
spreken en de logische volgorde niet in die
dialecten past. WeI weet ik dat het problemen oplevert dat deze twee systemen door
elkaar gebruikt worden. Omdraaiingen in
bijvoorbeeld telefoonnummers en geboortedata komen dan ook veelvuldig voor.
Ik ben van mening dat zo'n invoering
van de logische volgorde toch drastischer
is dan het voor de heer Knibbe lijkt te zijn.
Maar natuurlijk is het te doen als je tijd
van leven hebt. Kijk maar naar het Engels.
NOOT RfDACTlf
Over het onderwerp 'volgorde van de
cijfers' is in het septembernummer 1984
van Onze Taal in de rubriek 'Van woord
tot woord' een artikel geschreven door
Marlies Philippa. In bewerkte vorm is dat
artikel verschenen in haar boek Woorden
hebben geschiedenis (Nijgh & Van Ditmar
1987, biz. 119-121), samen met andere
artikelen over getallen (biz. 101-124).
Daarin wordt onder andere besproken
waarom het Engels en het Zweeds van
de psychologische naar de cijfervolgorde
zijn overgestapt en wanneer dat gebeurd is.
Een standaardwerk op dit gebied is
het boek Zahlwort und Ziffer. fine Kulturgeschichte der Zahl van Karl Menninger
(Uitgeverij Vandenhoeck & Ruprecht),
waarin ook heel wat getaltabellen te vinden zijn.

•

ZELFVOORZIEN(EN)D

J0 Daan- Barchem
p bIz. 17 van het decembernummer
geeft de heer Mars zijn argumenten
voor het afwijzen van het woord zelfvoorzienend: volgens de regels zou het zelfvoorziendmoeten zijn. Ook dit laatste komt mij
vreemd voor. Als ik zeit weglaat en voorziend en voorzienend naast elkaar zet, maak
ik een verschil in betekenis. Het eerste is
voor mij 'vooruitzlen', het tweede 'verzorgen'. Oat is in strijd met de herkomst, want
beide woorden bevatten zien, maar ik zou
ze zo opvatten. Misschien speelt dit toch
vrij grote betekenisverschil mee in de vorming van het deelwoord?

O

•

VOLGORDE IN TELLEN

Nelleke Benschop - Stathelle, Noorwegen
.E. Knibbe schrijft in het januarinummer dat in het Noors een ommezwaai
heeft plaatsgevonden van tientalinversie
naar logische volgorde. Oat klopt, maar die
ommezwaai is nog vrij jong (ongeveer
twintig jaar geleden), en dat is goed te merken, want de tientalinversie heeft in de gewone spreektaal nog steeds standgehouden. Ook de jongere generatie die op

D
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VRAAG
&
ANTWOORD
Taaladviesdienst

Ais u al wat langer geabonneerd bent op Onze Taal, dan hebt u de
rubriek de afgelopen twee jaar misschien gemist: 'Vraag en antwoord'. De redactie ging daarin uitvoerig in op een lastige taalkwestie en adviseerde de lezer in het gebruik daarvan.
In enigszins gewijzigde vorm wordt deze rubriek met ingang van
dit nummer voortgezet. De Taaladviesdienst ontvangt jaarlijks een
stroom van taalvragen die aile getuigen van een grote behoefte aan
een kort, eenvoudig en daardoor praktisch bruikbaartaaladvies. Een
selectie uit die vragen en adviezen treft u voortaan maandelijks in
'Vraag en antwoord' aan.
GETAllEN IN CIJFERS OF
WOORDEN

OUDE NAAMVAllEN

Vraag: Is er een regel voor het gebruik van ten/ter/te in uitdrukkingen als te allen tijde?
Er bestaan een paar ezelsbruggetjes
voor het bepalen van de juiste
schrijfwijze van dergelijke 'staande
uitdrukkingen' .
De n of r in staande uitdrukkingen als ten bate van, terwaarde
van of ten gerieve van is het restant
van een verbogen lidwoord, dat een
vaste verbinding met het voorzetsel
te is aangegaan (te + den of te + der).
Dit betekent dat er alleen een n of r
achter te kan komen als er in de eerste naamval een lidwoord (de of het)
kan staan. Het is dus ter waarde van
omdat we ook kunnen zeggen de
waarde van. Maar het is te uwer informatie en te dezer plaatse omdat er
voor een voornaamwoord geen lidwoord kan staan: de uw infotmatie
en de dezeplaats zijn uitgesloten.
Of we een n of een r moeten
schrijven is afhankelijk van het
geslacht van het erop volgend zelfstandig naamwoord: waarde is vrouwelijk dus is het terwaarde van, last
is mannelijk en daarom wordt het
ten laste van, huis is onzijdig en dat
leidt tot ten huize van.

I

I

Het lijkt zo eenvoudig maar dat is
het - ook met deze ezelsbruggetjes
- allerminst. Om te bepalen of een
de-woord vrouwelijk of mannelijk is,
zullen we vaak een woordenboek
moeten raadplegen. Bovendien bestaan er in staande uitdrukkingen al
eeuwenlang tientallen uitzonderingen op de regels. Dat woordenboeken elkaar soms tegenspreken, is
daarom niet zo verwonderlijk.

Vraag: Wanneer schrijven we getallen in woorden, en wanneer in
cijfers?

I

De algemene regel is:
In woorden schrijven we alleen
- getallen beneden de twintig,
- tientallen tot honderd en
- ronde getallen daarboven (tweehonderd, duizend, miljoen, enz.)
Dus:
'Ik kreeg dertien witte en 25 rode
rozen van je, maar van de rode
waren er tien verwelkt.'
Er bestaan goede redenen om van
deze algemene regel af te wijken.
Misschien vindt u de combinatie
van dertien, 25 en tien in een zin lelijk: dan kunt u natuurlijk gewoon
13 en 10 gebruiken. Ais het erop
aankomt, bijvoorbeeld in een akte
of op een cheque, schrijven we aIle
getallen, dus ook de ronde, bij voorkeur in woorden.
Let daarbij weI op de volgende
regels voor aaneenschri jving:
- telwoorden tot en met honderd
aaneen (vijfentwintig);
- telwoorden boven honderd los
(honderd tien);
- telwoorden tot honderd gevolgd
door honderd, duizend en honderdduizend aaneen (driehonderd,
vifentwtntigdutzend);
- veelvouden van miljoen en mil[ard weer los (zes miljoen).

I

Ter illustratie van deze regels drie
voorbeelden:
1992 negentienhonderd tweeennegentig
5.761 viitduizend zevenhonderd eenen-

zestig

f 1.277.867,93 een miljoen tweehon-

derd zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzestig gulden en drieennegentigcent
WEGlATINGSTEKEN

Vraag: In Renkema's Schrijfwijzer
wordt het streepje in uitdrukkingen als land- en tuinbouw 'weglatingsteken' genoemd. Is deze benaming juist?
Het korte, liggende streepje is een
leesteken met veel verschillende
functies. Het doet dienst als koppelteken (in niet-roker), afbreekteken
(aan het einde van een regel), scheidingsteken (in pop-opera) en weglatingsteken (in- en uitvoer). In de laatste functie is weglatingsstreepje eigenlijk een betere benaming, omdat
de apostrof bij weggelaten letters
(bijvoorbeeld in's (=des) mans) ook
al 'weglatingsteken' heet. Deze apostrof noemt men ook weI atkappingsteken, maar die benaming is veel
minder gangbaar.
We voorkomen verwarring als
we voortaan consequent onderscheid maken tussen het weglatingsstreepje (-) en weglatingsteken (').

I

(MEERVOUD)AANVOEGENDE
WIJS

Vraag: Bestaat er eigenlijk weI een
meervoudsvorm voor de aanvoegende wijs, zoals in 'Leven de kinderen!'?

I la.

Een van de basisregels in de
grammatica is de getalsovereenkomst tussen persoonsvorm en onderwerp. Bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, en dat geldt ook voor de
aanvoegende wijs. Van Dale vermeldt in zijn l l de druk bij gelieven:
'bij meervoudig subject krijgt het
ww. ook de mv.-vorm: aIlecollega's
gelieven (niet gelieve) dit te lezen)'.
Waarom komen we deze meervoudsvorm zo weinig tegen?
Waarschijnlijk doordat een zin als
'Dat mogen de kamerleden weI eens
beseffen' door menig lezer niet als
'aanvoegend' wordt begrepen. De
werkwoordsvorm mogen wordt te gemakkelijk verward met de niet-aanvoegend bedoelde vorm mogen. Een
omschrijving geeft de bedoeling dan
vee1 beter weer.
<
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'Dat hebt u mij niet horen zeggen.' Door
zich mistig uit te drukken, kunnen sluwe
sprekers zich uit netelige situaties redden.
Zij laten elementen uit hun argumentatie
onuitgesproken, en als zij op die verzwegen
argumenten worden aangesproken, geven
ze niet thuis: de drogreden van het loochenen van verzwegen argumenten.

F.H. van Eemeren & R. Grootendorst

en goed verstaander heeft
maar een half woord nodig,
zegt het spreekwoord. Maar is
de opponent weI een goed verstaander? Is hij oprecht of probeert hij de spreker woorden in de
mond te leggen? De spreker kan zich
op de vlakte willen houden en niet
het achterste van zijn tong laten zien.
Door zich opzettelijk mistig uit te
drukken, maakt hij het zijn gesprekspartner moeilijk om erachter te komen wat hij precies bedoelt.
Politici en andere zogenaamde beleidsmakers zijn er dikwijls heel bedreven in iets z6 te zeggen dat er onmiskenbaar een bepaalde suggestie
van uitgaat, zonder dat ze op het gesuggereerde kunnen worden vastgepind. Door zich te verschuilen achter
de letterlijke betekenis van hun
woorden, proberen ze zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid
voor wat ze zelf gezegd hebben. Als
de oplossing van een verschil van
mening daardoor bemoeilijkt wordt,
maken ze zich schuldig aan een drogreden - of er nu een mooie Latijnse
naam voor bedacht is of niet.

E

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
De voorbeelden van dit 'dat-hebt-umi j-niet-horen-zeggen -effect' liggen
voor het opscheppen. Dit is een fraai
staaltje van minister-president
Lubbers:

'Immigranten mogen nietin het isolement blijven, maardaarom dient er
weiruimte voor eigen organisaties te
zijn, die echter op hun beurt weer
geen doelop zichzelf mogen worden. '
Is Lubbers nu voor of tegen een islamitische zuil, vroeg Jan Blokker zich
hierop vertwijfeld af. 'AI sla je me
dood', was zijn begrijpelijke antwoord (de Volkskrant, 21 januari
~------,---------

Drogredenen [6]

Loochenen van
verzwegen argumenten
1992). Door de enerzijds/anderzijdsachtige formulering kan de luisteraar
of lezer (net als Lubbers) alle kanten
op.
Een specifiek probleem bij het oplossen van meningsverschillen wordt
gevormd door impliciete of 'verzwegen' argumenten. Zo'n verzwegen argument slaat een onzichtbare brug
tussen een argument dat expliciet
naar voren is gebracht en het verdedigde standpunt:

Willem is thuis, want zijn auto staat
voor de deur [en Willem is niet zonder auto weg].

Op het eerste gezicht heeft de aanwezigheid van Willems auto misschien
niet zoveel te maken met de vraag of
hij al dan niet thuis is. Dat wordt anders als men zich realiseert dat er in
deze argumentatie kennelijk van
wordt uitgegaan dat Willem niet zonder auto weg kan zijn. Misschien doet
Willem weI alles met de auto. Of
heeft hij gisteren laten weten dat hij
vandaag ergens met de auto naar toe
moest. Hoe dan ook, volledig is het
betoogje pas als het verzwegen argument 'Willem is niet zonder auto
weg' aan de uitgesproken argumentatie wordt toegevoegd.
Anders dan het woord verzwiigen
suggereert, hoeft er niet per se sprake
te zijn van geraffineerde manipulatie.
De reden om een onderdeel van de
argumentatie voor een standpunt
impliciet te laten, is gewoonlijk dat
een uitgesproken vermelding overbodig is, omdat de luisteraar of lezer de
argumentatie zo ook weI begrijpt.
Maar er kunnen ook minder nobele
motieven in het spel zijn dan het bevorderen van een efficiente communicatie. De spreker of schrijver kan
bijvoorbeeld proberen dubieuze of
controversiele aannames op deze manier weg te moffelen. Daarom is het
voor de kritische luisteraar of lezer

zaak goed in de gaten te houden wat
er in de argumentatie allemaal stilzwijgend wordt aangenomen.
Soms kan dit knap lastig zijn:

Willem is niet thuis, want zijn auto
staat niet voor de deur.
Gevraagd naar het argument dat in
dit betoogje verzwegen is, zal menigeen, net als bij de originele versie,
zeggen: 'Willem is niet zonder auto
weg'. Bij verder doordenken wordt
duidelijk dat het precies omgekeerd
moet zijn: 'Willems auto is niet zonder Willem weg'. Met andere woorden: Willem is de enige die in de auto
rijdt (zijn vrouw mag er bijvoorbeeld
geen boodschappen mee doen) en de
auto is ook niet voor reparatie naar
de garage of zoiets.
CENTRUMPARTIJ
Soms is het, anders dan bij dit willekeurige voorbeeld, weI degelijk de
moeite waard precies na te gaan welk
argument in de argumentatie verzwegen is, omdat er opinies in verstopt
kunnen zitten die de spreker of
schrijver eigenlijk liever verborgen
had willen houden. Als het daarbij
om verwerpelijke vooroordelen gaat,
heeft het expliciet maken van wat
impliciet is soms een ontmaskerende
werking. In dit fragment uit een
radio-uitzending van de Centrumpartij verraadt het verzwegen argument waar de spreker precies staat:

'Maar toch nietaile buitenlanders zijn
criminelen?'
'Nee, dat beweren wij ookhelemaal
niet! Sommigen willen zich best aanpassen.'
Het verzwegen argument is hier: 'Wie
zich aanpast, is geen crimineel.' Van
hieruit is het voor de argeloze luisteraar maar een klein stapje naar: 'Wie
zich niet aanpast, is wel een crimi-
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..
neel.' Is dat wat de Centrumpartij eigenlijk denkt, maar Iiever niet hardop zegt?
Nag een juweeltje in dezelfde
trant:

Ik heb niets tegen homoseksue/en. Ik
vind aileen dat de /eeftijdsgrens voor
homoseksuee/ ges/achtsverkeer met
jonge kinderen nietom/aag moet,
want anders bestaathet gevaar dat
ze homoseksuee/ gemaaktworden.
De zogenaamd tolerante houding jegens homoseksuelen wordt hier
meteen weer ontkracht door het gebruik van het woord gevaar. Uit dit

woord kan worden afgeleid dat de
spreker van mening is dat homoseksualiteit iets is wat voorkomen moet
worden. Of zou hij heteroseksueel geslachtsverkeer met jonge kinderen
oak afwijzen omdat het gevaar bestaat dat ze heteroseksueel gemaakt
worden?
DUS JIJ VINDT...

Hoe zou de spreker reageren als hij
met de implicaties van zijn eigen argumentatie werd geconfronteerd:
'Dus jij vindt dat buitenlanders die
zich niet aanpassen criminelen zijn?',
'Dus jij vindt dat voorkomen moet
worden dat kinderen homoseksueel

worden?', enzovoort? De spreker is
zich ervan bewust dat het verzwegen
argument een 'sociaal onwenselijke'
opinie inhoudt. Daarom zal hij geneigd zijn glashard te ontkennen dat
dit is wat hij vindt, en oak dat zijn
woorden aanleiding geven am te
denken dat hij dat vindt.
Door te ontkennen dat hij gebonden is aan de opinie die in zijn woorden beslaten ligt, onttrekt een spreker zich aan de verantwoordelijkheid
voor wat hem op grand van wat hij
zelf gezegd heeft, mag worden toegeschreven. Hij maakt zich dan schuldig aan de drogreden van het loochenen van een verzwegen argument. <

Een woordenboek is nog geen
woordenboek als er woordenboek op staat!

Nicoline van der Sijs redacteur en lexicograaf, Utrecht

woordenboek kwaliteit heeft of niet?
I enige jaren verschijnen
Aan de hand van vier woordenboeer woordenboekjes op de
ken iParlementaal, het Eponiemen
markt die het taalgebruik
van een specifieke groep
Boek, [ongerentaal en het Studentenwoordenboek) wil ik een aantal critepersonen beschrijven of
ria behandelen.
pretenderen te beschrijven. Deze
woordenboekjes moeten wel goed
SERIEUZE BEDOEllNG
verkopen, anders zouden de uitgeL)Ten eerste moet het woordenboek
vers niet doorgaan ze uit te geven.
serieus bedoeld zijn: een moppenDe uitgave wordt in ieder geval vaak
boek heeft een ander doel en bereik
niet gerechtvaardigd door de kwaliteit van de boekjes. Dit ligt niet aan
dan een woordenboek. Bij dit criteride onderwerpen, maar aan de uitum valt Parlementaal al direct af: de
definities hierin hebben maar een
werking: veel boekjes worden in notime in elkaar geflanst, wat soms
doel: grappig te zijn. Dat doel wordt
zelfs als wapenfeit in de inleiding
overigens niet bereikt. Twee voorwordt vermeld (het Studentenbeelden volstaan: 'road pricing: price
woordenboek).
the road niet voor u thuis bent'; 'upgraden: de kamerthermostaat een
Sommige uitgevers zien er geen
been in te profiteren van het succes
graadje hager zetteri'.
van een bij een andere uitgever verOverigens wil dit niet zeggen dat
woordenboeken nooit op de lachschenen boek door een boek uit te
lust zouden mogen werken; dat mag
geven dat hetzelfde onderwerp beechter niet het doel zijn. Wij lachen
handelt. De kwaliteit van het tweenu misschien am moralistische dede boek haalt het meestal op geen
stukken na bij die van het eerste. Zo
finities van Kruyskamp als: 'popmuziek: ben. voor zekere, oorspr. op de
verscheen na het gedegen, erudiete
Eponiemenwoordenboek van Ewoud
rock-'n-roll gebaseerde, bij jeugdige
Sanders het Eponiemen Boek van
en onrijpe personen in de smaak
vallende hedendaagse amusementsMarcel Grauls; na Luilebol, het
muziek' (Van Dale, lOde druk).
Nederlands scheldwoordenboek van
Hans Heestermans verscheen Lik op
Kruyskamp bedoelde deze definitie
stuk van Bleeckers.
echter volkomen serieus. Een accepHoe valt te beoordelen of een
tabele manier waarop een woorden-

A

boek 'grappig' mag zijn, is in de juiste keuze van citaten of voorbeeldzinnen, ]uist de parlementaire taal is
een Fundgrube voor geestige citaten.
Een gemiste kans.
VERANTWOORDING

'1.) Een goed woordenboek bevat een
acceptabele verantwoording van de
gevolgde methode en goede bronvermeldingen.
Het Eponiemen Boek geeft geen
verantwoording van de gevolgde
methode; als criterium voor opname
gold 'verwondering'. Evenmin geeft
het een bronvermelding. Oak in
Parlementaal ontbreekt zowel een
verantwoording als een bronvermelding. En dat terwijl er veel publikaties bestaan over ambtelijke en eufemistische taal (bijna synoniem!) en
over de processen die het ambtelijke
woordgebruik beheersen.
De doelstelling van het Studentenwoordenboek is het inventariseren
van bijzondere, binnen de studentenwereld gebruikte woorden. De
trefwoorden zijn op twee manieren
verzameld: dertien studenten (informanten) vormden de eerste bran.
Zij legden in de verschillende studentensteden 'enige weken' hun oar
te luisteren. De tweede bran werd
gevormd door literatuur, bestaande >
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uit twee categorieen: 'studentenliteratuur' en woordenboeken. Als verantwoording voldoet dit; als methode voor het samenstellen van een
woordenboek niet. In de bronvermelding worden als studentenliteratuur vijf boeken genoemd, waaronder een werk van Klikspaan uit
1841, het enige werk dat ook daadwerkelijk wordt geciteerd. Recente
publikaties over de nauw verwante
jongerentaal, zoals Aso's, bigi's, crimi's van Hofkamp en Westerman,
Turbotaal van Kuitenbrouwer en
Luilebol, het Nederlands scheldwoordenboek van Heestermans, worden
niet vermeld.
[ongerentaal onderscheidt zich in
positieve zin van de andere werken,
doordat in de bronvermelding ook
de meest recente literatuur vermeld
is, en het een verantwoording en
theoretisch deeI van 79 pagina's
heeft. Hierin wordt uitgelegd wat
jongerentaal is, hoe de woorden verzameld zijn en in welke betekenisgebieden ze verdeeld kunnen worden.
ZORGVUlDIGE SElECTIE

Centraal in ieder woordenboek staat
de keuze van trefwoorden. Een veelvoorkomende fout in populaire
woordenboekjes is dat de keuze van
de trefwoorden veel te ruim is: allerlei woorden uit het algemene taalgebruik worden opgenomen, waarschijnlijk om het boekje vol te krijgen. Dergelijke woorden zijn dan allang in de Nederlandse handwoordenboeken opgenomen. Maar het
omgekeerde is ook fout: de keuze
van de trefwoorden is dan te beperkt, want er worden eendagsvliegen opgenomen of woorden die een
klein bereik hebben, bijvoorbeeld
die alleen bekend zijn in een bepaalde buurt of een bepaalde familie.
Beide fouten treffen we in ruime
mate aan in het Studentenwoordenboek en in Parlementaal.
Algemene woorden die ten onrechte in Parlementaal zijn opgenomen, zijn: arbeidstoeslag, kameruitspraak, klare wiin, motivatie, saai,
vuil. Eendagsvliegen uit Parlementaal
zijn: amoebemodel, bergboerengebieden, camel-nose-effect, dovevrouwsoren, gluipkoeien, paasbriefmethode.
Het Studentenwoordenboek (dat in de
verantwoording al meldt dat een

deeI van het materiaal verzameld is
uit andere woordenboeken) neemt
simpelweg aIle algemene woorden
op die betrekking hebben op de studentenwereld. Dus vinden we: a.i.o.,
almanak, basisbeurs, collegegeld,

Doorzichtig zijn bijvoorbeeld de afleidingen van algemeen bekende
persoonsnamen met produktieve
achtervoegsels, zoals calvinisme,
christen, darwinisme, homerisch, kafkaesk, leninisme, stalinisme. Over dergelijke woorden vaIt weinig interessants te melden. Toch varieert de behandeling van deze woorden van
twee regels tot twee bladzijden. (Bij
de korte verklaringen valt overigens
de schatplichtigheid aan het Etymologisch woordenboek van Van Dale
op: sommige ervan zijn letterlijk
overgeschreven.) Al met al maakt
het woordenboek een onevenwichtige indruk, waarin rijp en groen is
opgenomen.

Huizingalezing, inauguratie, informatiseringsbank, iaarclub, pedel, 0 V-jaarkaart, (studentenistop, studietinanciering. Tevens neemt het allerlei woorden uit de algemene (jongeren)taal
op als: afhaken, borrelen, brallen, doetie, houten kop, peuk, moven, watje.
Ten slotte staan er eendagsvliegen in
of zijn de woorden te plaatsgebonden, zoals: afvalcentrum (een Rotterdams afhaalcentrum), LuckyHenk
(een barman), de Peli (een studentenflat), Rooie Stien (een Tilburgse
stadsgek). Als we al deze woorden
VOORBEELDEN EN BRONNEN
wegstrepen, komen we eindelijk bij 4)Ten slotte kan de waarde van een
de woorden die echt tot de studenwoordenboek worden afgelezen aan
tentaal behoren. Dit blijken er niet
de onderbouwing of illustratie van
veel te zijn, dus misschien heeft een
de trefwoorden door middel van
studentenwoordenboek wel nooit
voorbeeldzinnen, die bij voorkeur
bestaansrecht gehad. Voorbeelden
zijn voorzien van bronvermelding.
ervan zijn: borrelnootjes in de betekeIn Parlementaal, het Studentennis 'kleine tietjes', in comagaan voor
woordenboek en Jongerentaal worden
'veel drinken', kater voor 'glas karnelang niet altijd voorbeeldzinnen gemelk', flappentap voor 'geldautogeven; gebeurt dit wel, dan is dat
maat', koeiesap voor 'melk', kopieerbijna nooit met bronvermelding.
student voor 'student bij de gratie
Met name bij het Studentenwoordenvan gekopieerde aantekeningen van
boek blijft daardoor de status van de
medestudenten', kompjoeterploeter
opgenomen woorden heel onzeker.
voor 'iemand die te vaak of te lang
Voor jongerentaal geldt dit minder,
omdat we deze vaker horen.
achter de computer zit'. Een probleem met deze woorden is dat hun
status volstrekt onduidelijk blijft.
Mijn conclusie is: Parlementaal en
Zijn deze woorden algemeen gebruihet Studentenwoordenboek zijn slechkelijk in de studentenwereld of gete 'woordenboeken'; in het Eponiebruikt alleen een heel klein groepje
men Boek kunt u incidenteel aardige
(of zelfs aIleen de informant) ze?
informatie vinden, maar als u een
Dat kan de buitenstaander niet begoed eponiemenwoordenboek
[zoekt, kies dan dat van Sanders.
oordelen.
Iongerentaal is een aardig boek, omAlleen in Iongerentaal is de moeite
dat het informatie toevoegt aan de
genomen algemene omgangstaal
bestaande woordenboeken en de gevonden gegevens ordent en verweg te filteren uit de verzamelde gegevens. Hiervoor zijn de gevonden
klaart.
<
trefwoorden vergeleken met vier
- Het eerste Nederlandse studentenwoorgangbare handwoordenboeken.
denboek, samengesteld door Albert
Woorden die niet of slechts in een
Gillissen en Paul Olden, Novella
van de vier woordenboeken werden
Uitgeverij 1991 .
opgenomen, zijn daarbij geselec- Parlementaal, een verwarrend woordenboekje, door Albert Hofstede, La Riviere
teerd als jongerentaal.
& Voorhoeve 1991.
De trefwoorden in het Eponiemen
- Jongerentaal. De tipparade van de omBoek zijn van zeer divers gehalte:
gangstaal, door Cor Hoppenbrouwers,
volstrekt doorzichtige afleidingen
Stubeg 1991 .
van namen worden gegeven naast
- Bintje & Kalasjnikov. Het Eponiemen Boek,
door Marcel Grauls, Uitgeverij Boek,
woorden die op het eerste gezicht
Zonhoven (Belgie), 1991.
niet als eponiem herkenbaar zijn.
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Thuistaal: het andere Nederlands
Wim Daniëls - publicist, Eindhoven

Ik ken een gedicht van de in de provincie Zeeland geboren dichter Lou
Vleugelhof dat Taalthuis heet.
Wij waren met velen thuis
en smeedden de omgangstaal
tot een doorlopend verhaal
voor eigen gebruik binnenshuis,
want binnen het dorpsdialekt
tref je onverhoors een hiaat,
een woord dat nog niet bestaat,
geluid dat nog niet is gebekt.
Zo ontstonden teesk, issewis,

oddelob, keddermiggin,
taal van achter de Oeral, beginklank van een vogelvis.
Na onze laatste zucht
komt er een dode taal bij,
misschien aan de overzij
horen we elkaar terug.

Taalthuis dus, of liever: thuistaal.
Veel mensen spreken zo'n taal, die
bestaat uit woorden en uitdrukkingen die in geen enkel woordenboek
voorkomen, die in een bepaald gezin zijn ontstaan en alleen daar gebruikt worden. In zijn gedicht stelt
Lou Vleugelhof dat thuistaal het gevolg is van het onbenoemd gebleven zijn van dingen en gevoelens.
Daarin heeft hij zeker gelijk, maar er
kunnen meer aanleidingen zijn.
• Thuistaal kan ontstaan als een
kinderwoord zo grappig gevonden
wordt dat dat kinderwoord het eigenlijke woord blijvend vervangt.
Een voorbeeld daarvan is het eponiem Ruud/es-pap voor 'blanke vla'.
In een bepaald gezin werd aanvankelijk nooit blanke vla gegeten.
Maar toen het jongste zoontje — zes
jaar oud — een keer bij zijn vriendje
Ruudje mocht blijven eten en daar
als toetje blanke vla voorgeschoteld
kreeg, wilde hij vervolgens thuis
elke dag, zoals hij zei, Ruudjes-pap
hebben. De andere gezinsleden namen die benaming voor blanke vla
snel over.
• Ook spelen met taal kan tot
thuistaal leiden, bijvoorbeeld 'een
klein geitje' voor 'een kleinigheidje'.
• Verder is er associatiedrang of
-dwang die thuistaal kan opleveren.
Sommige taalgebruikers kunnen bij
het horen van een bepaald woord of

een bepaalde zin niet anders dan
met één bepaald tegenwoord of één
bepaalde tegenzin reageren. Dat tegenwoord of die tegenzin betreft
dan veelal een citaat.
A:Geef nou iedereen wat.
B:De een dit, de ander dat.
De woorden van B — die altijd volgen wanneer iemand een zin eindigt
met 'iedereen wat' — zijn oorspronkelij k afkomstig uit het gedicht Het
uur U van Martinus Nijhoff: 'Zo zag
iedereen wat/de een dit, de ander
dat.'
Over thuistaal is in Nederland het
meest geschreven door wijlen Nico
Scheepmaker, die zelf van 'gezinstaal' sprak. Hij besteedde aandacht
aan het onderwerp in zijn Hoppercolumn, die hij ooit voor de
Volkskrant schreef. Ook heeft hij
het onderwerp genoemd in zijn
voorwoord bij Ik zeg maar zo, ik zeg
maar niks, het dooddoeners-boek
van Inez van Eijk. In de rest van dat
boek komt thuistaal overigens niet
aan bod, omdat — aldus
Scheepmaker — 'de pure gezinstaal,
waarvan de betekenis voorbehouden
is aan de ingewijden, een lange uitleg nodig heeft'.
Behalve door Scheepmaker is het
onderwerp thuistaal nog door enkele andere schrijvers aangeroerd,
maar een echte zelfstandige, enigszins omvangrijke publikatie is mij
niet bekend. Vandaar dat ik het plan
heb opgevat een boek over thuistaal
te schrijven. Ten behoeve van dat
boek zoek ik nog volop thuistaalvoorbeelden, die gerust vergezeld
mogen gaan van een lange uitleg.

(De thuistaalvoorbeelden die ik in
mijn boek opneem, krijgen een neutrale presentatie: uit de voorbeelden
zal niet op te maken zijn in welk gezin de aangehaalde thuistaal gebruikt wordt of werd.) Ik vermoed
dat er bij Onze-Taallezers heel wat
thuistaalvoorbeelden te vinden zijn.
Want thuistaal blijkt vooral een actief leven te leiden in taalminnende
gezinnen en families.
Vandaar de oproep: stuur mij
uw — al dan niet dialect-gekleurde — voorbeelden van thuistaal
(woorden, gezegdes), met betekenisverklaring en eventuele bijbehorende anekdotes.
Graag zenden aan: Wim Daniëls,
Amazonenlaan 39, 5631 KX
Eindhoven.
<

VOORBEELDEN VAN THUISTAAL
Poempje
Een klein st ukje van iets eetbaars. Ais je bijvoo rbeeld al een stuk taart hebt gehad, dan w il je
daarna van die zelfde taart hooguit nog een
poempje.

{Z:olsm~

.

~epon iem voor handelen in onroe rend goed .
Het w oord verwijst naar Reinder Zwolsman, die
ond er meer in onroerend goed handelde.
Zwolsmannen we rd door iemand gebruikt als
vaste reactie op de vraag wat hij voor de kost
deed: ' lk zwo lsman een beetje.'
Het po t je van oom Piet
Een lid van een fam ilie dat in behoeftig e omstand igheden verkeerde, kocht elke keer wanneer het bezoek van een rijke suikeroo m werd
aangekondig d, een pakje (du re) roomboter om
daarmee de man gunstig te stem men. Bij het
overlijden van de oom bleek echter dat de
roo mbo ter niet het gewenste effect had gehad:
het fam ilielid mocht niet in de erfenis delen. In
de fam ilie wo rdt de (room)boterpot sindsdien
altijd aangeduid als het potje van oom Piet.
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Zoeken naar de oudste taal is net zoiets als zoeken naar de steen der
wijzen. Taalkundigen praten er maar zelden over. Ze komen er niet
uit. Toch is de oplossing al minstens vierhonderd jaar bekend . Maar

De Babyloni~~~~i1 ~;;~;~~~~:d~~;~~;ateur
Peter Burger
illem Berend Hietbrink,
eindconclusionist. Onvermoeibaar op zoek naar
een publiek voor zijn onwrikbare zekerheid: dat
het Nederland s de oudste taal ter
wereld is. Niet het Sanskrit, niet het
Ararnees, maar het Nederdiets. Hij
spreekt al vijftien jaar tegen dovemansoren. Van zijn literaire tijdschrift Inktkoelie heeft hij meer nurnmers weggegeven dan verkocht, en
bij de oprichtingsvergadering van de
taalkring 'In Liefde Bloeiende' verscheen helemaal niemand. Hij verstuurde 1200 brieven naar taalkundigen, journalisten en programmamakers. Tevergeefs. Onder een van
zijn pam fletten, een collage van afwijzingsbrieven, schreef hij : 'Nog
steeds wacht ik op de dag dat iemand mij vraagt : Meneer, hoe zit
dat allemaal, verte l er eens iets meer
over, leg het eens helemaal uit.
Niets van dat alles terwij l ik er zo
onei ndig veel aan deed.'
Ik belde hem op en zei: 'Meneer,
hoe zit dat allemaa l?' Twee weken
later on tmoet ik hem in zijn
Maastric htse stamcafe Forum.
6\ BEELDSPRAAK

'Eeelk woord, in welke taal dan ook,
is te herleiden . Ik zeg 't dich, 'k seg
't dich, 'k sektik, 'k sakt, exact.
'k Sekt dich , 'k sakt, 'k zeg 't dich
tach? Exact.' Zo tovert hij in de loop
van het interview nog vele tientallen malen het ene woord ult het andere te voorschijn. Vloeiend en ritmisch, en met een beminnelijk
Limburgs accent. Het heeft iets van

Van zijn 21ste tot zijn 28ste zwierf
Willem Berend Hietbrink (48) over de
aardbol. Luisterde naar dialecten in zestig landen. Verkocht speelgoed op de
markt in Rome, leurde met sportpe tjes
en bracht zes maanden door in een
Libanese cel omd at hij geen visum had
en liep te spioneren voor Israel. Het was
niet zijn laatste cel, maar de dagen dat
hij als 'de Meesterdief van Maastricht ' de
kranten haalde, zijn voorbij.
' Ik ben ermee opgeho uden, want je
raakt alleskwijt. Maar daar wil ik het niet
over hebben. Een van de redenen dat ik
niet serieus genomen wo rd, is dat ze
denken: het was een oplichter en dat zal
hij wei blijven.' In de gevangenis ontwikkelde hij zijn taaltheorieen. (' De topliteratuur van de wereld is in gevangenschap geschreven.')
Na zijn zwerversjaren woonde hij in
Amsterdam, waar hij (onder veeI meer)
uitbater was van cafe Sodom en Corner ra en een poeziewinkel dreef: De Duizenddichter, tevens zijn artiestennaam.
In eigen beheer gaf hij de bundel
Verzachtende omstandigheden uit, die
het onvergetelijke aforisme bevat: ' Eerlijkheid duurt mij te lang.' Een paar jaar
geleden keerde hij terug naar zijn Zuidlimburgse geboortegrond, 'waar de ruggegraat van de oertaal begint'. In
Vroenhoven, vlak . over de Belgische
grens bij Maastricht, drijft hij een Snuffelmarkt.

goochelen, of van baIlet je-baIletje.
Een begena digd redenaar. ('En
helemaal niet duur, hoor. Alles om
't eer: amateur.') Op het Leidse
Instituut voor Lexicologie kun je
nog steeds de echo horen van de
dreun waarmee hij in 1985 een lezing begon . Drie daverende klappen
op de katheder, gevolgd door de
woorden: ' DIT IS EEN OVERVAL... op de
Nederlandse taal .'
Origineel? Integendeei. 'NEDER-

\

Plato. 'Dat moet erbij. Mijn uitgangspunt is Plato . De eerste onderzoeker die met taal bezig was vanuit
de spraak .' Plato gaf twee verschil len de an two orden op de vraag: waar
komen de woo rden vandaan? Het
eerste luidde: alles is een kwestie
van afspraken. Ais iemand sigaret
zegt, weten we wat hij bedoelt, om dat dat zo afgesproken is. Dat is de
opvatting van de taalwetenschap.
Maar niet die van Hietbrink: 'Dat
geldt wei in zekere mate voor de
schrijftaal, daar heeft Plato gelijk in.
Maar het geldt absoluut niet voor de
spreektaal.' Hietbrink bouwt voort
op het tweede antwoord van de
Griekse wijsgeer: in de woorden zelf
is hun betekenis terug te vinden.
'Bijvoorbeeld een sigaret. Wat doe
je: je steekt hem op en je zuug etuut,
je zuigt eruit.'
Aile spraak is dus beeldspraak. 'Je
moet kunnen associeren .' Hoe hij
weet dat zijn associaties de juiste
zijn? 'Omdat het vanzelfsprekend is.
Ik geef je een voorbeeld. Ik heb een
kar. Die kar word t gestolen, dus ik
bouw voor die kar een huisje en dat
noem ik een karrrrhuisje. Karruisje,
karraasje. Daarna gaat dat woord
naar Frankrijk en een paar jaar later
krijgen we het terug als een verbastering. Garage. De Fransen zijn de
hoofdschuldigen aan de achteruitgang van de taal. Omdat ze uit hun
neus praten, he .'
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roept een van zijn
pamfletten. Eigenlijk is het allemaal
2500 jaar geleden begonnen, met

De standaardtaal wordt volgens
Hietbrink geweldig overschat. 'De
standaardtaal staat er belachelijk

OUD NIEUWS ',
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voor. Er zijn in de hele wereld misschien maar 25 standaardtalen. 25
maar! Pak nou Amerika: daar zijn
maar vier standaardtalen — Portugees, Spaans, Engels en Frans. En
de rest is dialectiek. Alle dialecten
zijn met elkaar verbonden, dialecten
betekent die-al- lijkt-één. De taalgrenzen lopen als een heel fijn net, als
een beddesprei over de hele aardbol,
en als jij door de dialecten heen kan
wandelen, dan wordt Bolsjoi-theater
balsjou-theater, bal-schouw- theater.
Dan wordt intermezzo in-ter-middenschouw, in ter midden van de
schouw, de show: pauze.
Tegen de ober: 'Mag ik nog een
pilske?' Tegen mij: 'Ik kan tegen die
man ook zeggen: Doene mij een bier.
Donne-moi une bière — dan spreek je
Frans. Ik geef jou iets en ik zeg: Ik
doe 't je. Dat zeggen ze op de
Veluwe: Ik doe 't je — mag je hebben, hier. Ik doe 't je, 'k doe 't je, kedoe 't je, kedoetje, kedootje.
Cadeautje.' De spelling ontneemt
het zicht op de oerbetekenis. 'De
schrijftaal is een manipulatie van de
spreektaal. En de schrijftaal heeft
een achterstand van duizenden jaren.
Wij hebben nog niet eens honderd
jaar een vaste spelling.' En dat terwijl ook de schrijftaal van Dietse origine is. 'Wij geven elkaar chocoladeletters met Sint-Nicolaas, omdat wij
de uitvinders zijn van het alfabet.
Het al van buiten leren, al va Bute.'
Hietbrink gaat uit van het oudste
bestanddeel van de taal: de spraak.

•

`Wij geven elkaar
chocoladeletters
met Sint- Nicolaas,
omdat wij de
uitvinders zijn
van het alfabet.'
0

'Natuurkundig onderzoek' van de
spraak heeft hem gebracht tot een
systeem dat hij al bij de aanvang
van het gesprek op tafel heeft gelegd: het 'Fundamenteel Dialekties
Spraakstelsel 360 . Een rechthoek
met 360 combinaties van een klinker en een medeklinker. 'Dit is de
Babylonische spraakontwarring.
Wat je daar ziet, zijn alle dialectische klanken die de mens vermag te
maken, niet één meer, niet één minder. Allemaal, uitgebalanceerd. Door
mij teruggevonden. Ons spraakorgaan, daar is in alle eeuwen niets
aan veranderd, dat is meegegaan
van moeder op kind. 360° koppelt
aan: aan de omtrek van de aarde,
aan de dierenriem, en aan ALLES. Het
is één geheel met heel veel dingen
die 360 graden hebben.'
0

VERBASTERING

In den beginne was de oertaal. Het

Kerndiets. De oertaal viel uiteen in
dialecten en de dialecten verwerden
tot standaardtalen. 'De taal gaat nog
steeds achteruit. Dat komt door de
gemakzucht van de mensen. Ze hebben geen interesse in het verleden
en bovendien spreken ze te snel. Er
is geen enkel woord dat zuiver
schrijftaal is. De spreektaal was er altijd eerder dan de schrijftaal, ook bij
moderne woorden. Voordat het
woord foto op papier stond, zijn er
tientallen jaren overheen gegaan. Er
staat een man aan de poort van de
kazerne en die maakt foto's van soldaten: 'Voor thuis! Voor thuis, voorthuis, voorthoes, vottoes, votoes,
foto's.'
'Teacher: dietsheer. Neerlands
dietsheer was het, dat is nou neerlandici. Vroeger had je bouwheren:
bouwheer, bouwer, boer. De Duitsers zeggen Bauer, dus die hebben in
dit geval de zuivere uitspraak bewaard. Ik geef ook punten. De
Nederlandse taal is met 75% het zuiverst, dan komt het Hoogduits,
60%. Dan komt het Engels, het
Zweeds, en zo ga je door. De Nederlandse taal is een PLONS in het water,
en daaromheen ontstaan kringen.
Hoe verder je van ons taalgebied
weggaat, hoe onduidelijker de kringen.'
De ober brengt ons twee pils en
een tosti. 'Kijk,' zegt de etymoloog,
zijn tosti in de ketchup dopend, 'dit
is ketchup: ketsjup, ketsjap, katsjap,
katsap, koud sap.' En met een Amerikaanse drawl: 'Ketchààhwp. Dat is
Amerikaans, daar blijft nog minder
van over.'
Het Kerndiets was dus de oertaal.
Maar wie spraken die taal dan? 'De
mens heeft zich eeuwenlang rondzwervend gedragen. Toen zijn de
mensen gaan staan. Het centrum
van zo'n gebied, waar de kost gehaald werd, waren de kastelen (de
kost halen). En hier, in het westen,
zijn de meeste steden gebouwd.'
Stonden de oudste steden niet in
het Midden-Oosten? Hietbrink
schudt zijn hoofd. 'De wetenschap
heeft het maar over het IJzertijdperk, het Bronstijdperk, het Stenen
tijdperk... Nee, vriend, er is een tijdperk ouder dan alle tijden: het Houttijdperk. Dat is totáál overgeslagen, >
lees verder op pagina 104
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en handwoordenboek wordt
meestal gebruikt als naslagwerk . Men zoekt er bijvoorbeeld in op hoe een woord
uit het hedendaags Nederlands gespeld moet worden, wat het
betekent en hoe het gebruikt moet
worden. Het WNT is me t een heel
ander doe l opgezet. Allereerst is het
een historisch woordenboek: het beschrijft de woordenschat van het
Nederlands vanaf 1500 . Voor de afleveringen na 1976 geld t he t jaartal
1921 als eindgrens. Aan een histo-

TOMPOUCE - TOMPOES - , saw. m. of vr.,
mv. tompoueen, tompoeze» , ook tompouoes (aileen
geeohrevea) , In do eorsto bet . eigen san hot ndl.:
hot gobak sou geooomd .ijn naar don dwerg
dio in de tweedo helft van do 19do E. ooder
don naam van Tom Pouce (Tom Thumb) door de
woreld roisde (verg. DE BED en LA UBILL4RO) ;
in do tweede bet. ontloening Van fr o tompouce,
1) Reohthoekig gobakjo. beetaande uit twee
lagon b1&derdoeg mot daartueschen gelo of ook
wei geslagen room. II Tom Pouce, Een pleat
belegt men met korst en gobakkon .ijndo verdoelt men dit in twee6n .lIZ.. FALLI, Ban1elb.
84 (1876]. Goudsche Bpritll . .. , telofoontj.. en
tompoezen • . ", aoezen en epine' •• TIDEJ.U.N. in
11'. G;,u 9. I. 184 (1894). Tompou ...... w,",,'lIb,
Kookb , 314 (1910). Sergoanten on soldaten .wier·
voo om de cantino toeo tegon half olf de vorsohe
tompouoee arriveerden, F,UUlICIUS, M eiaje 36
(1927). Hooge tompoucon. Ter ondorschoiding
van gowone tompouoen, waarbij twee plakkon
korst met room govuld . • . worden, gobruikt men
bovonstaande benaming. Oak worden '0 verkocht
onder den naam Haagooho tompoucen ofluohtige
tompoueen, Gr• . .. xi. G.W 213 (1M6). (Do
knooiozs) stoven twee harde koekjes amper gaar,
kwakken er een lel gele pudding tWIBen en seggen: .. Een tompoes", ~KlaaICLT. in Parool
7 Juni 1960. 3 g.
2) Korte dam ..paraplu, omatreeka 1925 in de
modo gekomen. li T o m P 0 u 0 e, ... korte
parapln, KOENEN (1931). - Op Btraat loopen
'0 diaht togen elkaar. gearmd en haod in hand
onder de bonte tompouce, STBOIUN, Sla</ 86
(1932].
8ameDIt. Ala tweedo lid: Sl4groomlompouu.
Ala eerste lid :
- Tompouu.modd (2). II ViI .... ad eert. (1939].
- Tompouc:e(n)pla.l: (I), leag b1&derdoeg wear
do korst voor tompoezen van gesnoden wordt. II
Doorgerolde karst • . . ala voor een tompouoenplak.
Gr• • n Kl, Gtbak 211 (1946]. Tompouooplak. 214.
- Tompouc.taarl (1). II Tompouootaart. Doze
taart wordt opgobouwd van drie plakken karst.
dio mot gelen room govuld worden. Gr. • n XI .
GeW 300 (1M6].

WNT 1950

~ij 63% van de Nederlandse gezinnen
staat een woordenboek in de kast. Het
grootste woordenboek, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), is
daar niet vaak bij. Met zijn meer dan
45.000 bladzijden in 37 banden en nog
steeds niet compleet, maakt dit woordenboek een herinrichting van menige
woning noodzakelijk. Wat heeft het
WNT te bieden, en waardoor onderscheidt dit 'museum van de Nederlandse taal ' zich van aile andere woordenboeken?

risch woordenboek als het WNT stel
je vanzelfsprekend andere vragen
dan aan een handwoordenboek.
Wat is de herkomst van een woord?
Waar komt het vandaan? Wanneer
komt het voor het eerst voor? Wat is
de oudste betekenis, wat de jongste?
Hoe is de betekenisontwikkeling
verlopen? In wat voor vorm(en)
kwam het vroeger voor? Welke
woorden en welke betekenissen ken de onze taal vroeger, maar zijn nu
verdwenen?
Het WNT is ook een wetenschappelijk woordenboek. Het wordt samengesteld door een redactie van
taal- en letterkun digen volge ns wetenschappelijke methodes en inzichten. De WNT-redacteur maakt zijn
uitspraken bovendien controleerbaar door citaten te geven . Die citaten maken zo' n woordenboek ook
hee l aardig om te lezen . In een dergelijk werk ziet een woordenboekartikel er dan ook heel anders uit
dan in een handwoordenboek .
Neem bijvoorbceld het art ikel tompouce, zoals dat in 1950 in het WNT
(Deel XVII, kolom 987 ) verscheen.

ling van dit leenwoord geruisloos is
aangepast. Dan volgen de grammaticale kenmerken. Tompouce is een
zelfstandig naamwoord. Daarvan
geeft het WNT aan wat het woordgeslacht en het meervoud is. Zo leren we hier dat tompoes zowel mannelijk (m.) als vrouwelijk (vr.) gebruikt wordt en dat de meervoudsvorming vroeger nogal wat variatie
kende. Na de grammaticale kenmerken wordt de etymologie, de herkomst van het woord, gegeven. Die
kan soms beknopt en heel eenvoudig zijn ; soms is zij uitgebreid en
wat lastiger te volgen . Het WNT bevat veel woorden die in de etyrnologische woordenboeken nie t aan bod
komen . Tot het verschijnen van het
Etymologisch Woordenboek van Van
Dale (1989) gold dat ook voor tompoes. Het WNT leert dat het woord
twee keer ontleend is: eerst uit het
Engels als benaming voor een soort
gebak in de tweede helft van de
19de eeuw. Later is het woord in de
betekenis 'korte darnesparaplu' nog
eens aan het Franse tompouce ontleend.

• TOMPOUCE IN HET WNT

4\) C1TATEN
Na het gedeelte waar men ingaat op
nevenvormen, grammaticale kenmerken en etymologie (het zogenaamde 'kopje') voigt het gedeelte
waar de betekenissen worden gegeven. In dit geval zijn dat er twee. De
redacteur streeft naar een omschrijvende definitie. Zie daarvoor bet ekenis 1): er wordt niet zomaar gedefinieerd met 'gebakje' of 'soort gebak[e', maar de ken mer ken waardoor
een tompoes zich van andere soor-

Het artikel in het WNT begint met
het trefwoord TOMPOUCE. Blijkbaar was tompoes voor 1950 nog niet
de meest gebruikelijke vorm. Daarachter staat de nevenvorm TOMrOES. Die weerspiegelt hoe de spel-

tompoes ', m. (...poezen), t-s), I. rechthoekig gebakje bestaande oil twee lagen bladerdeeg (waarvan de bov ensle
is geglazuurd) met (slag)room er lussen:- 2. korte paraplu voor dames (ook in Fr . vonn lOm-ptJUce).
tom·pou·c:e, (Fr.) m, (,s), tompoes (1 .).

Tompoesin de dikke Van Dale
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Waar komt de uitdrukking krokodillentranen huilen vandaan? In het WNT vindt u bij het
woo rd krokodil onder 2) de toepassing op een huichelachtige persoon . Bij de tientallen
samenstellingen staan onder andere de oude varianten crocodilsgeschrei, krokediele tra nen en krokod ille traenen. Naast citaten van o.a. Bredero en Vondel vinden we bijvoor-

beeld het volgende zeer lezenswaardige citaat:
"Men verhaalt ... van de Krokodillen, dat zij te loeren leggende, een geluid maaken,
even als dat van Kinderen, die in angst zijnde, huilen of schreijen, waardoo r zij veeltijds
onku ndigen lokken, om na de oorzaak van dat geween te zien... Hier van daan het
spreekwoord, die of deeze stort Krokodilletraanen; om daer mede te betekenen, dat het
geveinsde traanen zijn, die niet anders ten doelwit hebben, als om den een of den ander te bedriegen, en in het net te lokken."

ten gebak onderscheidt, worden zo
na uwkeurig mogelijk aangegeven.
Na de defin itie volgen twee vertica le
parallelle lijntjes. Dat is het zogenaamde 'hek', een scheidingsteken .
Daarachter volgen de citaten. Die citaten zijn chronologisch gerangschikt. De oudste bewijsplaats, in dit
geval uit 1875, komt voorop; de
jongste, in 1950 uit de pen van
Carmiggelt gevloeid, sluit de rij.
leder citaat eindigt met een aanduiding van bron en datering. In een
apar te bronnenlijst staat de volledige beschrijving van de boeken en
tijdschriften waaraan de citaten zijn
ontleend. De gewoonte om bij de citaten dateringen te geven , Yond
overigens pas vanaf 1942 ingang.
Daarv66r werden de citaten gerangschikt naar het geboo rte jaar van de
auteur (minder precies dus). Bij betekenis 2) herkent men hetzelfde
systeem. Er is achter het hek echter
een verschil waar te nemen. Men
ziet daar een aanhaling uit het
woordenboek van Koenen vooropstaan, met een streepje erachter. Het
WNT plaatst de definitiecitaten uit
andere woordenboeken e.d. voorop
en houdt die gescheiden van de an dere citaten . Dat er bij betekenis 1)
veel meer citaten staan, komt natuurlijk doordat deze betekenis veel
gebruikelijker is. De redacteur zal de
citaten altijd zoveel mogelijk in tijd
en frequentie spreiden.
In een derde gedeelte van het artikel
kome n de afleidingen en samenstellingen aan de orde. Tompouce kent
geen afleidingen, wei samenstellingen . Het woordenboek geeft voorbeelden van samenstellingen waarin
het trefwoo rd het tweede lid is (hier:
slagroomtompouce). De samenstellingen waarin het als eerste lid voor-

kornt, zoals in tompoucetaatt, worden met citaten in deze afdeling behandeld. Zij worden wel 'opnoemers' genoemd. Gaat het om een afleidin g of een samenstelling die z6
belangrijk is dat zij een zelfstandige
behandeling in een apart artikel verdient, dan wordt verwezen naar dat
zelfstandige artike l door middel van
'(zie ald.)'.
• NIET

zo, MAAR zoo

Over een belangrijke bijzonderheid
hebben we nog niet gesproken: de
spelling van het WNT wijkt af van

•
Voor de
samenstellingen
van zeeaal tot
zeezwijn bevat
het WNT-materiaal
maar liefst
11.436 citaten!

•
de huidige, Zo staat er bijvoorbeeld
naar den dwerg, onder den naam, ontleening en daartusschen. We hebben
hier te maken met de spelling De
Vries en Te Winkel. Die spelling
werd in de jaren zestig van de vorige
eeuw speciaal voor het WNT ontworpen. Vanwege de uniformiteit
en de verwijzingen bin nen dit woordenboek is besloten die spelling te
handhaven. Vandaar ook Nederlandsche in de naam ervan. Van de
gebruiker vereist dat wei enige oplettendheid. Wie lopen opzoekt op zijn
vertrouwde alfabetische plaats van
nu , zou wei eens kunnen den ken

dat zo'n heel gewoon woord niet in
het WNT staat. Hij had echter moeten kijken bij loopen. Bij verreweg de
meeste woorden levert dit overigens
geen en kel proble em op.
Hoe komt een artikel tot stand?
Eerst moeten medewerkers van de
afdelin g materiaalverzameling de
bewijsplaatsen opsporen in de bronnen . Zij maken de citat en bij elk
woord en orde nen deze ch ronologisch . Vervolgens interpreteert de
redact eur deze, onafhankelijk en onbevan gen . Hij schrijft niet over wat
andere lexicografen v66r hem geschre ven heb ben . Hij pleegt dus
geen 'plagiaat in alfabetische volgorde', zoals sommigen het maken van
een woordenboek weI eens gekscherend noemen.
.. DE LMTSTE LOODjES

Aan de bewerking van het artikel
tompouce lag slechts een tiental citaten ten grondslag. Veel WNT-artikelen hebben een veel grotere omvan g. Een woord als voor beslaat 52
pagina's, voet 38. We weten ook wat
de redactie nog te wachten staat.
Het woord zand zal een redacteur
bewerken op basis van 750 citaten.
Bij een woord als zaak zal de bewerker 1776 citaten moe ten anal yseren .
Hoe belangrijk de zee voor ons land
is, blijkt misschien nog niet eens zozeer uit de 953 citat en die voor de
bewerking van zee klaarstaan . Maar
voor de samenstellingen van zeeaal
tot zeezwijn bevat het WNT-materi aal maar liefst 11.436 citaten!
Misschien maken deze getallen beter
begrijp elijk waarom het nog tot
1998 zal duren voor het WNT af is,
ook al begint men binnen afzienb are tijd aan de laatste lett er van het
<
alfabet.
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want dat hout is vooral hier verrot,
verspoeld, verzopen, dat is verdwenen. En omdat er in de woestijn nog
wat steentjes liggen, zouden daar de
oudste steden hebben gestaan? Ga je
gauw weg. Pas Napoleon heeft gezegd: stop jongens, geen houten steden meer, want ze verbranden toch
maar.'
TERUG NAAR SGOOL

Een van zijn vijftien onuitgegeven
boeken heet Kwispelen met de taal.
Kwispelen: 'k wil spelen. Een ander:
Zijn wij nog van Dietsen bloed?, een
derde: Terug naar sgool. 'Leraren zijn
de kwakzalvers van deze tijd', tiert
Hietbrink. 'D'r heeft geen enkele
neerlandici het recht om zich neerlandici te noemen. Bij gebrek aan
basiskennis. Ik ontsla alle leraren
Nederlands die alleen maar hebben
geleerd foutloos te schrijven. Dat
grenst aan fascisme.'
Als ik tegenwerp dat dat wel wat
ver gaat: 'Dat gaat... Dat is fascisme!
Als je een kind dwingt foutloos te
schrijven pak je het toch z'n spontaniteit af? Ga je nou gauw weg!'
De kleine Willem Hietbrink liet
zich niet dwingen. 'De leraar vertelde me allemaal bullshit (bolletje
schijt) en ik luisterde niet. Dus ik
bleef zitten, moest nog een jaar naar
dezelfde nonsens luisteren en luisterde nog minder. Ik ben er trots op
dat ik de lagere school niet heb afgemaakt. Ik ben ongeschoold, en dat is
104

de redding. Taalkundigen kunnen
mij niet volgen, omdat ze bij voorbaat tegen de dogmatische muur
zijn aangeklapt. Als ze het niet leren
zoals het gezegd wordt, krijgen ze
geen diploma — de pluime, vroeger
kreeg je een pluim op je hoed als je
iets goed gedaan had.'
Wat drijft iemand om vijftien jaar
te blijven ijveren voor een theorie
die genegeerd wordt door de officiële taalkunde? 'De waarheid. De
waarheid is hard. De leugen heeft
het veel makkelijker. De echte waarheid is heel kort en krachtig, en primitief. Maar de taalkundigen willen
interessant doen. Dat is ook een gevaar hè, dat ze geen blablablabla
meer kunnen maken.'
Hij zou ook zelfmoord kunnen
plegen. Anderen, die net als hij
doorhebben dat de wereld voor 99%
fake is en zich niet meer willen laten
bedonderen, die gaan. Maar hij
heeft een taak: hij hoopt minstens
tot zijn tachtigste de kampioen van
het Diets te blijven. En misschien de
erkenning te krijgen die hij zegt te
verdienen.
MONUMENTEN

We verlaten café Forum en steken
de straat over naar de Minderbroederskerk. Hier hangt de gedenksteen
voor de zestiende-eeuwer Jan van
Gorp (Gorp is een plaatsje bij
Hilvarenbeek), die zich volgens de
gewoonte van zijn tijd Johannes
Goropius Becanus noemde. Deze
lijfarts van beroemde vorsten ver-

klaarde dat Adam en Eva in het
Paradijs al Diets spraken. Wanneer
hij de kerk passeert, vertelt zijn
twintigste-eeuwse nazaat, raakt hij
af en toe de muur aan.
Maastricht bezit nog een tweede
verborgen monument voor het
Diets. Ik rij ernaartoe met de
Duizenddichter, die onderweg alle
straatnamen in oersyllaben splitst
en met vaste hand de auto het verkeersvrije Vrijthof opstuurt. 'Dingen
doen die niet mogen, daar hou ik
van.' Voor agenten is hij niet bang.
'Die praat ik zo ondersteboven.' We
dalen af in de kelder van Boekhandel Arcadia, waar Hietbrink zijn
Stevinmonument gestald heeft.
Ook de 'geestelijke tienkamper'
Simon Stevin (1548-1620), musicoloog, zeilwagenbouwer, basculist en
astronoom, hield het Nederlands
voor de eerste en de beste taal. Het
monument is een kruising tussen
een altaartje en een lessenaar, versierd met houten letters, bladzijden
uit de geschriften van de beroemde
Bruggenaar, een uitschuifbaar blad
met het Spraakstelstel en een afbeelding van de Veelzijdige, als een
Indiase godheid getooid met tien
hoofden.
De Duizenddichter is geen OnzeTaallezer. Hij heeft Juliana al eens
geschreven dat ze die 'kliek van conservatieve taalkundigen' niet langer
moet beschermen, maar zij heeft
hem niet teruggeschreven, zoals zo
veel mensen hem niet terugschrijven.
'Die van Onze Taal willen mij
niet accepteren. Ze zeggen dat ik uit
de lucht kom vallen. Maar we zijn
allemaal uit de lucht komen vallen
van andere planeten. De taal is voor
mij een voorbije zaak. Ik ben nu bezig om ons planetenstelsel uit te figureren. Daar heb ik een enorm revolutionair verhaal voor bedacht dat
<
nog waar is ook.'

België omvat volgens de grondwet vier taalgebieden: het Nederlandse, het Franse, het Duitse en het tweetalige Brussel-Hoofdstad.

H et aardige

Zoals iedereen weet, vertoont het taalgebruik in het Nederlandstalige gebied (Vlaanderen) tal van regionale eigenaardigheden.
Sardientjes blijken daar in dozen te worden verkocht en sommige
modezaken bieden in de uitverkooptijd gesoldeerde kleedjes aan.
Minder bekend is dat zich in het Franstalige gebied (Wallonië) een

van Belgie

soortgelijk verschijnsel voordoet. Een speurtocht naar neerlandismen in het Belgische Frans.

Nederlandse elementen in Belgisch Frans
Harry Cohen - Brussel

en krantenstalletje noemt
men in Wallonië een aubette.
Dat is een van die typisch
Belgische woorden waar
Fransen soms met een glimlach van vertedering op reageren maar
vaker hun schouders of wenkbrauwen
over ophalen. Ze worden wel als Waals
aangeduid, maar dat kan verwarring
wekken. De term 'Waals' wordt tegen
meestal gebruikt als verzamel--wordig
naam voor een bepaalde groep dialecten (Luikerwaals, Naams, Picardisch,
enz.) die voor een buitenstaander
praktisch onverstaanbaar zijn. Het
Belgische Frans daarentegen is een regionale variant van het standaardFrans, net als het Frans dat in
Zwitserland of in de Midi gesproken
wordt. Het wijkt in de uitspraak duidelijk van het Franse Frans af, soms ook
in woordkeus en idioom, op enkele
punten zelfs in grammatica en zinsbouw. De zogenoemde belgicismen
zijn voor een deel overblijfsels uit
vroeger tijden (zoals aubette), voor het
overige stammen zij uit een Waals dialect (zoals gosette voor appelflap) of uit
een andere taal. In het laatste geval
gaat het vrijwel steeds om taalelementen die aan het Nederlands zijn ontleend. In het onderstaande wordt een
aantal van deze neerlandismen tegen
het licht gehouden.
VAN GOED GEHALTE

Er wordt in Franstalig België nogal
wat gekibbeld over de 'correctheid'
van bepaalde regionale woorden en
uitdrukkingen. Wat de een als een
dierbaar brokje eigenheid beschouwt,
wordt door de ander als verouderd,
dialectisch of uitheems verworpen.
(Er is geen onenigheid over de spelling; zo heeft ieder zijn eigen proble-

men.) Dit soort waarderingen is niet
stabiel. Tot voor kort leken de voorkeuren almaar in de richting van het
standaard-Frans te verschuiven en
het zag er dus naar uit dat alle
Belgische eigenaardigheden op den
duur zouden verdwijnen. Momenteel
valt er echter een kentering waar te
nemen. De jongere generaties van
taalkundigen en gewone mensen zien
Parijs niet meer als de maat van alle
dingen en willen het regionale taalgoed in stand houden, althans voor
zover het 'van goed gehalte' is. Hoe
dit ook zij, de onderstaande voorbeelden zijn grotendeels geput uit de harde kern van belgicismen waarvan de
gangbaarheid anno 1992 door niemand wordt betwist.
STO E M P

Geen Franstalige Belg heeft bijvoorbeeld bezwaar tegen bourgmestre (burgemeester; in Frankrijk moire) of tegen drève (dreef; Fr. allee). Hetzelfde
geldt voor de benamingen van allerlei gerechten, zoals pape au riz (rij stepap; riz au lait) en elbot (heilbot; flétan). Een populaire maaltijd is waterzooi, een stuk gekookte kip of vis, opgediend in eigen nat. Vanwege dat
nat gebeurt het opdienen in een diep
bord, een assiette profonde dus, maar
in Frankrijk zou dat een assiette creuse
zijn. Met endive wordt in België andijvie bedoeld, niet, zoals in Frankrijk,
Brussels lof. Deze laatste groente
heeft in Wallonië andere namen,
waaronder witloof. Een Nederlander
zal geen moeite hebben met de betekenis van maatjes of van kriek (kersenbier) of zelfs van stoemp (stamppot). Moeilijker ligt het met pain a la
grecque, een zoetige lekkernij die in
Griekenland onbekend is. Hoogst-

waarschijnlijk gaat het om een mislukte vertaling van 'brood van de
grecht', eens de specialiteit van een
klooster aan een Brusselse gracht.
Met dergelijke verklaringen dient
men echter voorzichtig te zijn.
Cramique en krentenmik zijn als produkt duidelijk verwant, maar of dat
voor hun benamingen ook geldt,
staat niet vast. Over de herkomst van
speculoos en couque (koek) heerst daarentegen geen twijfel.
FLEUR DE BEURRE

Ook buiten de sfeer van eten en drinken is er in het Belgische Frans veel
bekends te vinden. De ringwegen
rond de grote steden heten officieel
Ring, een vuilnisbak is een bac a ordures, een ansichtkaart een carte -vue,
een haarkrul een crolle, een boterbloem een fleur de beurre (in Frankrijk
respectievelijk périphérique, poubelle,
carte postale illustrée, boucle, bouton
d'or). Een student woont in un kot.

Wat doet hij daar? Ii bloque voor zijn
examen. Is hij bang om te zakken,
dan gaat zijn hart van rikketik, dus
heeft hij la cloppe.
Een aardige verzameling vormen de
Franse woorden die in België uitsluitend in hun specifiek Nederlandse betekenis gebruikt worden. Zo is een
machiniste in Parijs meestal een toneelknecht, maar in België, net als in
Nederland, een treinbestuurder. Een
hoofdkussen wordt in Wallonië, net
als elk ander kussen, coussin genoemd
(in Frankrijk: oreiller). Vaak wordt
parfum als odeur en een zwangere
vrouw als en position aangeduid. Een
tirette is een treksluiting (fermeture
éclair), een milicien een dienstplichtige (appelé), een buse een kachelpijp >
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(tuyau). En een friture na tuurlijk een
patatkraam (friterie). Nog aardiger zijn
de Frans aandoende woorden die in
Fran krijk onbekend zijn: bel-etage, prester (presteren).
Tot zove r de n aam woord en en werkwoorden. Ook bij andere woordsoorten valle n eigenaardigheden op te
merken. Vooral he t voorzetselgebruik
vormt een doolhof waarin een
Fransman raar staa t te kijken terwijl
een Nederlander zich er juist bijzonder
thuis zal voelen. Enkele voorbeelden:

TAALGEBIEOEN

D

NED[RLANDS

D

FRANS

D

BftUSSEl TWEETAlIG

DUll S

Nederlands # Belgisch Frans # Frans Frans

nem en er daardoor mee r van over. De
Franstalige hoofdstedelingen zijn
mees ters in het incidentele gebruik
van Vlaamse taalelernenten, als stoplap, tuss enwerpsel, politieke term, of
zomaar als grapje (een bekend Brussels
bedrijf dat de nadruk op snelle bedien in g legt, voert de firmanaam
Vitess'ke). De zaak wordt nog ondoorzichtiger doordat in Brussel een aantal
Bargoense woo rden in omloop is waarvan er enkele ook in Nederland bekend zijn (tor, trut, maf). Men hoort er
ook menige wending die in Wallonie
niet door de beugel kan (je travaille sur
lin bureau, ik werk op een kantoor;
dans un bureau). De volgen de dialoog
wordt echter in heel Franstalig Belgie
verstaan .

naarlets zoeken # chercher apres quelque chose # chercher quelque chose
op het bordschrijven # eaite sur Ie tableau # eaite au tableau
soldaatje spelen # jouer soldat # jouer au soldat
kom mee # venez avec # venez avec moi
wi! je meedoen? # veux-tu faire avec? # veux-tu jouer avec nous?
als voorzitter gekozen zijn # etre choisi comme president # etreelu president
• AVEC SON DERRIERE DANS LE
BEURRE
Een hee l ander gebied is de woordvolgorde. Het gaat mees ta l om gevallen waarin het bijvoeglijk naamwoord
voor het zelfstandig naamwoord gezet
wordt (net als in het Nederlands dus )
terwijl dat in Frankrijk andersom gebeurt. Nouvelles pommes de terres (nieuwe aardappels), unepropre chemise (een
schoon h ernd), couttes culottes (korte
broek). Een Fransman zegt gewoonlijk:
une chemisepropre, enz . Daarnaast zijn
er ook nogal wat omkeringen van het
type oui, fa je sais (ja, dat weet ik; oui,
je Ie sais) en if a de l'atgent assez (h ij
heeft geld genoeg; iI a assez d'argent).
Een heel merkwaardige is s'entendre
comme chat et chien (leven als kat en
hond; s'entendre commechien et chat).
Hoe vertrouwd dergelijke omkeringen
ons oo k mogen voorkomen, he t staat
niet altij d vast dat ze naar Nederlands
voorbeeld zijn gevormd. Er kan soms
ook een oud-Franse zinsconstructie of
een wallonisme in het spel zijn .
Etymologen zijn nu eenmaal voorzich tige mensen die ons graag verbluffende staaltjes van samenhang laten zien,
maar zich n iet altijd ove r de rolverdeling tu ssen kip en ei kunnen uitspreken .
Ten slotte het idioom. Een Nederlander komt in het Belgische Frans
tientallen zinswendingen en uitdrukkingen tegen die hem aan de eigen
taa l heri nneren: ecoutez line fois (luister
L--
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eens ; ecoutez un peu), elle a casse son
bras (ze heeft h aar arm gebroken; elle
s'est casse Ie bras), je ne peux pas sortir
du medecin (ik mag niet naa r buiten
van de dokter; Ie medecin m'interdit de
sortir). Belgische zegswijzen als additionnerdes pommes et des poires (appels
met pe ren vergelijken) of tomber avec
son derriere dans le beurre (met zijn gat
in de boter vaIlen) brengen een
Pari jzenaar in verwarring.
Overigens zijn vele regio n ale afwijkingen maar betrekkelijk. Een wach trij
heet in Belgie, net als in Nederland,
gewoonlijk file, maar het in Frankrijk
veel gangbaardere queue mag ook .
Dezelfde verhouding bestaat tus sen
subside (subsidie) en subvention.
Telefoneren kan natuurlijk teMp/zoner
zijn , maar Belgen zeggen wei zo graag
sonner (bellen). Men spreekt in zulke
gevallen wei van statistische belgicismen .

Jean-Pol klopt aa n bij zijn buurman.
Deze roept: Entrez seulement (kom
maar binnen; entrez). Na de begroet ing zegt de bezoeker: I'ai prete cent
fran cs de vous (ik heb honderd frank
van u geleend; je vous ai emptunte

cent francs) et ie vellX les donner de retour (en ik wi! ze teruggeven; et j'aimerals les rendre) mais j'ai vingt francs
trop court (maar ik kom twin tig fran k
te kort; mais iI m'en manque vingt).
Vervolgens ove rhandigt hij de tachtig
frank met een beleefd s'il vousplait
(alstublieft; voila, Fransen zeggen
nooit s'it valis plait als ze iets aa nbieden). Buurman antwoordt: Ca c1oppe,
j'ai done encore vingt francs de bon (Oat
klopt, ik heb dus nog twintig frank te
goed; ~a colle, vous me devez done encorevingt francs) . Menige Vlami ng
zou in deze sit ua tie ']e moet me nog
twintig franken' zeggen, maar dat is
een ander verhaal.
<

• TOF
De betrekkelijkheid sch uilt ook in het
oordeel over wat nu wei of niet tot het
algemeen besch aafd Belgisch Frans behoort. Zoals gezegd , daarover heerst
geen eenstemmigheid. De opvattingen
versch uiven in de loop van de tijd ,
me t tempoverschillen tusse n stad en
platteland, tu ssen hoger en minder
hoog opgeleiden, tussen jong en oud.
Er zijn ook geografische verschillen ,
vooral tussen Wallonie en Brussel.
Brusselaars komen uiteraard meer met
de andere landstaal in aanraking en
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Door uitgeverij Van Dale BV wer d informatie
beschikbaar gesteld . Met dan k daarvoor aan
Rik Schuts.
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Nederlandse
leenwoorden in het
Sranan Tonga
Kees van Doorne - bibliothecaris, Amsterdam
oals J. van Donselaar in
Onze Taal van februari/
maart 1990 al heeft uiteengezet, is het Sranan Tongo
('Surinaamse taal') de onofficiele lingua franca van Suriname.
Het is met ruim honderdduizend
moedertaalsprekers de taal van de
markt, de winkel, de veerpont, de bus
en het schoolplein (maar niet van de
school!).
Het Sranan Tongo is een zogenaamde creolentaal. Zo'n taal is begonnen als een pidgintaal, een sterk
vereenvoudigde taal die wordt gebruikt als tussentaal voor incidentele
contacten tussen sprekers van verschillende talen. Als zo'n pidgintaal
eenmaal moedertaalsprekers krijgt,
ontwikkelt zij zich, meestal in snel
tempo, tot een volledige taal: het pidgin is dan een creolentaal geworden.
Oat ontwikkelingsproces noemt men

tI

creolisering.
• BONTE GESCHIEDENIS

Het Sranan Tongo is op die manier
ontstaan uit Afrikaanse talen en het
Portugees, waaraan later woorden uit
het Engels en het Nederlands zijn
toegevoegd . Het waren de in Suriname geboren slaven die van de uit
Afrika meegebrachte contacttaal, het
pidgin-Portugees, een volwaardige
taal maakten. In de ontwikkelingsgeschiedenis van het Sranan Tongo
kunnen de volgende perioden worden onderscheiden:
1 De periode tot in het midden van
de zeventiende eeuw, waarin het nog
een pidgintaal was in de slavendepots.
2 De vroege periode, tot circa 1800.
Een belangrijk jaartal in deze periode
is 1667: de verovering van Suriname

door de Nederlander Crijnssen.
3 De tussenperiode, van circa 1800
tot circa 1850, de tijd van de Franse
Revolutie en het Engelse tussenbewind van 1804 tot 1816.
4 De eerste moderne periode, van circa 1850 tot 1940. In deze periode
Yond de afschaffing van de slavernij
plaats (1863) en werd de leerplicht
ingevoerd voor het lager onderwijs
(1876), dat op den duur geheel in het
Nederlands werd gegeven.
5 De nieuwste periode, vanaf 1940.
De belangrijkste gebeurtenissen in
deze periode waren de legering van
Amerikaanse troepen, de grote emigratiegolf naar Nederland en de zelfstandigheid in 1975.
Uit de vroegste periode stammen de
Afrikaanse en Portugese woorden. Uit
de daaropvolgende twee perioden
stammen, naast onder andere Indiaanse woorden, de meeste Engelse
woorden. Maar ook Nederlandse
woorden dringen dan steeds vaker de
taal binnen, vooral sinds 1816. EnkeIe voorbeelden van zulke vroeg aan
het Nederlands ontleende woorden
zijn : triki uit strijken, sondra uit zonder,
skrir uit schriiven, en skopu uit schoppen.

stammen waarschijnlijk woorden als
afseyt uit off-side (de uitspraak van a,
ey en t is door het Nederlands bernvloed), pinanti uit (een Nederlandse
verbastering van) penalty, tyek (in de
betekenis 'in orde') uit check, en het
fraaie woord tyokminek uit choke my
neck ('overhemd met das') . Ook werden toen woorden aan het Nederlands ontleend: kfalek uit gevaarlijk,
baldadek uit baldadig (beide in de betekenis van 'geweldig, heel erg'), owk/
owktu uit ook (-tu uit Eng. too), en kel
uit kerel.
Er zijn ook woorden die in Nederland
ontleend moeten zijn: kakra uit kachel (er zijn geen kachels in Suriname) en Bemre uit Bijlmer. Er komen
nu ook woorden in gebruik die op
een geheel nieuwe manier zijn aangepast: ze bevatten een deel van het
oorspronkelijke woord, aangevuld
met een nieuw, modieus achtervoegsel. Voorbeelden zijn stuka voor stu- >

Enkele aanpassingen onder de loep

SEKREPATU
Sekrepatu betekent 'schildpad' en is ook van het

Ned. schildpad afgeleid. Het tweede deel, -pad,
heeft een klinker aan het einde gekregen, net als
potu uit Eng. pat. Tussen de s en ch van sch(ildpad)

is een klinker ingevoegd om de uitspraak te vergemakkelijken, een e, die overeenstemt met de e uit
de volgende lettergreep, -kre, die de Nederlandse i
vervangt. De I is ' naar voren gehaald' en een r geworden, en de t-klank van schild - is voor de p weggevallen. De ch ten slotte werd een k.

KONKRUDOSU
Konkrudosu is een ietw at ironisch woo rd voo r radio

en bestaat uit twee delen: konkru- uit konkelen, in
de betekenis 'srnoezen', ' kwaadspreken', en dosu
uit doos. Ook hier is weer een klinker aan het einde
van beide delen toegevoegd . De I van konkel is weer
' naar voren gehaald' en een r geworden .

In de periode van circa 1850 tot 1940
worden nog vee 1 meer Nederlandse
woorden in minder aangepaste vorm
overgenomen, bijvoorbeeld afkati
(advocaat), boksit (bauxiet), manspasi
(emancipatie) en oto (auto).
In de nieuwste periode ten slotte
ontleent het Sranan Tongo vee1nieuwe woorden aan het Engels; de aanwezigheid van Amerikaanse troepen
en de sportwedstrijden in die tijd met
buurland Guyana hebben daar zeker
toe bijgedragen. Uit deze periode

TRIK'ISRI
Een tri k 'isr! is een strij kijzer. Triki, een oude ontle ning uit het Nederlands, heeft weer een klinker op
het einde die past bij de voorafgaande klinker. De
oude of dialectlange i uit het Nederlands is hier, in
enigszins verkorte vorm , bewaard gebleven. De s is
in deze vroege creolisering verloren gegaan in het
cluster str-. Isri is ontstaan uit ijzer (ook in een oude
vorm met lange i in plaats van een ei-klank). De r is
'naar voren gehaald' . In de samenstelling tri k'isri
valt de tweede ivan trikiweg voor de eerste van isri.
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ker toegevoegd, bijvoorbeeld birti uit strijken) of is tussen die s en t een
buurt. Als de laatste letter een m of
klinker toegevoegd: sikreki, oude
een n is, laat men die in de uitspraak vorm van skreki, uit schrikken. Ook
beetje denken aan Nederlandse
aan andere medeklinkercombinaties
weg: de klinker die ervoor staat,
modewoorden als lesbo en depri.
vormt dan de slotklank en wordt ge- is soms een klinker toegevoegd: bijnasaliseerd ('door de neus') uitgespro- voorbeeld waran en woron uit
AANPASSINGSPROCESSEN
kijken: bon uit boom (in uitspraak onge- (Ned. /Eng.) warm/worm, kindi uit knie.
eens
wat
gedetailleerder
Laten we
veer het Franse `bon'). Ook binnen
ken naar de aanpassingen die woor- De 1 (of r) in of aan het einde van
den van Nederlandse herkomst in het een woord kan een klinker genasaliSranan Tongo hebben ondergaan, of- seerd worden; dit wordt weergegeven een woord wordt `naar voren gehaald': desre uit dissel en mesre uit
door er een n achter te plaatsen:
wel naar de manier waarop het prometsel(en). In het laatste voorbeeld
nangra uit nagel; finyoro uit viool.
ces van creolisering plaatsvond.
verdwijnt ook de t weer. De 'verwisseDrie manieren om nieuwe, ont- Medeklinkercombinaties worden ling' van 1 door r is een verhaal apart.
leende woorden goed te laten 'paszoveel mogelijk vermeden. Zo is de De klanken r en 1 zijn bij oudere spresen' in de creolentaal zijn:
kers van het Sranan Tongo en bij dias in de combinatie st aan het begin
lectsprekers vaak versmolten tot een
van een woord weggevallen (triki uit
1 aanpassing van de nieuwe woorden;
2 aanpassing van bestaande woorden
onder invloed van de taal waaraan
nieuwe woorden worden ontleend;
3 vervanging van bestaande woorden
Kees van Doorne - Amsterdam
door nieuwe leenwoorden.
deren, Damsko voor Amsterdam, en
Bouta voor Bouterse. Ze doen een

Nederlands In marrontalen

Nieuwe woorden aanpassen
Als nieuwe ontleende woorden worden aangepast, gebeurt dat volgens
zekere wetmatigheden. De belangrijkste regels die gelden voor vooral de
vroege ontleningen in het Sranan
Tongo zijn:
- Een woord mag in principe niet
op een medeklinker eindigen.
Aan de slotmedeklinker van het ontleende woord wordt daarom een klin-

Curieuze woorden
De wispelturige r: lebriki (rib), uit ribbetje: er is een r
ingelast die er niet stond; trekti, uit trechter: er is een
r verdwenen; krabnari, uit karbonade: de d is een r
geworden; domri, uit dominee: de n is een r geworden; montiri (vijzel), uit montier (in oude betekenis
'vijzel'): de eerste r is een n geworden.
Oude woorden

pansboko (pak slaag), uit Spaanse bok, naam van een
oud martelwerktuig; kumakoysi (wc), uit gemakhuisje (buitentoilet); apresina (sinaasappel), uit appelsien; fanowdu (nodig), uit van node.
Woorden van gemengde herkomst

bunkopo, fokanti, gevormd naar het model van goed
koop en vierkant, en in dezelfde betekenis, maar met
-

een eerste deel dat ontleend is aan andere talen:
bun- uit Port., fo- uit Eng. four.
Leuke samenstellingen

olipoysi (vetpuistje), uit oliepuistje;. trekbanti (bretels),

uit trekband; trowkuku (bruidstaart), uit trouwkoek.
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(S.T. leri, Ndyuka lel i). Soms ook
Marrons (bosnegers) heten de afblijft die 1 bewaard: gulun en dili in
stammelingen van de slaven die de
plantages ontvluchtten. Zij leven in het Kwinti tegenover Ndyuka guun
en dii uit groen en drie. In Ndyuka
hechte stamverbanden in het binnenland van Suriname langs de gro- fense uit venster (ST. fensre) en
te rivieren. Ze namen de taal van de Saramakkaans sikifi uit schrijven
plantages mee, een vroege vorm van (S.T. skri fi) verdwijnt de r of 1 spoorloos.
de Surinaamse creolentaal, waaruit
zowel het Sranan Tongo (S.T.) als de
talen van de marrons ontstaan zijn. Typische woorden
Uit het Ndyuka:
Die taal was al geen eenheid, door
Ndyuka # Nederlands # Sranan
de geïsoleerde ligging van de plantaTongo
ges en de gemêleerde samenstelling `
van de slavenmacht (veel of weinig
beenki # blinken # brenki
nieuwkomers vanuit Afrika: `zoutmila # mier # mira
waternegers'). In het isolement van
seketasi
# secretaris # sekretarsi
oerwoud
ontstonden
verschilhet
braken
baaki
#
# brak
lende talen (o.a. het Ndyuka, het
#
prisiri
pisii # plezier
Saramakkaans en het Kwinti) . Ook
sitaafu # straf # strafu
de tijd speelde een rol: hoe eerder de
tafaa # tafel # tafra
vrijheid werd gekozen, hoe oorsukuufu # schroef # skrufu
spronkelijker de taal die meegenomen werd en hoe meer Afrikaanse
en Portugese elementen die bevatte. Uit het Saramakkaans:
Saramakkaans # Nederlands #
Voor een groot gedeelte zijn de
(Sranan Tongo)
langs
van
de
marrontalen
woorden
dezelfde lijnen gecreoliseerd als de
kaákiti # kracht # krakti
woorden van het S.T., maar er zijn
paazóo # parasol # prasoro
soms opmerkelijke verschillen: tusfíígf iti # vliegveld # sen twee opeenvolgende medeklinpiiz i # plezier # kers wordt vaak een klinker ingelast:
sitaáfu # straf # woluku uit wolk in het Ndyuka. Een r
táfa # tafel # wordt meestal een 1, en een 1 tussen
sukí fu # schroef # twee gelijke klinkers `lost' vaak `op':
tánda # tand # kaabu uit krabben (S.T. krabu) in het
Ndyuka. In het Saramakkaans lost
de 1 vrijwel altijd op: léi uit leren

klank die daar ergens tussenin ligt.
Voor die klank kent het Sranan
Tongo geen schriftteken. Er wordt
dus altijd of een r of een 1 geschreven. Voor welke letter werd gekozen,
was een kwestie van gewoonte: de
meest gangbare uitspraak werd tot
spellingregel. Zo wordt redi uit Eng.
red met een r geschreven en uitgesproken, terwijl lontu uit Ned. rond
met een 1 wordt geschreven en
meestal ook zo wordt uitgesproken.
• Bestaande woorden aanpassen
Sommige woorden die al veel eerder
aan een andere taal werden ontleend, worden in een later stadium
aangepast aan woorden uit een nieuwe taal die zijn invloed doet gelden.
Ook dat is een vorm van creolisering.
Zo zijn er in het Sranan Tongo woorden met een 'Nederlandse' vorm die
vroeger een Engelse vorm hadden die
daarop leek.
Voorbeelden daarvan zijn de telwoorden dri (drie), tin (tien) en dusun
(duizend). Zeer waarschijnlijk heeft
het Sranan Tongo oorspronkelijk zijn
telwoorden integraal aan het Engels
ontleend en sommige daarvan later
aan de Nederlandse vorm aangepast.
Dat is in elk geval een aannemelijke
verklaring voor de vorm dusun: uit
thousand ontstaan, kan deze verder
zijn aangepast aan de Nederlandse
vorm duuzend/doezend (duizend). Bij
dusun is deze aanpassing nog aantoonbaar; bij andere woorden is die
invloed van een nieuwe ontlenende
taal waarschijnlijk, maar minder gemakkelijk aan te tonen: bijvoorbeeld
kunsu uit cushion en kussen.
• Oude woorden vervangen
Bestaande woorden kunnen vervangen worden door nieuwe leenwoorden uit een andere taal. Zo is hanson
(uit Eng. handsome) vervangen door
moy (uit Ned. mooi); tigedre/tugedre
(uit Eng. together) door makandra (uit
Ned. malkander, 'elkaar'); pikadu (uit
Port. pecado) door sondu (uit Ned.
zonde). Zo heeft ook het telwoord
neygi ('negen') waarschijnlijk een oudere vorm gekend die op het Engels
terugging. In een bosnegertaal die
met het Sranan Tongo verwant is,
het Saramakkaans, komt naast ne gi
uit Nederlands negen ook nog de
oude vorm neni uit Engels nine voor.

Hieronder volgt ten slotte een lijst
van gecreoliseerde woorden uit het
Sranan Tongo die aan het Nederlands zijn ontleend.
N.B. De uitspraak van u is oe; g
als in het Engelse good, maar vóór i
en e vaak als dj; de k wordt voor i en
e vaak tj. De klemtoon ligt meestal
op de voorlaatste lettergreep (boskópu 'boodschap') of op de laatste (abri
'wablief') .

lakboru # raagbol
lekdoru # likdoorn
lofru # roffelen
makriki # makkelijk
mora # malen
mef # muf
nemre # nimmer
notarsi # notaris
oloysi # horloge, klok
opruru # lawaaiig, onrustig (uit 'oproerig')
pampun # pompoen
pontu # punt, pont, pond
prafoysi # plavuis
rey # rij, rijden, reeks
skrati # chocoladedrank (uit 'chocolaad')
skropu # schelp (uit 'schulp')
sranga # zolang, voorlopig (oudere
vorm: solanga)
stek # stikken
tafra # tafel
torku # tolk, turk
upru # hoepel
wakti # wachten
wensre # windsel
yarsin # jaloezieën, zonnewering
yekti # jicht
<

aka # haak
asin # azijn
barkon # balkon
bromki # bloem, uit 'blommetje' (oudere vorm: bromiki)
don # dom
doyn # duim
dungru # donker
ensri # hengsel
erfu # elf (telwoord)
fruteri # vertellen (oudere vorm: vertell)
fristeri # feliciteren
geri # geel
gesontu # gezond(heid)
kropu # kloppen
kroru # krul

Onze taal in het Portugees
Antoinet Brink - docente Nederlands,
Universiteit van Coimbra, Portugal

In 1990 en 1991 werd in Onze Taal
geschreven over Nederlandse invloed op de woordenschat van andere talen. Ook in het Portugees zijn
sporen van het Nederlands aan te
treffen. Voor ik daar dieper op inga,
wil ik eerst aandacht schenken aan
de naam die men aan onze taal geeft
in de Portugese woordenboeken.
Alle door mij geraadpleegde
woordenboeken maken een onderscheid tussen woorden afkomstig uit
het Flamengo, Holandês en Neerlandês. Geen der woordenboeken
geeft aan wat deze drie termen exact
betekenen en wat de overeenkomsten of verschillen zijn. De woordenboeken komen niet overeen: terwijl het ene woordenboek aangeeft
dat bijvoorbeeld het woord colza
van Vlaamse herkomst is, zegt het

andere dat het woord uit het Nederlands komt; het derde noemt het
een Hollands woord. Doordat de
drie woordenboeken ook nog ieder
een andere schrijfwijze van koolzaad
presenteren — Vlaams: kohlzaad,
Nederlands: coolzaad en Hollands:
koolzaad — is het mogelijk dat een
argeloze lezer de conclusie trekt dat
het hier om drie afzonderlijke talen
gaat. Verwarrend.
Ook in het dagelijkse leven zorgen deze verschillende benamingen
voor dezelfde taal voor verwarring.
Officieel doceer ik Neerlandês aan de
Universiteit van Coimbra, maar de
ervaring heeft me geleerd mijn vak
Holandês te noemen. Geregeld
vraagt men mij of ik ook Flamengo
spreek. En mijn vaderland is
Holanda, want van Neerlandia of >
109
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Paises Baixos hebben maar weinigen
ooit gehoord.

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en Iiefde voor het
Nederlands

Peter Burger, Jaap de Jong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoord op deze vragen vindt
u in dit boek.

Laten we de Portugese woorden van
Nederlandse oorsprong eens bekijken .
Portugezen mogen graag een vergelijking trekken tussen Nederland en
Portugal: twee kleine landen met een
zeevarend en koloniaal verleden, belde gelegen aan de uiteinden van
Europa. De invloed van het Nederlands op de Portugese scheepsterminologie is dan ook niet vreemd.
Enkele voorbeelden: bombordo en estibordo gaan terug op bakboord en stuurboard. Verschillende typen schepen
hebben hun naam aan het Nederlands
te danken, zoals chalupa (sloep), sumaca (smak), iate (jacht) en urea
(hulk), en verder allerlei hulpmiddelen voor de scheepvaart, zoals een
eslinga (slinger), een kabel om vracht
aan boord te hijsen; een escota
(schoot), een kabel om de zellen vast
te maken, en een lastro (last), een gewicht dat men in het ruim van het
schip legt ter stabilisering.

amarrar
arcabu z

Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral- van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 90 12068886, 224pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.

Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

atracar
bacalhau
bacamarte
blusa
bur - boer
boja r
bombordo
boxim mane
brande
chalupa
colza
dique
doca
droga
escora
escorbuto
escota
escuna
estibo rdo
flibuste iro

irete
iat e
lastro
pi nq ue
po laca
polder
quermesse
snack-bar
sumaca

trico
vagao

Scheepsterminologie ult de zeventiende en achttiende eeuw vormt verreweg de grootste groep woorden.
Daarnaast heeft ook het Portugees, net
zoals het Frans of Italiaans , woorden
overgenomen die de Nederlandse waterwerken benoemen (polder, dique).
Weinig woord en zijn rechtstreeks
van het Nederlands naar het Portugees
gegaan. Het Frans is een belangrijke
schakel en ook het Engels heeft enkele
woorden doorgegeven.
Hieronder voigt een selectie van de
door mij verzamelde woorden. De
meeste komen uit de woordenboeken,
enkele ben ik op andere plaatsen tegengekomen. Aan de andere kant bevat een woordenboek woorden die in
het levende taalgebruik nauwelijks
meer voorkomen; enkele daarvan zijn
toch in de lijst opgenomen.
In de eerste kolom vindt u het Portugese woord , in de tweede de oorspronkelijke Nederlandse term en in de derde kolom de taal die het woord aan
het Portugees he eft doorgegeven. <

aanmaren (aa nmeren, aan leggen,
vasthouden aan)
hakebusselhaakbus (soort geweer)
trekken (vast/eggen,
binnen lopen, stevig vasthouden)
kabeljauwlbakeljouw (stokvis)
breecmes (soort geweer)
bluts (blou se)
boer (inwoner van Zuid-AFrika van
Nederlandse aFkomst)
bogen (bol maken)
bakboord
boschiesman (bosjesman)
bra ndewijn
sloep
koolzaad
dijk
doke (dok)
droog (drugs)
schore (schoot, stutbalk)
schorbut (scheurbuik)
schoo te (scheepskabel)
schoener (type boot)
stierboord (stu urboord)
vrijbuiter (zeepiraat, avontu rier)
vracht
jacht (boot)
last (ba llast)
pink (soort boot)
po laak (soort boot)
po lder
kerkmesse (ba zaar, veiling voor
een goed doel)
snacken
smak (soort boot)
strikken, breiwerk
wagen (treinwagon)

Frans: amarrer
Frans: harquebuse
Italiaans: archibugo
Italiaans: attraccare
Frans: braquema rt
Frans: blouse

Eng els: brandy
Frans: chaloupe

Engels: dock
Frans: drogue

Frans: filibustier
Engels: yacht
Frans: laste

Engels: snack
Frans: tricoter
Engels: wagon

Nederlands in het Schots
Arthur Kooyman - Edinburgh

eelvuldig wordt aandacht
geschonken aan de invloed van het hedendaagse Engels op het Nederlands. In het verleden is er
echter ook van het omgekeerde sprake geweest. De Nederlanders in
Nieuw-Amsterdam (het latere New
York) leenden aan het AmerikaansEngels woorden als boss (= baas),
cookie (= koekje), snoop (van snoepen) en waffle (= wafel) . Vele zeevaarttermen in het Engels gaan terug
op het Nederlands; zie daarvoor de
uitgebreide verzameling die de heer
A.J. Kopmels gaf in Onze Taal van
september 1990 op blz. 162-163.
Ik wil in dit artikel kijken naar de
frappante parallellen tussen het
Nederlands en het Schots. Voor die
overeenkomst kunnen twee factoren
genoemd worden:
- het gemeenschappelijke Oud
-nedruits, aan
dat ten grondslag ligt
het Nederlands én het Schots/Engels;
- woorden in het Schots die aan het
Nederlands ontleend zijn.
GEMEENSCHAPPELIJKE BRON

Woorden uit het Schots die duidelijke verwantschap vertonen met het
Nederlands/Duits, zijn onder andere:
to ken: 'ik ken hem' is in het
Engels 'I know him', maar in het
Schots 'I kén him' (normaal spraakgebruik).
- shite: dit woord, dat in het Engels
tot het woord shit werd, en in de dagen der hippies naar Nederland overwaaide, ligt na 1500 jaar nog steeds
zeer dicht bij het Duitse Schei f e en
het Nederlandse schijt.
- blindlings: equivalent van ons
woord blindelings.
Het Schots werd als aparte, van het
Engels onderscheiden taal gebruikt
aan het hof van de Schotse vorsten
tot 1603 en in de rechtspraak tot de
stichting van het Verenigd Koninkrijk in 1707. Het was formeel een andere taal dan het Engels. Het Engels
en het Schots zijn afkomstig van de
taal die de Angelen, Saksen en Juten
tussen de vierde en de zesde eeuw

van het vasteland meebrachten. Deze
Germaanse stammen waren afkomstig uit het gebied tussen Nederland
en Denemarken en moeten een taal
gesproken hebben die verwant of
identiek was met de vroegere vormen
van het Nederlands, Duits en Fries.
Een aantal woorden uit die 'oertaal'
verdwenen uit het Engels maar werden bewaard in het Schots.
Het is verrassend dat na 1600 jaar
die afkomst nog steeds zichtbaar is;
met name het Fries en het Schots/
Engels zijn zeer duidelijk verwant. De
zin 'Buter, brea en griene tsiis, hwa
dat net sizze ken, is nin rjuichte Fries'
is met een zekere uitleg redelijk begrijpelijk voor Engelstaligen: buter,
brea, grien, tsiis en ken lijken veel op
de Engelse woorden butter, bread,
green, cheese en can. Het Schotse
Engels is op een aantal gebieden echter conservatiever gebleken dan het
zuidelijke Engels; vandaar dat er nog
steeds vele overeenkomsten zijn met
de continentale Westgermaanse talen.
ONTLEEND AAN HET
NEDERLANDS

In Schotse dialecten (die in hun pure
vorm echter niet veel gesproken worden) vinden we verbluffend veel ontleningen uit het Nederlands. Ik
noem:
- kirk: de 'Church of Scotland'
wordt niet '(the) church' genoemd,
maar 'the kirk' (= kerk)
- craig (= nek, van ons woord kraag)
- to beste (= bazelen)
- doss (= tabaksdoos)
- mattie (= maatjesharing)
- to roup/roop (= roepen)
- runt (= rund)
- scowp (= schop, als werktuig)
- to slinger (= slingeren)
- slock (= slok)
- swack (= zwak)
- to wintle (= wentelen)
- faan (= vaan)
- cran (= kraan)
- trap (= idem, als in keldertrap)
- track-pot (in ouderwets Schots =
'trek-pot' = theepot)

ders/Vlamingen en Schotten. Zo vestigden zich Vlaamse lakenmakers in
Schotland: vandaar de veelvoorkomende naam Fleming. Ook de handelscontacten met Noord-Nederland
waren levendig. Tijdens de reformatie, toen het calvinisme zowel in
Schotland als in de Republiek zege
werden deze banden nog -vierd,
sterker. Vandaar het woord kirk.
Door deze contacten was de invloed
van het Nederlands op het Schots
groot en is er een flink aantal Schotse woorden van Nederlandse afkomst.
Nog veel sterker is deze invloed
in het dialect van de Shetland-eilanden, een eilandengroep in het noorden. In het verleden waren deze eilanden een belangrijke basis voor de
Nederlandse haringvissers. En voor
de Shetlanders waren de Nederlandse vissers dermate belangrijk dat
hun geschiedenis en de taal die ze
nu spreken nauw verweven zijn met
de komst van de Nederlandse vissers.
Rond 1800 moeten veel bewoners
van de eilanden vloeiend Neder
-lands
gesproken hebben. Het aantal
Nederlandse woorden is dan ook
nog groter dan in gewone Schotse
dialecten. Deze woorden zijn nog
verrassend Nederlands, niet verbasterd. Ik noem:
- alikruik (= alikruik, in Zeeland
gevonden zeeslak)
- crank (= krank, in de taal van de
Shetland- eilanden 'zwak, ziek')
- duiheit (= apathie, van dolheid,
ouderwets voor 'waanzin, gekte')
- gilder (= gulden)
- kracht (idem)
- lor (= laars)
- leppel (= lepel)
- maat (= maat, vriend)
- peer (= pier)

Hoewel de Nederlanders hun verleden haast collectief vergeten lijken
te zijn, wordt men er in het buitenland soms onverwachts mee geconfronteerd.
Special thanks to Cathy Ratcliffe and Liz

Al in de middeleeuwen waren er frequente contacten tussen Nederlan-

McQueen for their information and guidance on Scots. <
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Het kastje van Barbanelle
In de paar studies die aan Nederlandse
woorden boeken zijn gewijd, komt zijn
naam niet voor. Toch neemt Adriaan
Koerbagh (1632-1669) een unieke plaats in
in de geschiedenis van de Ned erlandse
lexicografie: zijn ee rste woordenboek ging
in vlammen op en toen zijn tweede woordenboek verscheen, eiste de schout van
Amste rdam dat Koe rbag hs tong met een
g loeiende priem zou worden doo rboord,
dat zijn rechte rd uim zou worden afgehakt
en dat hij voor dertig jaar ach ter de tralies
zou worden gezet.
Ewoud Sanders

et was bij toeval da t ik de
n aarn Adriaa n Koerbag h
vo or het eers t tegenkwam .
Wach te n d in ee n biblio theek blad erde ik in Verbodell boeken ill de Republ iek del' Vereenigde Nederlanden ('s-Gravenhage
19 14) van dr. W .P.c. Knuttel. Bij
nu m m er 209 in deze 'bereden eerd e
catalogus' beschri jft Knuttel een van
die wi jdlopige titels - in dit geval
liefst twaalf regels - waar de zeventiende en achttiende eeuw in grossierden . Ik lOU de ze titel zeker over
h et hoofd hebben gezien als Knuttel
gee n noot had toegevoegd : " De
schrijver, vo lgeling va n Spi noza, had
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ste pu blika tie ove r de onfortuinli jke
woorde nboekschrijver, gaat hij ervan
ui t dat Adriaa n in 1632 geboren is,
a ls zoon van een plateelbakker uit
Bergen op Zoo m en een Amsterdamse
vroedvrouw - daarmee een eind makend aan eerdere t heorieen . Vader
Koerbagh overlijdt in 1644, waarop
Adriaan de latere schout en burgemeester van Amsterdam, Lambert
Reijnst, als voogd krijgt toegewezen.
Adriaan blijkt over een knappe
kop te beschikken: binnen ac ht jaar
be haa lt h ij twee do ct orst itels, zowel
in de geneesku nde als in de rec htsgein zijn woorde nboe kje allerlei radi ca- leerd heid . Zijn twee jaar jongere
le m een in gen ve rko nd igd. Op aa nb roer Jo ha n nes , m et wie hi j een in n idringen van den kerk eraad liet en de
ge band heeft, sch o pt h et tot p redi kan t.
burgem eesters va n Ams terdam aile
exe m pla ren waaro p zi j de h an d ko n In 1664 publiceert Ad riaa n 't
den leggen , 'ophaleri' terwij l de
N ieuw Woorden-Boek del' Regten, zoa ls
schout de exernp laren, we lke op
de bek nopte titel lui d t. Een klein
Koerbaghs kan toor gevon de n wer boek]e, waarin Koerbagh een paar
d en , in beslag narn ."
du izend bas taardwoorden uit h et julk n ot eerd e de vo lledige titel va n
ridisch vakjargon verklaart en ver het woorde nboek: Een Bloemhof van
taa lt. Het is zij n bedoeling, zo schri jft
al lerley li eflijkll eyd sender verdr iet gehij in het voorwoord, dat ge leerden
plant door Vreederijk WaamuJIld, all der- voortaan afzie n van 'knoeilatijn' en
seeker del' waarheyd, Tot IIlIt ell dienst
dat 'ongeleerden' het juiste gebruik
vall at die geen die del' IIlIt ell dienst uyt
van juridische termen leren .
trekken wi! . Of eel! vertaaling ell uytlegWaarom d it boek je zo buitengegillg v(//! al de Hebreusche, Griecksclie,
woon zeldzaam is weet niemand .
Latijnse, Franse, ell andere vreemde bas- K.O. Meinsma, de grootste Koerbaghtaart-woorden ell wijsen vall spreeken,
ken ner uit de vorige eeuw, speculeert
die ('t wel k te beklaagen is) 500 inde
in Spinoza ell ziin kring (1896) da t de
Godsgeleertheyd, regtsgeleertheyd, geh ele op laag doo r brand is ve rwoest.
neeskonst, als ill andere konsten ell wee- Hoe het ook z i], in open bare co llec tenschappen, ell ook ill het dagelijks geties in Nede rla nd zijn slech ts d rie
bru yk vall spreeken, inde Nederduytse
exe m p lare n van dit boek bek end , wat
taal gebruykt worden.
het to t een van d e ze ldzaa ms te Nederl andse woordenboek en m aa kt ,
KNAPPE KOP
Verdere n aspeu rin gen leerd en d at er
CHRISTUS, DE BESMEERD E
sin ds 1850 in zeker twintig boeken of Als 't Nieuw woorden-Boek del' Regten
tijdsc hriften ove r Koerbagh en zijn
inderdaad door b rand ve rloren gewoordenboe ken is gesc hreven, wat
gaan is, dan gebeurde dat al ko rt na
het des te opmerkelijker maakt dat er verschij ning, want in Een Bloetnhof
in de paar gespecialiseerde studies
herhaalt Adr iaan Koerbagh opmerkeover de gesc hiedenis van de Nederlijk veel uit zijn vorige woordenboek.
landse lex icogra fie met gee n woord
Een Btoemhof v: niet gro ter da n een
over deze martelaar van de blasfe m ihand en te lt 672 bladzi jd en . Om on sche defin itie wordt gerept.
duidelijke redenen ve rscheen het met
De grootste heden d aagse Koertwee verschi llende ti te lpagina's. Op
de ene staat: 'Gedrukt te Leyden voor
bag h-ke nner is zonder tw ijfel de
Goedaart o nderwijs. In 't jaer 1668'.
Belgisch e wetenschapper Hubert
Het ande re titelblad ver meldt: 'Ge Van den bossche . In Adriaan K oerbagh
ell Spinoza (Leiden, 1978), d e rece n tdaen doo r Mr. Ad r. Koerb agh , regts-

Een

lexicograaf
van de
duivel
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Religie,
(vrij vertaald:) 'Elk volk meent en gelooft, dat zijn manier
van Godsdienst de beste is en in de ogen van God het aangenaamst. (...) En elk vloekt en scheidt de ander als eerste
uit als ongelovig en godloos , omdatter sooeffen op een stipken geen overeenkoming is... Een groot bewijs, voorwaar,
dat een echt redelijke Godsdienst niet bestaat: want die
had het niet nodi g staande te worden geho uden doo r geweld. Ik heb ook niet kunn en ontdekken, bij bestudering
van de geschiedenisboeken, dat zo'n religie er ooit is geweest. En het ziet er niet naar uit dat er in de eeuwig heid
ooit zo'n godsdienst zal kornen.'

gel. en geneesmr. t' Amsterdam, Gedrukt voo r den
Schrijver. In 't jaer 1668' . Een
verklaring luidt dat het boekmet-schuilnaam voo r de handel bestemd was, terwij l vrienden een exemplaar kregen
waarin de auteur zichzelf bekendmaakte, maar opmerkelijk genoeg bestaan er ook exemplaren waarin beide titelpagina's zijn op genomen.
In Een Bloemhofworden duizenden
bastaardwoorden uit aile disciplines
verklaard en vertaald. Vaak zijn de
verklaringen kort en simpel. Zo staat
er achter dictionaris teen woord-boek,
woordenschat'. Andere vreemde
woorden krijgen een gezachtere vertaling. Zo stelde Koerbagh voor om
'recept' te vervangen door inneemselbriefje, 'incorrectie' door onvetbetering
en 'fantasie' door het fraaie swetfgedachten. Oat Koerbagh Christus vertaalde met besmeerde komt doordat
hij zalfen ten onrechte aanzag voor
een uitheems woord, wat gezalfde onbruikbaar maakte.
Koerbagh noemt geen bronnen,
maar in De Franse woorden ill het
Nedetlands (Amsterdam 1906) toont
J.J. Salverda de Grave aan dat
Koerbagh zwaar leunde op Kiliaan en
mogelijk nog zwaarder op Woordenschat van Lodewijk Meyer, een beroemd zeventiende-eeuws bastaardwoordenboek. In ieder geval komt
het doel dat Koerbagh voor ogen
stond, sterk overeen met dat van
Meyer: het vervangen van bastaardwoorden door Nederlandse woorden
maakte het aanleren van Latijn overbodig; de jeugd kon zich daardoor
eerder verdiepen in de kunsten en
wetenschappen. Bovendien wilde
Koerbagh de bloei van het Nederlands bevorderen, die 'heerlijkste,
rijkste en bedu ytsaamste taal der waereId' .

grondlegger van het empirisme,
wiens Leviathan in 1667 in het Nederlands was vertaald door zijn studiegenoot en vriend Abraham van Berckel.
Bovendien was Koerbagh een overtuigd sociniaan, een aanhanger van
de rationalistische leer van de
Italiaanse hervormer Socinus (t1 604).
In zijn woordenboek balde Koerbagh zijn levensbeschouwelijke in zichten samen in woordverklaringen
die in de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie hun weerga niet
kennen. Koerbagh spotte met alles en
iedereen, in trefwoorden die in lengte
soms de vier pagina's overschrijden.
Hij spotte met juristen en artsen, met
astrologie - door hem vertaald als
statrekrachtkunde - met vrouwen (zie
het trefwoord [uweien elders bij dit artikel) en met liefhebbers van vreemde
en dure spijzen. Zo schreef hij bij het
trefwoord caviaar: 'Van smaak isse of
men seep kauwde, word van somrnige luyden evenwellekkernijs halven
gegeeten.'
Bovenal richtte hij echter zijn pi]len op de godsdienst. Koerbagh benaderde religie als een wetenschapper,
met scalpel , meetlat en vergrootglas.
Hij lachte om het feit dat de sam enstellers van de bijbel dachten dat de
aarde plat was, noemde het rekenkundig onmogelijk am aile dieren
aan boord van de ark van Noach te
hijsen en schreef bijvoorbeeld bij mirakel, vrij vertaald: 'De Godsgeleerden
willen , dat een wonderwerk iets is dat
tegen of boven de natuur geschiedt;
dat is onjuist, want iets kan niet tegen of boven de natuur geschieden.'
• WAT ZELFS GOD NIET KAN
Ten opzichte van joden, rernonKoerbagh beperkte zich niet tot de za- stranten en kwakers was hij betrekkelijk mild, maar de katholieken kregen
kelijke behandeling van vreemde
aile hoeken van de kerk te zien. Hij
woorden. Hij was een fel aanhanger
geworden van Spinoza, met wie hij
beschuldigde bisschoppen van kuiperij en machtswellust, noemde kluizenaar aile waarschijnlijkheid correspondeerde (de briefwisseling is, met
naars 'meer beesta gtig dan menschaile andere brieven van en aan Koer- agtig ', hij nam een loopje met bedebagh , verloren gegaan ). Daarnaast
vaartgangers, noemde relikwieen
was hij zeer onder de indruk van de
'vodderij' en schrijft bij het trefwoord
altaar, wederom vrij vertaald: 'De
Engelse wijsgeer Thomas Hobbes, de
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roomsen kunnen, wat zelfs God
niet kan, op aile tijden van de
dag, van een klein rond stukje
meelgebak, een mens maken.'
Van de kuisheid van de roomse geestelijken was hij evenmin
overtuigd. Zo schrijft hij bij abdis: 'geestelijke maagd. Ofte het
aile nakomen zander eens een
mannelijke beslaping te soeken of te
genieten, daar twijfel ik an.'

o

UITGELEVERD EN VERVOLGD

Mogeli jk had dit alles met een sisser
kunnen aflopen. De Nederlandse pro testant in de zeventiende eeuw kon
een scherpe aanval op de roomse
kerk weI waarderen. Maar Koerbagh
ging nog een flinke stap verder.
Weliswaar was de gereformeerde religie een beetje anders dan de roomse,
zo stelde hi], een religie die op wijsheid, waarheid en
Sabbath ,
(vrij vertaald:) 'Men zegt dat
rede steunt, kon je
de rustdag is ingesteld door
het echter niet noe God zelf, nadat hij zes dagen
men. De bijbel been nachten zonder rusten
schouwde de tweehad doorgewerkt om de aarde te scheppen. Het kan ook
voudige doctor als
zijn dat de Heer 's nachts een
een overbodig boek.
beetje gerust heeft en 's rnorAileen wat in de
gens vroeg weer aan de arSchrift met de rede
beid is gegaan. (...) Het komt
mij allemaal wat kluchtig en
overeenstemt, dienwo nderlijk over. Maar de sade volgens hem te
mensteller van de bijbel heeft
worden bewaard.
geloof ik gedacht: ik schrijf
'Het woord Bibel',
het maar voor eendeeldomme
slaafsche fooden, die kan men
lichtte hij toe, vrij
wijsmaken dat alles waar is,
vertaald, 'is een basen als die het lang genoeg
taard Grieks woord
geloofd hebben, zullen veeI
en betekent in het
anderen het op een gegeven
moment ook geloven.'
algemeen een boek,
het doet er niet toe
wat voar een boek het is, al was 't
Reintje de Vos of Tijl Uilenspiegel...'
Ook de voornaamste leerstukken
van de kerk moesten eraan geloven.
Koerbagh ontkende de drieeenheid,
hij verwierp orakels, hij achtte duivels en engelen een droombeeld, hij
betwi stte de goddelijkheid van Jew s
('Wie eigenlijk de vader van deze
Behouder is geweest, weet men niet,
en daarom hebben enige onwetende
lieden gezegd dat dit God was') en bij
createur schrijft hij , vrij vertaald: 'Van
God wordt oneigenlijk gezegd dat hij
een schepper is. Maar een schepper
betekent iemand die iets schept, hetzij water uit een bak of brij uit een
pot. En de wereid is niet geschapen
maar is er altijd al geweest .'
>
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Dit ging zelfs de meest ruimdenkende protestant te ver. Een Bloemhof
verscheen half februari 1668. Op 23
februari besloot de kerkeraad de zaak
aan te kaarten bij de Amsterdamse
burgemees ters (dat waren er toen
vier). Burgemeester Lambert Reijnst,
zoals gezegd voogd van Adriaan
Koerbagh, werd bij de procedures die
volgden zorgvuldig gemeden of buitens pel gezet. Die zelfde week nam de
Amsterdamse schout aile exemplaren
van Een Bloemhofwaar hij zijn hand
op kon leggen, in beslag. Koerbagh
vluch tte naar Culemborg, toen een
vrije heerlijkheid waar kerk en burgemeesters geen zeggenschap hadden.
In Culemborg werkt Koerbagh verder aan een volgend boek, getite ld
Een ligt schijnende in Dllystere Plaatsen,
minstens lo blasfemisch als Een
Bloemhof. Als de drukker - gealarmeerd door de commotie rond Een
Bloemhof- weigert verder te gaan en
het manuscript overha ndigt aan de
schout, raakt de zaak in een stroomversnelling. De Amsterdamse schout
vertrekt naar Culemborg om de stedehouder te dWingen Koerbagh uit te
leveren, maar de vogel blijkt gevlogen. Vermomd met een zwarte pruik weet Koerbagh zich
Juwelen
in Leiden nog een tijdje
(Ietterlijk:)
' kleyschuil te houden onder de
nood. Alsoo worden
naam Pieter Wilte, maar hij
de kostelijke gesteenten en paerlen
wordt verraden. In de vroege
genoemt van ons
ochtend van 18 juli 1668
Duyt-schen, am datwordt hij door de schout en
se sijn van kleyne
nood, dat is, dat
zijn rakkers van zijn bed gemense niet
van
licht en met geboeide voeten
noode of van doen
(pede ligato) naar Amsterdam
heeft. Dan een gek
gebracht.
wil gaern bellen an
Het proces tegen Koerbagh
hebben, en de vrouwen, die dog van
staat te boek als het 'Ketteraert hovaerdig en
proces'. De verhoren begintrots zijn, meynen
nen op 20 juli; op 27 juli
datse wei dapper
wordt vonnis gewezen.
pronken en bralien,
alse met die vodden
Koerbagh hield bij hoog en
en leurdereyen belaag vol dat hij Een Bloemhof
hangen zijn. Over
aileen had geschreven . Hij
sulks is der selver
had er zeUs met niemand
waardye in sik selfs
niet meer alser een
over gepraat , lo verklaarde
rijke gek voor geehij. Later onderzoek heeft
ven wil : want 't is
echter
aangetoond dat hij in
misselijk waar een
ieder geval de medewerking
gek sijn geld an legt.'
heeft gehad van zijn broer
johannes en waarschijnlijk van zijn
vriend Van Berckel, de Hobbes-vertaler. En in Nederlands Cartesiallisme
(Amsterdam, 1954) schrijft C. Louise
Thijssen -Schoute dat ook spinozist
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johannes Bouw-meester mogelijk een
belangrijk aandeel heeft gehad in de
totstandkoming van het omstreden
woordenboek.

geen toestemming om het boek te
publiceren dat hij als reactie op Een
Bloemhofhad geschreven .

• EEN GODDELOOS BOEK

Hoe het ook zij, de 35-jarige Koerbagh hoorde een ongewoon strenge
straf tegen zich eisen: dertig jaar celstraf, het doorboren van zijn tong
met een gIoeiende priem, het afhakken van zijn rechterduim, het verbranden van zijn boeken en het vergoeden van de proceskosten.
De Amsterdamse burgemeesters
hebben nooit serieus overwogen deze
straf ook werkelijk op te Ieggen, lo
blijkt uit de aantekeningen van een
van hen, maar ook de straf waartoe
ze na ampel beraad besloten, was
voor die tijd erg zwaar: voor het
schrijven van Een Bloemhof('een zeer
profaen en goddeloos boek', aldus
het officiele vonnis) en Een licht schijnendein Dllystere Plaatsen ('niet min der afgryselyk') werd Koerbagh veroordeeld tot tien jaar eel, tien jaar
verbanning uit Amsterdam en omgeving, vierduizend gulden boete, plus
tweeduizend gulden voor de proceskosten . Het plan om het woordenboek te verbranden lieten de burgemeesters varen, omdat dit bij het
Yolk 'de lust naar dit verboden gerecht aileen maar lOU opwekken ', zo
heet het ergens. Om die zelfde reden
gaven de schepenen aan de Amsterdamse beeldhouwer jan PieterslOon
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Koerbagh heeft niet veel tijd gehad
om zijn lexicografische lOnden te
overdenken. Op 29 december 1668
werd hij overgebracht naar het Rasphuis, waar hij braziliehout - een keiharde donkerrode houtsoort - moest
raspen. Volgens een anonieme dich ter had hij met deze straf nog geIuk:
'Geluckigh waert ghy Koerbagh, dati
Ghy in de groote Amstelstadtl Wierd
om u Woordenboeck gevangen:/ Had
Spanjen, of Italienl U binnen hare
Tralien,/ Uw' straf soud swaerder sijn
als hangen', luiden de eerste regels
van het gedicht Aen den gevangen
Koerbagh, over sijn Godloos Woorden boeck, ofBloemhofvol alderhande
liefflijkckheyt sonder verdriet, dat in
1672 werd gepubliceerd.
Koerbagh dacht daar zeUongetwijfeld anders over. Hij stierf in oktober
1669 door ziekte en uitputting. Tijdens de uitvaart, waarbij honderden
belangstellenden aanwezig waren,
landde een pikzwarte hen op de kist.
Het verhaal gaat dat het beest er niet
van af te jagen was, niet met dreigen,
niet met gooien, niet door het wuiyen met hoeden. Voor velen het on omstotelijke bewijs dat hier een lexicograaf van de duivel ten grave werd
<
gedragen.
Met dank aan Ike van Hardeveld.

-

-

-

- - -- - - - --

InZicht wil u inlichten 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!

SCHRIJVEN VOOR SPREKERS
Onlangs verscheen een gewijzigde herdruk
van Sprekende journalistiek. Hierin behandelt Kees Schoonenberg, voormalig docent
bij NOS-opleidingen, de praktische facetten van het schrijven voor radio en televisie. Het boekje bevat uiteenzettingen over
het schrijven van teksten die gesproken
moeten worden, het vervaardigen van
draaiboeken voor radio- of televisieprogramma's en het schrijven bij beeldmateriaal. Bovendien wordt ingegaan op de verschillen tussen het schrijven voor radio/
televisie en voor andere media.
Sprekende journalistiek. Schrijven voor radio en televisie is verschenen bij Uitgeverij

Uniepers Abcoude en kost f 19,90.
ISBN 90 6825 095 7

DE TOEKOMST VAN HET
NEDERLANDS
Ter gelegenheid van het afscheid van Joost
Kist, uitgever bij Wolters Kluwer, verscheen het boek Heeft het Nederlands nog
toekomst? Het boek bevat twee teksten. De
eerste is de inzending van Henri W.
Methorst voor de ECI-prijsvraag 'Gaat het
Nederlands teloor?' Kist heeft deze tekst
gekozen omdat daarin de problematiek
wordt behandeld waar zijn werkgever
voortdurend mee worstelt: het uitgeven
van boeken voor een taalgemeenschap die
haar culturele identiteit moet zien te behouden te midden van grotere taalgemeenschappen. De tweede tekst is van de
hand van Marga J. Hooyman en gaat over
de rol van de computer bij het vertalen.
Heeft het Nederlands nog toekomst?

KIJK-LEZEN
In Tekstschrijven voor kijk-lezers behandelen
Piet Kaashoek en Wiel Schmetz de specifieke eisen die nieuwe media als teletekst en
kabelkrant aan teksten stellen. Kaashoek
en Schmetz leggen uit wat'kijk-lees'-media
zijn, welke eisen deze media aan de tekstproduktie stellen, hoe een nieuwstekst
voor deze media moet worden geschreven
en welke communicatieproblemen daarbij
kunnen ontstaan. Het boek bevat veel
praktijkvoorbeelden en oefeningen. Het is
vooral bedoeld voor studenten communicatiewetenschap, reclame, public relations
en journalistiek.
Tekstschrijven voor kijk-lezers is het eerste
deel in de serie Schrijfgidsen voor communicatieve beroepen van uitgeverij
Coutinho. Het kost f 29,50.
ISBN 90 6283 870 7
HET NEDERLANDS NA 1992
Deze maand zal het jaarboek 1991 van de
Landelijke Vereniging van Neerlandici
(LVVN) verschijnen. Het bevat de lezingen
die werden gehouden op het LVVN-congres 'Het Nederlands na 1992', dat in november 1991 te Amsterdam plaatsvond. De
bundel bevat tien lezingen, waarvan enkele (o.a. die van J.P.A. Stroop en Ethel
Portnoy) in de media nogal wat stof deden
opwaaien.
Het boek (omvang ongeveer 180 pagina's) is met een briefkaart te bestellen bij
de Stichting LVVN, Spuistraat 134, 1012
VB Amsterdam en kost f 35,- (LVVNleden f 25,-). (U ontvangt bij het boek
een acceptgirokaart.)

wordt uitgeven door Wolters
Kluwer/Gouda Quint en kost f 25,-.
ISBN 90 6000 846 4

er grote verschillen waren tussen het
woordgebruik van NSB'ers en dat van de
veel radicalere SS'ers. Ook toont hij aan dat
het nazistische vocabulaire uit de oorlogstijd weer opduikt in het propagandamateriaal van hedendaagse fascistische
groeperingen.
Wij melden u den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de
Nederlandse nationaal-socialisten is verschenen bij de SDU en kost f 49,90.
ISBN 9012065933

COMPUTERBRIEVEN
Het schrijven van zakenbrieven blijkt in de
praktijk veel problemen op te leveren. Om
die op te lossen zijn er in het verleden computerpakketten ontwikkeld. Uit onvrede
met deze pakketten en met de gangbare didactiek voor het aanleren van zakelijke
correspondentie, ontwikkelde een aantal
docenten Nederlands een nieuwe cursus.
Het is een computergestuurde methode die
de gebruiker zelfstandig zakenbrieven leert
schrijven en die geen computerkennis veronderstelt.
Briefopener. Computercursus voor het

DROGREDENEN
In het boekje Dat heeft u mij niet horen zeggen belichten de Amsterdamse argumentatietheoretici Frans van Eemeren en Rob
Grootendorst drogredenen en denkfouten.
In veertien hoofdstukken maken zij duidelijk wat drogredenen zijn, welke soorten
kunnen worden onderscheiden en hoe ze
in de praktijk kunnen worden opgespoord.
De auteurs illustreren met behulp van citaten uit kranten, weekbladen en boeken
zelfs de meest ingewikkelde denkfouten op
eenvoudige en vaak grappige wijze.
De inhoud van een aantal hoofdstukken van Dat heeft u mij niet horen zeggen is
gebaseerd op artikelen die eerder in Onze
Taal verschenen.
Dat heeft u mij niet horen zeggen. Drogredenen van A tot Z verschijnt bij uitge-

verij Contact/Veen en kost f 19,90.
ISBN 90 254 008 33

TAAL VAN DE NAZI'S
In Wij melden u den nieuwen tijd beschrijft
M.C. van den Toorn het taal- en woordgebruik van de Nederlandse nationaal-socialisten. Uit zijn studie blijkt dat de Nederlandse nazi's veel gewone Nederlandse
woorden in een andere betekenis gebruikten en dat zij er een eigen woordenschat op
nahielden. Wie mocht denken dat iedere
nazi-aanhanger hetzelfde 'gebekt' was,
heeft het mis: Van den Toorn laat zien dat

schrijven van zakelijke brieven, van Jan

Gerritsen, Arie van den Hoorn, Ben
Salemans, Frans Schaars en Olav
Severijnen wordt uitgegeven door
Martinus Nijhoff en kost, inclusief software, f 79,90. Voor scholen bestaat de
mogelijkheid een courseware- pakket a
I 350,- te bestellen met afzonderlijke
boekjes à f 25,90.
ISBN (complete set) 90 6890 3764
ISBN (courseware) 90 6890 3837
ISBN (afz. boekjes) 90 6890 3829
TERMENBANK
Elsevier Science Publishers, de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler te
Maastricht en het bedrijf Euroterm Maastricht hebben een elektronische databank
ontwikkeld. Deze databank, genaamd EuroTermBank, bevat meer dan een miljoen
vaktermen in elf talen. De EuroTermBank
staat `on line' ter beschikking van het publiek: hij kan in het Engels, het Nederlands
en het Duits worden geraadpleegd via een
pc, de telefoonlijn of een modem. Registratie, een persoonlijke toegangscode en
een handleiding kosten te zamen f 50,-; een
(minimum)aantal van 100 termen kost
f 150,-. Nieuwe gebruikers ontvangen de
eerste 150 termen voor f 150,-.
Euroterm is bereikbaar via telefoonnummer 043-215199, faxnummer 043253963, of modemnummer 043253955.
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fabriek

Altijd dapper en vol goede
moed geven wij kennis dat
van ons is heengegaan...

het volgende opgetekend:

p roduceerde
vlees-

RUGGESPRAAK

Uit de mond van
een man die er in
slaagde, zijn
duim ten derden
male krachtig
met een hamer
te raken, werd

r^

ro
7^7

produkten
van drie
miljoen
Mosko vieten.

0

Geen Voortuin
'Een collectant voor de grote
Sinterklaas-intocht op 23 november in Noord is gisteren
beroofd van zijn dagopbrengst
van vijftienhonderd gulden.
Elk jaar zamelt het Sinterklaas-

Dagblad van het Oosten
7-2-7 992

de Volkskrant 28-3-7 99.E

Londen - Britse artsen hebben het gen ontdekt dat astma veroorzaakt. Naar verwachting zal nu binnen vijf jaar een medicijn
worden ontwikkeld dat patiënten uit hun
lijden verlost.

comité Amsterdam Noord
geld in bij bedrijven om de intocht te bekostigen. Hiervoor
is twaalduizend gulden nodig.
De onvoortuinlijke ophaler
raakte tevens zijn legitimatie
kwijt.'
Het Parool 8-77-7997

Rotterdams Dagblad 9-3- 7 992

Sanctioneren
In NRC Handelsblad van 3
februari werd de voorzitter
van het Landelijk Bureau
Racismebestrijding als volgt
verwoord: `Het sanctioneren
van discriminerend gedrag is
veel effectiever dan het nastreven van een mentaliteitsverandering'.
Het woordenboek (Koenen
bevestigde mijn-Endepols)
reactie: immers sanctioneren betekent goedkeuren,
evenals het Engelse to sanction en het Franse sanction"er. Het blijft oppassen met
moeilijke woorden.

Drie doden in
Rotterdam door
messteken om
leven gebracht
De Telegraaf 76-3-7992

ALKMAAR
Gunstig- nabij. uitvaiswegen, in f~ w.
gelegen, grote 1WEEONDERmet aangebouwde
voor- en achtertufri op hetn: 4
Bouwjaar 1977 Totale o ry akte -2 : m2
i

Mr. M.E. BloembergenMunters, Voorschoten.
NRC Handelsblad 5-2- 7 992

Inhoud 560 .m3.
Pret Vroon, de Volkskrant 29-2-7 992

taal

ONZE

IIStO1,

t1

ooIg
4er1de

r

k kul. ) Ii

Onto. I cis
,

sttOO

.

sr^^
sESCHE

school t
RMVROUWE H.K.H. PRINSES ULIAN^^^r V^
^

^1

hemejVC1,,
0Ilen taar 8 70. 9 e barent
g ezw
od
^ . f o reekt^
m are
^ gstaol,

RY
^^.

.p, jrr^e
er1r ( formhur ef ► r^for

erne
9.
(Jt'heimr j

][I', phitte \ ()1k' f iJ(Jj

v

01(j)"JuLli t)tit'j.S
e^:

'

j.,,,t''l i ,+^

: v
.

te• fg '
,

-II.

INr IT NUMMER O.A.

TAAL,BELEID EN TAALBEHOUD

.
•qbVu
•.
' •
''

'EEN VOORBEELD BI JVOORBEELD'

Oorzaken van overbodige herhalingen

'.
%^
t

Een artleplan voor het Nederlands
Etiketten niet langer in de moerstaal?
Nederlands studeren in het buitenland
Thlken en vergaderen in Europa

^

T
•

a

EWOORDENBOEKENTEST

Een ver el i kend warenonderzuek
DROGREDEN VAN DE STROMAN

Verdraaide standpunten als discussietrue

MAANDSLAD VAN HET GINOOTSCHAP OPIIE TAAL

61 STE JAIIRG/1lrlG • JU M 1992

taa

INHOUD
61STE lAARGANG

NUMMER 6 IUN I1 992

T AA LB ELEI D

119

Reinier Salverda

taa

Ne d e rl a n d s als twaalfde wereldtaal
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Waarom zou den w e Ne d e rl a n ds stu deren
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ge makke lijk is te begrijpen'
EN

123 Ne de rla n ds in Europa
125 Ned erla n d s in d e giondwet
126 Sp eed ca lls
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Marcel Lemmens
Du b beiop
Vi jf soorten overbodige h erhalingen in taa lu itingen

137

[aap Bakker
De woordenboekentest
Nie uw, groot, eige n ti jd s en h ed endaags: een vergelijkend
wa renonderzo ek
EN

VERDER

131 Ta ngconst ructie s
133 Toch in de mod e
140 Internati onale telefoontaa l
141 Hotli n e Engels
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127 Vraag e n antwoord : h et begro(o)te b edrag; gespuitgiete
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128 Rea cties: d onder en vanaf...; een kin d d a t/wat ; ouder s
aansprek en (1) en (2); de Taa lstraat; ambteli jk schrijven ;
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Het magische jaartal 1992 heeft al veel pennen, tongen en geesten in beweging gebracht. De vraag 'Wat zal de voortschrijden-

Reinier Salverda - hoogleraar
Nederlands, Department of Dutch,
University College Londen

oor mij als taalkundige is
een Nederlander iemand
die Nederlands spreekt.
Dat kan op z'n Hollands of
op z'n Indisch of
Surinaams, op z'n Brabants, Zeeuws,
Limburgs, Vlaams — en zo kan ik nog
even doorgaan. Waar het om gaat is
dat al deze sprekers een en dezelfde
taal gebruiken, zij het met de nodige,
soms lastige, maar meestal boeiende
variatie. Dit uitgangspunt heeft het
voordeel dat ik niet naar iemands
paspoort, huidskleur, geloof of geboorteplaats hoef te vragen, en dat ik
overal in de Lage Landen terecht kan
waar mijn taal gesproken wordt. En
dan zie ik dat ik daar ruim twintig
miljoen taalgenoten heb.
NIET Bij SPREKERS ALLEEN

De Nederlandse taalgemeenschap
komt in de kring der Germaanse talen op een goede derde plaats, na
Engels en Duits, maar ver vóór
Zweeds (tien miljoen), Noors en
Deens (ieder vijf miljoen) . Ter vergelijking diene voorts dat het aantal
Nederlandssprekenden in Vlaanderen
alleen al groter is dan de totale
Deenssprekende bevolking van
Denemarken.
Bezien we de situatie op wereldschaal, dan staan we naar aantal sprekers gemeten op de 35ste a 40ste
plaats. Maar kijken we daarnaast ook
naar de aard van hun taalgebuik
(kranten, boekproduktie, opleidingsniveau, wetenschappelijke publikaties, zendtijd — alles in het Nederlands), dan merken we, met prof. A.
de Swaan, op dat het Nederlands op
de twaalfde plaats in de wereldrang lij st staat.
Het Nederlands is dus niet een
kleine taal. Het probleem is meer dat
veel Nederlanders zo over zichzelf
denken en laten denken. Het
Nederlands is ook nog een van de negen officiële werktalen van de Europese Gemeenschap, de grootste markt
ter wereld. Deze status dankt het
Nederlands aan de inzet van de
Belgen, die indertijd hebben vastgehouden aan hun beide talen, toen de
Raad van Europese Ministers het
principe van de veeltaligheid heeft

de Europese integratie gaan betekenen voor onze taal ?' houdt
velen bezig. Er is daarover in Nederland en Vlaanderen een levendige discussie gaande. Alom worden er congressen gehouden, artikelen gepubliceerd en politieke standpunten ingenomen. Het is eigenlijk allemaal begonnen toen minister Ritzen de
knuppel in het hoenderhok wierp met zijn voorstel om op de
Nederlandse universiteiten het Engels in te voeren.
Het is goed om deze discussie nader te bezien. De vraag daarbij
is: kunnen wij een samenhangende en realistische visie ontwikkelen voor een Nederlands taal- en cultuurbeleid in Europa?

Nederlands als

twaalfde wereldtaal
vastgelegd in Verordening nr. 1 van
1958 inzake het taalgebruik in de EG.
De raad koos voor meertaligheid op
grond van de volgende drie fundamentele motieven:
- juridisch:
het gemeenschapsrecht geldt
rechtstreeks in het desbetreffende
land, en moet ook in de taal van
dat land gesteld zijn, in ons geval
dus het Nederlands;
- cultureel:
de veeltaligheid is van oudsher

een fundamentele karaktertrek
van de Europese samenleving en
cultuur;
- politiek:
om een zo groot mogelijke deelname aan het democratisch proces in de EG te bevorderen, moet
men voorkomen dat er door taalbevoorrechting eerste- en tweede klasburgers ontstaan. Want dat
kan alleen maar leiden tot aversie
en verzet, en dat doet afbreuk aan
een Verenigd Europa.
Er zijn dus goede Europese argumenten voor het principe der veeltalig
bijgevolg dus ook voor het-heid,n
Nederlands. Maar opvallend genoeg
zijn deze in het Nederlandse debat
nauwelijks aan de orde gekomen.
UITHOLLINGSPROCES

In het algemeen geldt dat de
Nederlanders zich op dit punt weinig
principieel opstellen, terwijl de Vlamingen veel actiever voor hun eigen

taal opkomen. In Nederland kan men
dus Europeanen tegenkomen als Piet
Dankert, oud - voorzitter van het
Europese parlement, die heel pragmatisch en effiënt het aantal EG-talen
beperkt wil zien tot twee, met name
Engels en Frans, met daarnaast misschien nog het Spaans. In het verlengde hiervan ligt wat onlangs in
Den Haag gebeurde: de tekst van de
eerste voorstellen voor het verdrag
van Maastricht was bij de discussie in
kabinet en parlement slechts beschikbaar in het Frans!
Intussen heeft zich sinds 1958 in
de EG een ontwikkeling voorgedaan
die ertoe heeft geleid dat de werktalen in de praktijk nu Engels en Frans
zijn, met daarnaast nog de drie andere grote: Duits, Italiaans en Spaans.
Het Nederlands is nu in de EG ondergebracht bij de 'minor languages', te
zamen met Deens (5 miljoen), Grieks
(11, 5 miljoen) en Portugees (op wereldschaal 154 miljoen). Deze indeling heeft praktische consequenties,
bijvoorbeeld voor het aantal vertalers
en tolken dat beschikbaar is. Een ander voorbeeld is het LINGUA-project
ter ontwikkeling van een Europees
taalcertificaat. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de vijf grote talen,
terwijl de vier kleinere moeten wachten tot er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.
Op taalgebied zitten we dus al in
een Europa van twee snelheden. Wat
we in de praktijk zien, is, in de woorden van Duthoy, een 'uithollingsproces' van het Nederlands, en — vier- >
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kant tegenover Dankert - roept hij
op tot actie om hier verbetering in te
brengen (Taalunievootzet nr. 6, 1986).
• VOORUITBllK

Het simpelste en meest extreme
standpunt is ongetwijfeld dat van
prof. Hans van den Bergh, neerlandicus, hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit te
Heerlen, en adviseur van minister
Ritzen. Van den Bergh ziet een parallel tussen de taalproblematiek en de
Europese Monetaire Unie, en hij stelt
dat, net zoals we in de EG naar een
ecu toegaan, we ook naar een eenheidstaal toe moeten. Hij ziet daar in
zijn bijdrage aan Onze Taal (februari/maart 1991) alleen maar voordelen in. In de praktijk geldt het recht
van de sterkste cultuur. Oat is de toekomst, zegt Van den Bergh, en wie
iets anders wil, zit vast in nationalisme en provincialisme, en komt uit bij
een achterhaald en on-Europees separatisme.
Van den Bergh voorspelt verder
dat het Nederlands een streektaal zal
worden in de loop van de komende
eeuw, en misschien zelfs weI een
dode taal. Wat er in de Nederlandse
literatuur en cultuur belangrijk is,
moet dan maar door vertaling naar
het Engels worden overgeheveld. En
Van den Bergh verheugt zich op de
kansen die dit aan zijn kindskinderen
zal bieden: denk eens aan de enorme
markt die er voor de literaire talenten
onder hen zal opengaan!
Een tegenstander van Van den
Berghs opinies is de dichter Willem
Wilmink. Hij zegt: 'het idee dat de
poezie van Gorter, van Gezelle, van
Leopold, niet meer gelezen zal worden, vind ik een idee erger dan de
dood' (Symposium Nederlands,
Koninklijk Paleis, september 1991).
Hierbij sluit dan direct Tebbit's
Second Law of Politics aan: 'People
are not willing to be governed by
those who do not speak their language' (Oxford Union Debate, 20 november 1991). Het is grof geformuleerd, maar er zit een kern van waarheid in. De Vlamingen zullen dat eerder zien dan de Nederlanders, maar
als het erop aankomt, zullen ook dezen zich niet in een vreemde taallaten regeren. En niemand zal toch serieus verwachten dat de Duitsers, de
Fransen, de Italianen en de

Spanjaarden in hun eigen land hun
eigen taal gaan inleveren voor zo'n
koeterengels. En de Nederlanders
wel? Daar geloof ik niets van.

momenteel in Nederland veel te veel
- die zal onvermijdelijk uitkomen
bij Van den Bergh, Van Doorn,
Dankert en het Engels. Wie zich daardoor bedreigd voelt, komt uit bij
• TAAlNATIONAllSME
Tebbit en diens taalnationalisme.
Tweetaligheid, meertaligheid - [a,
Maar gelukkig zijn er tussen deze
wanneer dat het leven verrijkt. Maar
twee extremen ook genuanceerdere
je eigen taal tot een tweederangstaal
standpunten mogelijk. Er zijn namemaken - nee, hoever de Lage Lanlijk onvermijdelijk grenzen aan het
den in het verleden ook verfranst en
nationalistische streven naar autonoverduitst mogen zijn, en hoezeer ze
mie. Niet alle 6000 talen in de wereld
nu ook onder Engels-Amerikaanse in- kunnen ook werkelijk een eigen
vloed mogen staan, zo gek zijn de
staatje gaan vormen. De realiteit geNederlanders toch nog nooit geweest. biedt te erkennen dat de meeste taalWordt dat dan voorgesteld? Ia, weI gemeenschappen daarvoor te klein
degelijk. De socioloog professor Van
zijn, en dat de wereld daarvoor ook te
Doorn, overigens toch een helder
ingewikkeld is. Hoe zou men de 160
denkend conservatief, heeft de invoe- talen van de Sovjet-Unie in aparte gering bepleit van het Engels als officie- meenschappen moeten onderbrenle tweede taal van Nederland en daar- gen? En Indonesie dan, met meer dan
mee ook de verplichte invoering van
300 talen? Of de Verenigde Staten,
waar 189 talen gesproken worden?
Engels/Nederlandse tweetaligheid
We moeten dus onderscheid mavoor al zijn landgenoten.
Is dat idee van Van Doorn nu juist ken tussen enerzijds sociaal-culturele
niet heel realistisch? Men kan tach
en linguistische autonomie, en anzeggen dat Tebbit en de zijnen in
derzijds politiek-staatkundige autonomie. Dit biedt een houvast om in
Europa bezig zijn met een achterhoedegevecht?
Europa te streven naar meer politieke
Dat staat nog te bezien. Tebbit
en economische integratie, terwijl tehoort in elk geval bij een politiek
gelijk de culturele en Iinguistische difenomeen dat overal in Europa weer
versiteit erkend, gerespecteerd en bevorderd wordt. Dit is de weg die de
opduikt: het nationalisme. We kunnen dat wel afdoen als achterhaald of EG in 1958 op goede gronden gekobekrompen of dom-rechts, maar we
zen heeft. Het is deze multilinguale
doen er beter aan het niet te onderweg die we ook zien in Zwitserland
en in Belgle. Maar die weg blijft naschatten.
tuurlijk alleen vreedzaam als ook inDe nationalistische ideologie 'een
derdaad dat principe van de culturele
Yolk, een taal, een natie' weet ook nu en linguistische diversiteit krachtig
gehandhaafd wordt. Dat betekent dat
nog de mensen op de been te brenin de EG de federale formule noodzagen als geen andere. De Indonesiers
kelijk moet samengaan met een goed
hadden in dit taalnationalisme een
doordacht cultureel regionalisme.
van de effectiefste wapens in hun
verzet tegen de Nederlandse kolonia- Een stap verder op deze weg is zojuist
le overheersing. En bij de dekolonisa- gezet door het Italiaanse parlement,
tie van de Sovjet-Unie en Ioegoslavie dat naast het Italiaans nu aan twaalf
regionale minderheidstalen officiele
zien we hetzelfde mechanisme. In
erkenning heeft gegeven.
bijbelse termen kan men dit zien als
de vloek van de Toren van Babel. Wie
mensen een vreemde taal wil opdrin- • EEN ACTIEPLAN VOOR HET
NEDERLANDS
gen, prikkelt ze tot verzet.
Het is altijd de kracht van de Nederlanders geweest dat ze zoveel talen
• CULTUREEL REGIONALISME
kenden. Daarmee hebben ze een beOverzien we het debat tot dusver,
dan zien we enerzijds een ondoorlangrijke transito-functie opgebouwd,
ook in de Europese cultuur. Daar zijn
dacht en oppervlakkig internationalisme tegenover anderzijds een vooral ook economische belangen mee geemotioneel gevoed nationalisme. Wie moeid: de grote internationale uitgeaIleen denkt in termen van markt- en vers in Nederland; de markt voor
veeltalige elektronische taaldatabanschaalvergroting - en dat gebeurt
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ken en woordenboeken; en de toepassing van geavanceerd informatie technologisch onderzoek op de ontwikkeling van vertaalmachines, onlangs nog aangewezen als een van de
topprioriteiten in de economische
overlevingsstrategie van Nederland.
Om de nodige talenkennis voor de
toekomst veilig te stellen, is in 1990
het Nationaal Actieplan voor
Moderne Vreemde Talen geproduceerd door een breed samengestelde
commissie, waarin overheid, bedrijfsleven, deskundigen en beleidsmakers
doeltreffend samenwerkten. Dit
Actieplan is een goede Nederlandse
uitwerking van een goede Europese
gedachte. En het zou in die zelfde
goede Europese geest passen om nu
ook voor het Nederlands zoiets te
doen. Het wordt de hoogste tijd dat
in de Lage Landen politici, bedrijfsleven, taaldeskundigen, neerlandici en
beleidsmakers op dezelfde onbevangen en slagvaardige wijze nu de behoeften aan het Nederlands inventariseren en daarop een goed doordacht
beleid baseren.

Stel een zware commissie samen die
— voortbouwend op de kennis en ervaring van de commissie Vreemde
Talen — op korte termijn een
Actieplan Nederlands produceert. In de
nabije toekomst zullen in Europa
taal- en cultuurkwesties een steeds
belangrijkere rol spelen. Nederland
zou hier — samen met Vlaanderen —
veel actiever de eigen taal en cultuur
moeten stimuleren, en die ook in het
buitenland beter bekend moeten maken. Dicht bij huis vinden we hiervoor een goed model in Friesland.
Sinds 1938 hebben de Friezen de
Fryske Akademy — een onafhankelijk
instituut, met een zakelijk directeur
en een wetenschappelijk directeur, en
een voortreffelijke staat van dienst op
het gebied van de concrete taal- en
cultuurpolitiek. En zie eens wat een
effect dat op de Friese taal en cultuur
heeft gehad. In 1937 mocht het Fries
voor het eerst op school gebruikt
worden, in 1943 verscheen de eerste
Friese bijbelvertaling, in 1956 werd
het Fries toegelaten in de rechtbanken, en nu is het Fries ook erkend als
de tweede officiële taal in Nederland.
Van Nederlanders die in Friesland komen wonen en werken, wordt verwacht dat ze Fries leren. Wie had dit

alles in de jaren dertig kunnen dromen? Wie had kunnen voorzien hoe
de Friese cultuur zou opbloeien dankzij deze elementaire infrastructurele
voorziening?
En de Friezen zijn niet bang voor
Europa. Ze weten heel goed de weg
naar Brussel te vinden. Wat de Friezen kunnen, kunnen de Nederlanders
toch zeker ook?
INSTITUTEN EN VERTALINGEN

In de taalgebieden om ons heen beseft men het belang van instellingen
die in het buitenland de taal en cultuur uitdragen. De British Council,
Alliance Française en Goethe - huizen
bestaan al lang. Spanje wordt steeds
actiever: het opent dit jaar alleen al
zes culturele instituten in GrootBrittannië.
Mijn voorstel: doe zoals de Engelsen, Fransen, Duitsers, Spanjaarden,
Italianen en de Friezen het doen, en
richt met spoed — en samen met
Vlaanderen -- een Instituut voor
Nederlandse Taal en Cultuur op, dat
in alle landen van de EG de cultuur
van de Lage Landen kan uitdragen.

Voorstel drie: meer literatuurvertalingen. Onlangs werd me gevraagd
een typisch Nederlandse legende te
leveren voor een Engels boek met

sprookjes uit heel Europa. Onlangs
heb ik in Berkeley, Californië, deelgenomen aan een internationale
conferentie over Nederlandse literatuur in Europa en de wereld. Er
bleek daar een levendige belangstelling te bestaan voor Nederlandse
poëzie, verhalen en romans. Waarom is er niet een Penguin Anthology met de honderd beste Nederlandse gedichten, tweetalig en van
commentaar voorzien? Er zijn wel
twee recente Engelstalige bloemlezingen van Friese poëzie. Waarom is
er niet een Penguin -deel met Dutch
Short Stories? Er bestaan wel zulke
deeltjes voor Italië en Scandinavië.
Waarom zorgen we niet dat de honderd beste Nederlandse literaire werken van deze eeuw (om ergens te beginnen) in het Frans, Duits en Engels vertaald worden, en voor een
redelijke prijs overal in de EG verkrijgbaar zijn?
Mijn voorstel: stel een krachtige
internationale stuurgroep samen die
een actief literair vertaalprogramma
op gang moet brengen, met als doel
de Nederlandse taal, literatuur en
cultuur in de wereld buiten de Lage
Landen een duidelijk gezicht te geven. En schakel daarbij vooral de
docenten Nederlands in het buitenland in.
33

Waarom zouden we Nederlands
studeren in het buitenland?
Theo A.J.M. Janssen - hoogleraar Nederlands aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, en voorzitter van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Dat je aan een Nederlandse universiteit Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans,
Russisch, Japans en tal van andere talen kunt studeren, vinden we sinds jaar en
dag vanzelfsprekend, en niet alleen om de simpele reden dat we zoveel buiten
-land
hebben. Maar welke Nederlander vindt ook het omgekeerde de normaalste
zaak van de wereld? Kan men dan Nederlands studeren in Engeland, de
Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Rusland en Japan? jawel, en
in al die landen zelfs aan meer dan één universiteit.
VAN NOODZAAK TOT CHIC

Over heel de wereld wordt aan ruim
200 universitaire instellingen buiten
Nederland en Vlaanderen in zo'n 35
landen Nederlands gedoceerd door

meer dan 450 docenten. Het onderwijs is niet alleen gericht op het leren van de taal maar ook op kennismaking met de cultuur. Naast de letterkunde en de beeldende kunst van >
121

H
N

ó

. ONZE T A A L 1992 • 6

Bij verscheidene bedrijven in Nederland en
Vlaanderen is het vereist dat een buitenlandse werkneme r het Nederlands redelijk goed beheerst. Dat
geldt ook voor toelati ng tot een aantal op leidi ng en.
Daarvoo r wo rdt jaarlijks over de hele werel d een examen afge nomen . Het examen wo rdt cent raal opge steld en beoordeeld onder verantwoordelijkheid van
de Nederlandse Taalunie . Voor het examen
'Cert ificaat Nederlands als vreemde taal' hebben zich
d it jaar ruim 6400 personen aang emeld. Deze aanme ldingen kwamen van deelnemers uit:
Nederland
Vlaanderen
Wallonie

3252
150
1410

lndonesie
andere landen

454

1143

Nederland en Vlaanderen staat veelal ook de geschiedenis van land en
volk op het lesprogramma.
In Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba is het Nederlands
de taal van het onderwijs. Verder is
er bij het middelbaar onderwijs en
het hoger beroepsonderwijs in
Duitsland, Frankrijk en Engeland
veeI interesse voor het yak Nederlands, ook bij volksuniversiteiten.
Waarom wordt er op zoveel plaatsen in de wereld Nederlands gestudeerd? Wat heeft die studie te bieden? Voor enkele landen is dat duidelijk: Nederland heeft er in het verleden zijn sporen achtergelaten. Om
het Indonesisch recht te begrijpen,
is kennis van het Nederlands onontbeerlijk. De geschiedenis van
Indonesie is vrijwel geheel in het
Nederlands geschreven. Dezetaal
geeft toegang tot veel geschriften
die op Indonesie betrekking hebben.
De onderwerpen varieren van religie
en antropologie tot taalkunde en
tropische landbouwkunde. In sommige kringen staat het chic dat je
Nederlands kunt spreken: daardoor
heb je deeI aan de prestigieuze westerse cultuur. Voor Suriname, de
Nederlandse Antillen, Aruba en
Zuid-Afrika is die situatie tot op zekere hoogte vergelijkbaar.
• KUNST EN VERNIEUWING

Hoe komt men in zoveel andere landen ertoe Nederlands te leren? Die
vraag heb ik gesteld aan docenten
Nederlands werkzaam buiten
Nederland en Vlaanderen. De motteyen zijn heel divers. Ouders of
grootouders komen uit Nederland of
Vlaanderen, een vriend of vriendin

•
'De beeldende kunst
is het meest genoemde
motief voor de studie
Nederlands'

•
woont hier. Soms speelt een maatschappelijk oogmerk een rol, maar
niet zelden is het pure interesse in
de taal en cultuur. De studie van het
Engels of het Duits kan het begin
zijn van de belangstelling voor het
Nederlands. Het wordt heel vaak als
bijvak gekozen bij de studie kunstgeschiedenis, maar ook weI bij antropologi e of een studie waarin
Indonesie centraal staat. Soms is de
nieuwsgierigheid gewekt door een
boek: iemand heeft via een vertaling
kennis gemaakt met Van den vas
Reynaerde of het dagboek van Anne
Frank, maar wi! het lezen in de 00£spronkelijke taal en met kennis van
de cultuur.
Het meest genoemde motief voor
de studie Nederlands is de beeldende kunst: van de Vlaamse primitleyen tot aan Van Gogh, Mondriaan
en Escher. Alles waar Nederland en
Vlaanderen uitzonderlijk of avantgardistisch in waren of zijn, blijkt
mondiaal de aandacht te trekken .
Dat is bijvoorbeeld de verdraagzaamheid, vooral tussen calvinisten
en katholieken. Het was de voortrekkersrol bij vernieuwingen in de
godsdienstbeleving en de seksuele
moraal in de jaren zestig. Het was de
provobeweging. Het is het drugbe-

leid. Het is de literatuur met een
openhartige en veelzijdige erotiek,
maar ook de detectives van WillemJan van de Wetering en de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt.
€I; GEEN CUlTUURBElEID

Waarom er op zoveel plaatsen in de
wereld Nederlands gestudeerd
wordt ? Wat de reden ook mag zijn,
het ligt zeker niet aan een weIbewust en al helemaal niet aan een
ruimhartig cultuurbeleid van
Nederland en Vlaanderen. Wat dragen hun overheden bijvoorbeeld bij
aan de aanschaf van boeken en tijdschriften voor de universiteiten
(Zuid-Afrika staat hier buiten .) waar
Neerlandistiek gedoceerd wordt ?
Gemiddeld f 1300,- per [aar, Bedenk
dat in Nederland een universitair
docent Nederlands persoonlijk al
gauw drie tot vier keer zoveel besteedt om het Yak bij te houden.
Gelukkig stelt zowel de Nederlandse
Taalunie als het Prins Bernhard
Fonds dit jaar aan de opleidingen in
Oost-Europa een extra bedrag van
ruim f 50.000,- beschikbaar voor
aansch af van boeken en tijdschriften .
En wat ligt er nu meer voor de
hand dan de opleidingen Nederlands in het buitenland rijkelijk te
voorzien van onze cultuurprodukten? Is er een effectievere culturele
uitstraling denkbaar? Welhaast niemand krijgt intiemer toegang tot
onze cultuur dan studenten die er
kennis van nemen in het Nederlands . Met hen een goede relatie opbouwen is investeren in een goede
<
relatie met hun land.

Un iversiteiten bu iten Nederland en Vlaan deren waar Nederlands
ged oceerd wordt:

in de EG
Belqie
Denem arken
Duitsland
Frankrijk
Groot -Brit tannie
lerland
ltalie
Luxem burg
Portu gal
Spanje
totaal:

6
2
27
17
21
2
9
2
3
3
92

in Europa buiten de EG
Bulgarije
2
Estl and
1
Finland
4

GOS
Hon garij e
Noo rw egen
Oost enrijk
Polen
Roerneni e
Servie
Slovenie
Tsjechoslow akije
Zwe den
ZWitserland
totaal:

3
3
1
1
7
2
1
1
4
2
3
35

buiten Europa
Australie
Canada
Ind ia
ln donesie
Israel
Japan
N ieuw-Zeeland
Turk ije
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
totaal:

3
6
1
22

1
2

1
1
27
18

1
83
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N ederlands in Europa
Jaak Gilissen - Maasmechelen, Vlaanderen

Bij aankoop van een Japans rekenmachientje kreeg ik een handleiding
in zes Europese talen: Engels, Duits,
Frans, Spaans, Italiaans en Zweeds.
Geen letter Nederlands.
Tijdens een vakantie op Majorca
kon ik overal, naast Engelse, ook
Zweedse vertalingen vinden van
Spaanse aankondigingen. Hetzelfde
in het vliegtuig: naast Spaans en
Engels ook Zweeds! Maar het
Nederlands was slechts sporadisch te
vinden.

Wat hebben Zweden wat wij niet
hebben? Is het niet onbegrijpelijk
dat het Zweeds (door 7 miljoen
mensen gesproken) bijna overal
aanwezig is, terwijl ons Nederlands
(de taal van 21 miljoen mensen)
vaak niet aan bod komt? Hebben wij
te veel bescheidenheid en te weinig
lef om advertenties, gebruiksaanwijzingen of mededelingen in onze taal
te eisen? Indien wij dat echt willen,
zal men met ons rekening houden
en onze taal welkom heten in het

Europees concert der volkeren.
Waarom wacht onze Vlaamse deelregering om samen met de
Noordnederlandse regering een
doelgerichte internationale beïnvloedingscampagne te beginnen?
Als consumenten staat ons alvast
één ding te doen: alle vreemdtalige
publiciteit terugsturen naar de afzender, met als doorslaggevend argument dit (Engelse) spreekwoord:
'Wilt u zaken doen, gebruik dan de
taal van uw klant.' Die afzenders
zullen de Nederlandstalige afzet
miljoen potentiële-marktvn21
klanten niet als 'te verwaarlozen'
aanzien.
C

H et Nederlands als werktaal in de EG
Christa Schroder-de Beaufort - congrestolk, Den Haag

ordt het Nederlands
als voertaal bij internationale vergaderingen afgeschaft? Deze
vraag duikt geregeld
in de krant op. En waarom zou dat eigenlijk ook niet gebeuren? Nederlanders spreken hun vreemde talen; een
dure tolk is dus geldverspilling. Het
geld geven we liever uit aan dure podiumversiering en aan gastvrouwen
die kostbare congresmappen uitreiken bij de ingang. Niet aan tolken,
want iedereen spreekt gewoon Engels.

Iy1

Klopt deze gedachtengang? Heeft
Magda van Emde Boas gelijk als zij in
een interview over het werk van tolken in Trouw (10-8-92) zegt: '(...) veel
Nederlanders laten zich erop voorstaan hun talen zo goed te beheersen,
en willen per se op een congres
Engels of Frans spreken, ook al zijn er
tolkenfaciliteiten in het Nederlands
aanwezig (...)'?
Om het probleem goed te kunnen begrijpen, moeten we onderscheid maken tussen enerzijds vergaderingen in
EG-verband (Europese Commissie,
Europees Parlement, Raad van Ministers, Hof van Justitie) en anderzijds
vergaderingen van het bedrijfsleven
en andere organisaties. Bovendien is
er een onderscheid tussen vergaderingen waar Nederlands kan worden ge-

sproken én — via vertaling — kan
worden beluisterd, en vergaderingen
waar men wel Nederlands kan spreken, maar waar de Nederlandstalige
deelnemers met een vertaling in een
andere taal genoegen moeten nemen.
EG-VERGADERINGEN

De EG heeft negen officiële talen. Een
Nederlandstalige spreker wordt in het
Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Grieks en Deens vertaald. De tolken in de Nederlandse
cabine vertalen voor de Nederlandstalige luisteraars uit de andere acht
talen. In de plenaire vergaderingen
van het Europees Parlement spreekt
de afgevaardigde bijna altijd in zijn
moedertaal. Doet hij dat niet, dan nemen zijn kiezers en de media in eigen
land hem dat zeker niet in dank af.
Want als de afgevaardigde in een
vreemde taal spreekt, dan wekt hij al
gauw de indruk beter en knapper te
willen zijn dan zijn kiezers.
Ook in de fractievergaderingen en
in commissievergaderingen van het
Europees Parlement wordt de moedertaal gebezigd en kunnen de deelnemers naar een vertaling in hun eigen taal luisteren. Een uitzondering
vormen de kleine delegaties van het
Europees Parlement die naar landen
buiten de EG reizen. Om te voorkomen dat er meer tolken dan deelnemers op reis gaan, worden de talen

dan 'gegroepeerd'. Zo kan het gebeuren dat er, ondanks de deelneming
van afgevaardigden uit alle landen
van de Gemeenschap, alléén naar het
Engels, Frans en Spaans wordt getolkt.
Bij de Europese Commissie — de 'regering' van de Gemeenschap — zien
we hetzelfde beeld. Wel zijn de vergaderingen hier vaak zo talrijk dat het
onmogelijk is altijd een vertaling uit
alle negen talen in alle negen talen
aan te bieden. Daarvoor zijn er gewoon niet voldoende tolken beschikbaar. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EG moest de
Commissie soms een particulier tol kenbureau inschakelen om het tekort
aan Nederlandstalige tolken aan te
vullen. Het is namelijk onmogelijk
om tolken uit bijvoorbeeld de
Engelse cabine over te plaatsen naar
de Nederlandse. Circa 90% van de
tolken werkt slechts naar één taal: de
moedertaal.
Vinden er dus te veel vergaderingen tegelijkertijd plaats, dan wordt
voor enkele het 9-5-systeem gebruikt:
iedere deelnemer kan zijn moedertaal
spreken, maar slechts naar een van de
vijf vertalingen luisteren.
De Belgische Europarlementariër
Marc Galle heeft gelijk als hij de
Nederlandse staatssecretaris van >
123
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Europese Zaken Piet Dankert erop
wijst dat de negen talen van de EG
aIle dezelfde status hebben en dat het
gebruik van de eigen taal niet in
strijd is met de 'Europese gedachte'.
Begrijpelijk is zijn uitspraak ook als
we beden ken hoe lang de Vlamingen
hebben moeten vechten om hun taal
in hun eigen land te mogen spreken.
Maar ook op Nederlanders maakt het
op zijn minst een vreemde indruk als
een Nederlandse minister tijdens een
persconferentie met Nederlandstalige
luisteraars Engels spreekt.

volgende tabel geeft een overzicht van dere Europese talen. Nederlandsde voertalen tijdens die congressen.
taligen zouden erop moeten aandringen tijdens officiele vergaderinVoertalen
Aantal congressen
gen hun moedertaal te kunnen spreEngels
343
ken en via vertaling te beluisteren.
Frans
258
Dat geldt zowel voor vergaderingen
Nederlands 2 37 (waarvan 72 met een
in EG-verband als voor bijeenkomvertaling naar het Nederlands)
sten in het bedrijfsleven of in andeDuits
139
re organisaties . Wie een produkt wll
Spaans
75
verkopen of zijn belangen wil bepleiten , doet dat nu eenmaal het
Zijn derde en daarmee tamelijk hoge
overtuigendst in zijn moedertaal.
plaats dankt het Nederlands misEen vreemde taal beheerst men
schien aan het voorzitterschap van de daarvoor doorgaans onvoldoende.
EG in de tweede helft van 1991. Een
Het wordt dan al gauw belachelijk,
.. BEDRIJFSlEVEN EN
vergelijking met de cijfers uit voorongeacht het hoogstaande belang of
ORGANISATIES
de kwaliteit van het produkt. Nedergaande jaren maakt dat duidelijk :
Hoe is de situatie bij vergaderingen
landers hebben de neiging hun kenAantal
Me t Ned erlands e
van het bedrijfsleven en andere organis van vreemde talen te overschatcong ressen
vertaling
nisaties? Uit statistische gegevens van
ten , misschien doordat ze door bui1988
324
27
het Congrestolken Secretariaat in
tenlanders zo vaak vanwege hun ta1989
344
29
Amsterdam kunnen we een indruk
lenkennis gecomplimenteerd wor1990
347
39
krijgen van de vertolking op de
den.
1991
437
72
Nederlandse congresmarkt. Het
Mijn advies is: spreek Nederlands
Congrestolken Secretariaat is een cooen investeer in een vertolking uit de
Terug naar de vraag of het Nederlands andere talen naar het Nederlands ,
peratie die tolken voor congressen
binnen en buiten Nederland levert.
kan verdwijnen tijdens internationale want achter de ruiten van de cabiIn 1991 werkten de tolken van deze
vergaderingen. In geen geval. Het
nes zitten mensen die van taalbecooperatie voor 437 congressen. De
Nederlands is even belangrijk als anheersing hun Yak hebben gemaakt. <

Produktinformatie niet
langer in het Nederlands?
P 18 juni 1991 velde het
Europees Hof van justitie
een merkwaardig arrest in
verband met de etikettering
en presentatie van levensmiddelen. Het Hof stelde dat het
volstaat op de verpakkingen van
voedingswaren een taal te gebruiken 'die gemakkelijk te begrijpen is
door de koper'. Dat hoeft niet de
landstaal te zijn.
De nieuwe Belgische wet op de
handelspraktijken van 14 juli 1991,
die van kracht werd op 29 februari
1992, verplicht het gebruik van het
Nederlands, maar komt door de uitspraak van het Hof onder druk . In
Nederland ligt reeds een aangepaste
versie klaar van de besluiten bij de
Warenwet, waarin het verplicht gebruik van het Nederlands wordt ge-

schrapt. Het Algemeen-Nederlands
Congres (ANC) gaf de aanzet tot
grondig onderzoek. Daarbij kon het
een beroep doen op de Vlaamse
Juristenvereniging (VJV) en haar
voorzitter prof. dr. M. Storme. Voor
de actie kreeg het ANC bovendien
de medewerking van het Genootschap Onze Taal en van de Vereniging Algemeen Nederlands .
NATIONAl E WETGEVING

De nieuwe Belgische wet op de handelspraktijken eist dat vermeldingen
op etiketten, gebruiksaanwijzingen
en garantiebewijzen 'minstens gesteld moeten zijn in de taal of de talen van het gebied waar de produkten op de markt worden gebracht'.
De besluiten van de Nederlandse
Warenwet van 23 november 1982

Wi/fried Vandaele - algemeen secretaris
Algemeen-Nederlands Congres, Brussel

verplichten het gebruik van de
Nederlandse taal, tenzij een equivalente vreemde benaming even begrijpelijk is. Door de ministeries van
WVC en Economische laken werd
inmiddels echter een wijziging van
de tekst voorbereid , die binnenkort
door de ministerraad moet worden
goedgekeurd. Rekening houdend
met de Europese richtlijn en jurisprudentie, zegt deze tekst niet langer dat het Nederlands moet worden gebruikt, maar 'een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen
taal' . Ten onrechte gaat men er in
de toelichting van uit dat 'slechts
het gebruik van Nederlandse bewoordingen c.q. Nederlandse woorden in bijna aIle gevallen het meest
in aanmerking zal komen',

L...-- - - -- -- - - - - - 124 -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -

Frankrijk of Duitsland worden ingeHet Europese Hof van Iustitie deed op voerd, in de landstaal - het
18 januari 1991 een uitspraak in ver- Nederlands voor Nederland en
band met de etikettering en presenta- Vlaanderen - moeten zijn gesteld,
tie van levensmiddelen. Het arrest
wordt door het Europese Hof bewerd uitgelokt door de Leuvense
schouwd als een belemmering van
Rechtbank van Koophandel, die het
het vrije verkeer, als een protectioadvies van het Hof vroeg in een benistische maatregel.
twisting tussen de groep Piageme, die
Nog los van het feit dat hier geen
onder meer Evian, Apollinaris en
respect wordt opgebracht voor de
Vittel invoert in Belgie, en BVBA
verscheidenheid van talen en cultuPeeters. Peeters verkoopt het mineren, gaat men voorbij aan de demoraalwater in het Nederlandse-taalgecratische vanzelfsprekendheid dat
bied uitsluitend met Franstalige en
de burger/consument in zijn eigen
Duitstalige etiketten, wat in strijd is
taal gemformeerd moet worden.
met de Belgischewetgeving. Bescha- Niemand kan beter omgaan met een
mend is hier wei dat het Franse firvreemde taal dan met zijn moederma's zijn die de Vlaamse verdeler
taal. Wie de tekst op levensmiddelen
aanklagen omdat hij niet zorgt voor
of de handleiding bij apparaten
Nederlandstalige etiketten op hun
maar ten dele begrijpt, wordt gedisprodukten. De firma's oordelen dat
crimineerd.
de verkoop van hun produkten daarDoor een subjectief begrip als 'gedoor nadelig bemvloed kan worden.
makkelijk te begrijpen taal' te hanteHet Europees Hof zegt nu dat het
ren, ontstaat rechtsonzekerheid: het
volstaat op de verpakking van voeis de (nationale) rechter die per indidingswaren een vaar de koper gemakke- vidueel geval zal moeten uitmaken
lijk te begriipen taal te gebruiken. Het
wat gemakkelijk te begrijpen is.
Hof baseert zich op artikel 14 van de
Interessant is dat het Europese
Richtlijn 79/112/EEG van december
Parlement bij de voorbereiding van
1978. Opvallend is wei dat het Hof
de Richtlijn 79/112/EEG uitdrukkeniet vermeldt dat de Belgische wet
lijk de wens heeft geuit dat door de
slechts bepaalt dat minstens het
lidstaten 'de handel in levensmiddeNederlands moet worden gebruikt.
lenprodukten wordt verboden inDoor het herformuleren van de vraag dien de (...) vermeldingen er niet op
van de Leuvense rechtbank kiest het
voorkomen in de landstaal (of -taEuropese Hof een verkeerd uitgangslen)' (Publikatieblad 1976, C-178,
punt. Deze vaststelling maakt het ar- biz. 56). In het definitieve artikel
rest echter niet ongedaan.
werd met dit advies geen rekening
gehouden.
KRITIEK
Opgemerkt dient te worden dat
De eis dat etiketten voor produkten
de nationale reglementering van de
die bijvoorbeeld uit Groot-Brittannie, meeste lidstaten het gebruik van de >
EUROPESE RICHTLlJN

Nederlands in de
Grondwet
Van onze verslaggever
KEES BASTIANEN
DEN HAAG - Hoewel het kabinet het onnodig vindt, wil een
ruime meerderheid van de Tweede Kamer toch onderzocht zien of
de positie van het Nederlands als
de taal van bestuur en rechtspraak niet kan worden vastgeIegd in de Grondwet. In elk geval
wordt die positie neergelegd in
de Algemene wet bestuursrecht
en bijzondere wetten waarin dat
te pas komt.
Dat is de uitkomst van een sereen
debat, waarin aIle sprekers het belang
van de moedertaal onderstreepten,
bloemrijk soms. Het gebruik ervan was
in Nederland zo vanzelfsprekend dat
het wettelijk niet of nauwelijks is geregeld. Het is ongeschreven recht,
schrijft staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken in een notitie van 13 oktober vorig jaar die de
Kamer donderdagmiddag besprak.
Menig kamerlid verwees gisteren
naar Italiaanse kranten die dit voorjaar
meldden dat Den Haag had besloten
het Nederlands als officiele taal te vervangen door het Engels. Die berichten
waren gebaseerd op een rapport van de
commissie-Van Gunsteren, een club die
op verzoek van PvdA-minister Ritzen
van Onderwijs had onderzocht of het
nodig was het gebruik van het Nederlands en andere moderne talen in het
hoger onderwijs bi] wet te regelen.
Hoeft niet, zei de commissie, want
het Nederlands heeft een sterke positie
en wordt met bedreigd. Bij een aantal
Italiaanse kranten kwam dat anders
over - vandaar. In maart heeft minister Ritzen onder druk van de Kamer
toch besloten het Nederlands op de hogescholen en universiteiten bij wet ver - .
plicht te stellen, behoudens uitzonderingen,
Met name de kamerleden Van Middelkoop, Mateman en Scheltema (D66)
bleven gisteren aandringen op een bepaling in de Grondwet . Scheltema had
een sociaal motief: opneming van het
gebruik van het Nederlands als sociaal
grondrecht zou de minderheden die
hun best doen Nederlands te leren, een
steuntje geven, yond ze. Een nadere
studie dan maar - daar had niemand
bezwaar regen, ook de staatssecretaris
niet,
Mateman kritiseerde CDA-minister
Van den Broek die in het buitenland
geen Nederlands spreekt, en oud-minister Ruding, zijn partijgenoot die onlangs in Brussel heeft geweigerd vragen van Vlaamse journalisten in het
Nederlands te beantwoorden: hij hield
zich bij Engels en Frans. Nederland
heeft Vlaanderen altijd de taal laten
verdedigen, zei hij, laat Nederland nu
eens de leiding nemen.

de Volkskrant, 8 me; 1992
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landstaal of -talen verplicht, hetzij
om de consument te beschermen,
hetzij om de culturele eigenheid te
vrijwaren. Deze nationale reglementeringen blijven ook na het arrest
van 18 juni 1991 gelden voor produkten die in de lidstaat zelf worden
geproduceerd en verkocht, en voor
produkten die rechtstreeks uit nietlidstaten worden ingevoerd.
DE NATIONAlE RECHTER

Ook volgens de uitspraak van 18
juni 1991 heeft de nationale rechter
uiteindelijk het laatste woord. Hij
beslist of een bepaalde taal gemakkelijk te begrijpen is. In Nederland zijn
er precedenten waarbij de rechter
het gebruik van het Nederlands op
etiketten voor voedingsmiddelen
niet noodzakelijk acht. Zo werd een
handelaar in Leeuwarden vrijgesproken die werd aangeklaagd omdat hij
conserven verkocht met enkel de
vermelding 'Apfelmus'. Op 4 januari
1985 oordeelde het Haagse Hof van
Beroep dat de vermelding 'vruchten
op zware siroop' op een blik perziken
niet noodzakelijk was. 'Pfirsiche halbe Frucht gezuckert' en 'Yellow
Cling Peach Halves in Syrup' Yond
de rechter voldoende duidelijk. In de
praktijk hecht de rechtspraak in
Nederland dus weinig belang aan het
gebruik van het Nederlands.
In Belgie is er een uitspraak van
de Correctionele Rechtbank in
Mechelen van 28 september 1987,
die toe staat dat Coca-Cola wordt verkocht met enkel de vermelding 'lliter Koffeinhaltige Limonade'. Het
Openbaar Ministerie tekende echter
beroep aan, waardoor het geschil nu
hangend is voor het Hof van Beroep
te Antwerpen.
ACTIEPROGRAMMA

De door het ANC gestarte politieke
actie beoogt de Vlaamse en Nederlandse instanties ertoe te brengen
een gezamenlijk beleid te voeren opdat het gebruik van de landstaal of
-talen op etiketten, in gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen verplicht blijft. Ook worden stappen
ondernomen om artikel 14 van de
Richtlijn 79/ll2/EEG te wijzigen:
'een gemakkelijk te begrijpen taal'
moet worden vervangen door 'minstens de landstaal of landstalen'.
Wat de juridische actie betreft, wor-

den belanghebbende burgers/ consumenten en/of verenigingen die de
bescherming van de Nederlandse
taal als statutaire doelstelling hebben, partij in het geding Piageme tegen Peeters voor het Hof van Beroep
te Brussel. De uitspraak van de nationale rechter kan immers belangrijk zijn.
Optimisten zijn van mening dat
Nederlanders en Vlamingen als consumentengroep voldoende belangrijk zijn om firma's automatisch het
Nederlands te laten gebruiken, ook
al is er geen wettelijke verplichting.
De zaak Piageme-Peeters, waarbij
een buitenlandse firma ervan uitgaat dat de Vlaamse en Nederlandse
consumenten er belang aan hechten
produktinformatie in het
Nederlands te krijgen, versterkt die
overtuiging.
Daartegen kunnen we inbrengen
dat het taalchauvinisme bij
Vlamingen en Nederlanders niet zo
sterk is dat ze zullen nalaten een
produkt te kopen omdat er geen
Nederlandstalig etiket op zit. Prijsen kwaliteitsoverwegingen zullen
steeds doorslaggevend zijn. Mede
daardoor blijft een wettelijke regeling van groot belang.

HAAGSE REACTIE

Op initiatief van CDA, PvdA, VVD
en GPV stelde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer op 31 januari dat informatie op verpakkingen van levensmiddelen in het
Nederlands moet. Er waren schriftelijke vragen van Van der Vlies (SGP)
en Beckers-de Bruijn (Groen Links).
Op deze vragen antwoordde staatssecretaris voor Volksgezondheid
Simons eind februari dat het 'geen
gevaar betekent voor de volksgezondheid en de veiligheid van de
consument dat het uitsluitend gebruik van de Nederlandse taal bij de
etikettering van levensmiddelen niet
meer verplicht is'. Ook Simons heeft
het dus niet begrepen: niemand
vraagt dat uitsluitend het Nederlands
wordt gebruikt, maar minstens.
Niemand heeft er bezwaar tegen dat
blikjes ook een tekst in het Kiswahili
of het Chinees bevatten, als de
Nederlandse en Vlaamse consumenten daarbij ook een Nederlandse uitleg krijgen.
<
Het dossier Produktinformatie niet longer

in het Nederlands? kan worden besteld
bij het ANC tegen

f

5,-/80 BF.

Telefoonnummer voor Nederland: 059233055; voor Belgie: 02-241 3164.

Geforwarde speed calls
Yvo Meihuizen - Bouw- en Woningdienst Amsterdam
Onlangs werden de Technische
Diensten in het Amsterdamse
Wibauthuis voorzien van een nieuwe telefooncentrale. Zeer geavanceerd, dat wel, maar de firma
Northern Telecom voorzag ons
daarbij van een handleiding in het
Engels. Naderhand werd deze aangevuld met een Nederlandstalige
maar onbegrijpelijke vertaling. Wat
vindt u van 'Toets een Station Call
Park-nummer in' of 'Gesprek binnen de Dial Intercom Group ontvangen'. De erbij geleverde toestellen - enige duizenden stuks - waren voorzien van functietoetsen
waarbij een korte functieverklaring
werd gegeven... in het Engels, met
omschrijvingen zoals 'Speed Call',

'Call Pickup' of 'Forward'. Dit leidde
al spoedig tot het volgende kreupele
taalgebruik: '[a, maar ik heb mij toch
naar [ou geforward?' Het kwam al
niet meer in me op om te zeggen:
'Maar ik heb mij toch naar jou laten
doorschakelen?'
Enerzijds is het treurig dat een firma als Northern Telecom niet de
moeite neemt een belangrijke klant
in Nederland te voorzien van toestellen met Nederlandstalige toetsen. Is
dat uit nonchalance of arrogantie?
Anderzijds is het beschamend en
tekenend dat een overheidsinstelling
niet de moeite neemt te eisen dat de
- duizenden - toestellen die ze afneemt, voorzien worden van Neder<
landstalige toetsen.
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ANTWOORD
Taaladviesdienst

i!!(if: SlIPTONG/SlIBTONG

II De Grote Koenen vermeldt slibII tong, maar de nieuwste druk
van Van Dale's Hedendaags
Nederlands houdt het op sliptong.
Wie heeft gelijk?

HET BEGRO(OT)TE BEDRAG

II Ik twijfel altijd over de juiste
II schrijfwijze van bijvoorbeeld
het begro(ot)te bedrag. Wat is de
regel?
De twijfel wordt veroorzaakt
door verwarring van een bijvoeglijk naamwoord met de gelijkluidende persoonsvorm van het werkwoord in de verleden tijd. We geven
daarom de regel voor de vorming
van de persoonsvorm en voor die
van het bijvoeglijk naamwoord dat
van het voltooid deelwoord is afgeleid.

I

Persoonsvorm verleden tijd:
achter de starn (het hele werkwoord
zonder -en) 'plakken' we -tem) of
-de(n).
Voorbeeld: begroot-tetn) en
besteed-detn); hij begrootte/besteedde een flink bedrag.
Bijvoeglijk naamwoord: achter
het voltooid deelwoord plakken we
een -e: begroot-e = het begrote bedrag,
besteed-e = het bestede bedrag. (Erverdwijnt een 0 en e als gevolg van de
basisspellingregel dat een lange klinker in een open lettergreep slechts
door een teken wordt uitgedrukt. Als
de uitspraak dat vereist, moet een
extra t of d worden toegevoegd: ontpit -> de ontpitte vrucht; gered -> het
geredde kind.)
Maar hoe zie je nu in een zin of je te
maken hebt met een bijvoeglijk
naamwoord of met een persoonsvorm? Allereerst staat een bijvoeglijk naamwoord bijna altijd voor een
zelfstandig naamwoord en na een
lidwoord (het - bedrag). Bovendien
bestaat er een handig trucje.
Een persoonvorm - in tegenstelling tot een bijvoeglijk naamwoord
- verandert als je de zin in een andere tijd zet:

Boer Bartjes vergro(ot)tezijn land met

tien hectare. (toen)
Boer Bartjes vergroot zijn land met tien
hectare. (nu)
Vergrootte verandert en is dus persoonsvorm: de juiste schrijfwijze is
dusvergrootte. Maar in:
Opdievergro(ot)te foto zie je zijn lenzen zitten. (nu)
Opdievergro(ot)tefoto zag je zijn lenzen zitten. (toen)
verandert slechts de werkwoordsvorm zie. Vergro(ot)te is onveranderlijk en dus een bijvoeglijk naamwoord. Dat wil zeggen: de vergrote
foto.

ij;i!l}

GESPUITGIETE PRODUKTEN

II Wat is de juiste vorm van het
II bijvoeglijk naamwoord dat is
afgeleid van het werkwoord spuitgieten? Moet ik spreken van spuitgegoten produkten, gespuitgiete produkten of van gespuit(ge)goten produkten?
v oor een nieuw proces of een
nieuwe handeling hebben we een
nieuw werkwoord nodig. Dat maakt
de taalgebruiker zelf, bijvoorbeeld
door iets toe te voegen aan een bestaand werkwoord.
Nieuwe werkwoorden worden
altijd zwak vervoegd: de verleden
tijd vormen we met -tetn) of -de(n)
achter de starn, de voltooide tijd
met het voorvoegsel ge- en de uitgang t of d.
Nieuwe sterke werkwoorden
maken we niet. Zuigen is een sterk
werkwoord (zoog, gezogen), maar het
ervan afgeleide, jongere werkwoord
stotzuigen wordt zwak vervoegd (stofzuigde, gestofzuigd). Hetzelfde geldt
voor zweefvliegen (gezweefvliegd),
beeldhouwen (gebeeldhouwd), stuiptrekken (gestuiptrekt), glimlachen (geglimlacht) en spuitgieten (gespuitgiet).
Bijvoeglijkgebruikt: de gespuitgiete
produkten.

I

Van Dale. Deze tongetjes hebben
namelijk niets met de substantie
te maken, hoe aannemelijk die
gedachte ook mag lijken.
De naam moet in verband worden gebracht met de werkwoorden
slepen of slippen. Deze vissoort kenmerkt zich door haar kleine omvang
en lenigheid: een sliptong is in staat
zich op te rollen. Daardoor kan ze
zich z6 klein maken dat ze nog gemakkelijker door de mazen van het
net slipt.
Bovendien worden deze visjes gevangen met een sleepnet. Het
Woordenboek der Nederlandsche
Taal vermeldt bij sleepharing'met
een sleepnet gevangen'. In sliptong
kan sprake zijn van klinkerverkorting (sleep - slip), zoals in:
snede - snit
kneep - knip
streep - strip
greep - grip

Islib

RUIKEN STINKEN

II Kan ik - naar analogie van Ik
II heb de aarde voelen trillen zeggen: lk heb een luchtje ruiken
stinken?
l a, al zult u velen de wenkbrauwen
behoort tot de
groep werkwoorden die een gewaarwording uitdrukken: zien, horen, voelen en vinden. Deze kunnen gecombineerd worden met een merkwaardige infinitiefconstructie, de zogenoemde accusativus cum intinitivo: ik
zie de zon in de zee zakken; ik heb
hem behoorlijk vinden doordrammen.
Een accusativus cum infinitivo
met ruiken is niet voor iedereen gewoon. Toch geven de grammatica's
daar - zij het met enige reservevoorbeeldzinnen van: ik heb de
aardappels ruiken aanbranden.
Ongetwijfeld zijn er taalgebruikers die weI eens een luchtje ruiken
stinken.

I zien fronsen. Ruiken
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Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren.
Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal, Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AKDen 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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

DONDEREN VANAF ...

wat had moeten zijn. De zin Iuidde: 'Een

spreekvormen voor ouders (de'grote stad'

Eric Schade - Amsterdam

wegens moord tot levenslang veroordeelde Amerikaanse vrouw kreeg in de gevan-

tegenover het 'platteland'). Het lijkt me
niet onaannemelijk dat de gesignaleerde

et alle respect voor dr. H. Brandt

genis een kind dat haar van schuld vri]-

verschuiving van moeder naar mama en

Corstius, maar dit keer slaat hij de
(taal)bal wel enigszins mis. Ik citeer uit
zijn artikel '[ullie Taal en Hun Taal' (Onze
Taa12/3 1992, blz, 41), waar de auteur de
in zijn tijd toonaangevende taalcolumnist Charivarius aanhaalt:

pleitte.'
Toevallig heb ik het desbetreffende ar-

ma in de grote stad eerder heeft plaatsgevonden dan op het platteland. Ik ben zelf

tikel gelezen. Het gaat over een vrouw die
veroordeeld was omdat ze haar kind vermoord zou hebben. Later bleek echter dat
de baby gestorven was ten gevolge van
een zeer zeldzame stofwisselingsziekte die
door de artsen niet was herkend en daardoor verkeerd behandeld was. Maar dat
werd pas duidelijk door de geboorte van
dit tweede kind, dat dezelfde afwijking

geboren in 1950, in Rotterdam, en heb
mijn moeder nooit met moeder aangesproken, maar altijd met mama of mao De
kinderen op school en uit de buurt zeiden
ook altijd mama; wij vonden toen moeder
al ouderwets en iets uit de boeken van Ot
en Sien.

•

M

'Hij (Charivarius) (...) legde dat uit aan
de hand van de twee zinnen: Zeus donderde van de Olympus af en Zeus donderde vanaf de Olympus. '

bleek te hebben als het eerste.
Deze twee zinnen zijn niet van Charivarius, maar juist van zijn (toenmalige)
critici. Charivarius stelde zich op het volgende standpunt: 'vanaf: splits dit, of
schrap het overtollige at· vanuit is even
onnodig als vanaf' (uit: Is dit goed
Nederlands?, blz, 26, Amsterdam, zevende
druk, sept. 1946).
Charivarius bestreed elk gebruik van
de twee gewraakte samenstellingen vanaf
en vanuit, wat hem kwam te staan op het

Om kort te gaan: niet het feit dat deze
dame eenkind kreeg in degevangenis, pIeitte haar vrij. Als ze daar een gezonde baby
had gekregen, dan zat ze er nu nog! Maar
juist dit kind pleitte haar vrij, doordat het
dezelfde afwijking bleek te hebben. Het
woordje dat is dus toch correct gebruikt.

NASCHRIFT J.A.M. VERMAAS
In mijn artikel 'Moeder is geen moeder
meer' zijn de aansprekingen mammal
pappa en moms/paps niet in de tabel opgenomen, omdat bij een schriftelijke en-

quete verschillen in uitspraak tussen
mama/mamma en papa/pappa nauwelijks waarneembaar zijn. Bovendien hebben de meeste qeenqueteerden enkele
medeklinkers gebruikt (mama/papa) en
bij een dubbele medeklinker de tweede

n het artikel van J.A.M. Vermaas in
Onze Taal nummer 4 staat op blz, 82
een tabel afgedrukt met de percentages
van landelijk gebruikte aanspreekvormen
voor ouders.
Omdat ik mi]n moeder altijd mams

tussen haakjes geplaatst (mam(m)a/
pap(p)a). De aansprekingen moms/paps
werden als tweede soort of als troetelnaam genoemd. De tabel zou te uitvoerig en minder relevant zijn als ik aile
soorten aansprekingen had opgenomen.
Wat de geografische verschillen betreft, wil ik wijzen op een tamelijk groot
onderscheid tussen bijvoorbeeld de provincies Limburg en Groningen. In de
stad Groningen zei gemiddeld 280/0 van

varius opgekomen en de zin 'Zeus don-

noemde en tegen mijn vader niet alleen

de qeenqueteerde bejaarden moeke, terwijl deze aanspreking in Maastricht bij
deze generatie niet voorkwam. In mijn

grappig bedoelde, bovenstaande weerwoord van taalgevoelige critici. In tegenstelling tot wat Brandt Corstius beweert,
is het dus niet zo dat Charivarius 'bedoelde (...) dat de woorden vanaf en vanuit in
bepaalde gebruiksomstandigheden gescheiden moesten worden'. Integendeel,
een zin als 'Zeus donderde vanaf de
Olympus' was blijkbaar niet bij Chari-

•

OUDERS AANSPREKEN (1)

Truus van Woerden-van der GraafDenHaag

I

derde van de Olympus af' evenmin, hoe-

pa maar ook vaak paps zei, zou ik willen

wel laatstgenoemde taaluiting conform

vragen waarom deze woorden niet in de

zijn aanbevelingen is opgesteld... door

tabel voorkomen. Voor mij zijn ze erg be-

spotters!

kend en vertrouwd.

artikel ben ik uitgegaan van landelijke
gemiddelden omdat ik anders tabellen

•

per provincie of stad had moeten aan-.
bieden. Een lang verhaal met veel tabellen zou waarschijnlijk niet in Onze Taal
gepubliceerd zijn.

•

EEN KIND DAT/WAT

n het februari/maartnummer werd in de
rubriek 'Ruggespraak' het woordje dat
omcirkeld omdat het volgens de redactie

I

OUDERS AANSPREKEN (2)

Marian Fortuin-van Herk - Rotterdam

Irma Dakman - Utrecht

k vraag mi j af of bi j het onderzoek van
J.A.M. Vermaas ook rekening is gehouden met geografische verschillen in aan-

I
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n ETYMOLOGIE VAN DE
TAALSTRAAT

Jan Ni/en Twilhaar taalkundige, Deventer

n 'Waar komt de Taalstraat vandaan ?'
(Onze Taal, november 1991) vroeg ik
mij af of er lezers waren die straat- of veldnamen kenden waarin taal, tatel, tater of
tadel voorkomt. De reacties die ik kreeg,
zijn interessant genoeg om nog eens op
het ontstaan van de naam Taalstraat in
Vught terug te komen.
De verklaring die ik in het genoemde
artikel geef, gaat ervan uit dat het linkerdeel taal is ontstaan uit tadel, een vorm
waarin de oorspronkelijke t stemhebbend
is geworden tussen twee klinkers in. Tatel
is de stam van het werkwoord tatelen, dat
onder meer 'wiebelen', 'sidderen' kan betekenen. Vervolgens werd een aantal
veldnamen besproken om aannemelijk te
maken dat de vorm taal oorspronkelijk
iets te maken had met een 'tatelende ondergrond', dat wil zeggen, een onvaste,
natte bodem. Deze verklaring werd ondersteund door de Taterstraat, een andere
naam voor de Taalstraat, die ook uit het
archief te voorschijn kwam: het werkwoord tateren betekent hetzelfde als tate-

n AMBTELIJK SCHRIJVEN
Mr. W.H. de Beaufort Eerste Plaatsvervangend Griffier, Tweede
Kamer der Staten- Generaal, Den Haag

e redactie van Onze Taal heeft in het
aprilnummer (op blz. 71) een ongelukkige keuze gedaan voor de illustratie
van het artikel over beleidsnota's. Op de
foto zijn twee toenmalige leden van de
Tweede Kamer te zien, (Kees) Van Dijk
van het CDA en (Marcel) Van Dam van de
PvdA. Zij presenteren niet een ambtelijk
rapport zoals het onderschrift luidt, maar
het Verslag van de RSV- enquête, zoals op
de foto leesbaar is. Dat was nu juist een
voorbeeld van een verslag dat bijna geheel door een politicus was geschreven,
namelijk de heer Van Dijk zelf. Bovendien werd het overal geprezen vanwege
zijn heldere en directe stijl. Het leed dus
juist niet aan het vervagende taalgebruik
waarover het artikel klaagt.

D

n NADELEN VAN SCHRIJVEN MET
DE PC
J.M.A. Wasserman - hoofdredacteur
'Gevaarlijke Stoffen , Vlodrop

len.

De bovenstaande verklaring wordt
kracht bijgezet door de gegevens die ik
van de heer Van Blaricum uit Boxtel ontving. Hij vertelt dat het ouderlijk huis van
zijn echtgenote gelegen was aan de
Taalstraat in Vught. Dit huis werd aan het
eind van de achttiende eeuw gebouwd en
bezat een kelder waarin in het midden
een pad was uitgespaard. Aan weerszijden
daarvan bevonden zich twee plateaus met
een hoogte van ongeveer zestig centimeter. Deze constructie was typerend voor
huizen in de Taalstraat en de naaste omgeving. Vroeger bevond zich in de nabijheid van de Taalstraat het haventje van
Vught. In het natte jaargetijde kon de
Taalstraat nogal eens te maken krijgen
met wateroverlast. De kelders werden op
bovenbeschreven wijze gebouwd om te
voorkomen dat de levensmiddelen door
het water onbruikbaar zouden worden.
Verder merkt de heer Van Blaricum op
dat het grootste deel van de Taalstraat (nu
nog) aan het stroomgebied van de
Dommel en het Bossche Broek grenst, een
laaggelegen natuurgebied, gesitueerd tussen Vught en 's-Hertogenbosch. In deze
weke, 'tatelende' grond liepen de kelders
bij hoog water dan ook geregeld onder.

Bij het doorbladeren van nummer 4 van
Onze Taal stuitte ik op het artikel over het
werken met een tekstverwerker. Daar ik
heel frequent (tien tot twaalf uur per dag)
voor een tekstverwerkingsscherm zit, had
de kadertekst 'Voordelen/Nadelen van
schrijven met een pc' (op blz. 74) mijn interesse. Eén nadeel trof mij: 'Na een paar
uur krijg je pijn aan je ogen: lezen van
scherm is vermoeiender dan lezen van
papier.' Dat overkwam mij in het begin
ook, totdat ik een zeer eenvoudige oplossing vond voor het probleem. Een oplossing die zowel voor kleurenschermen als
voor zwart - witschermen geldt. Zorg dat
de schermachtergrond zoveel mogelijk de
kleur van het papier benadert, maar vermijd het heel scherpe wit; zorg vervolgens dat de tekst op het scherm verschijnt
in een kleur die de tekst op papier zoveel
mogelijk benadert, en die is meestal
zwart. Een kleurenscherm biedt veel meer
mogelijkheden om te komen tot een 'persoonlijke' instelling.
Het vermoeidheidsprobleem van de
ogen is voornamelijk gelegen in het feit
dat men (bij correcties, bewerken, vertalen, onderzoek, etc.) vaak vanaf wit papier met zwarte tekst werkt naar een
zwart scherm met witte tekst. Kunt u zich

voorstellen wat de oogspieren en -zenuwen moeten doormaken, telkens als u
van papier naar scherm kijkt en omgekeerd? Uit eigen ervaring weet ik dat de
tip voor de ogen goud waard is. Ik vind
het daarom onvoorstelbaar dat opleidingsinstituten hun cursisten laten werken met een zwart/donker scherm en witte /lichte letters, terwijl de opleidingsmap
die naast de pc ligt een omgekeerd patroon heeft.

n VONDEL(S)PARK
A.J. van de Werken - Apeldoorn
er aanvulling op het artikel van de
heer C. Kostelijk over het Vondel(s)park (in het aprilnummer op blz. 83) kan
ik u melden dat de s niet in 1880 uit de
naam is verdwenen, maar in ieder geval
reeds in 1877, en zelfs door toedoen van
de tuinarchitecten Zocher zelf. Dat blijkt
althans uit het in mijn bezit zijnde 'Plan
van bebouwing der landerijen naast het
Vondelpark' — een door beide Zochers
gesigneerd en met 1877 gedateerd ontwerp. Een deel van het Vondelpark en de
naaste omgeving werd vrijwel geheel volgens dit plan uitgevoerd.

T

n REMBRANDT(S)PLEIN
Jo Daan - Barchem

p blz. 83 van het aprilnummer
wordt de spellingverandering in
Rembrandtplein ter sprake gebracht. Iedere
Amsterdammer en zeker de oudere
spreekt van het Rembrandtsplein. Al ben ik
geen Amsterdammer van geboorte, ik heb
er vanaf mijn vroege jeugd gewoond en ik
hoor zeker tot de ouderen. Thuis zeiden
wij Rembrandtplein, zonder s. De vorm
met s werd afgekeurd als sub- standaard.
Toen mijn ouders in Amsterdam gingen
wonen, hoorde de s niet in de naam. Is er
wel een nieuw naambordje geplaatst toen
in 1909 de s officieel in de naam werd opgenomen? Vondelspark hoorde je ook veel
in die zelfde tijd, maar dat werd bij ons
thuis op dezelfde manier, dus negatief,
gewaardeerd.

O
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Drogredenen [7]

Recept voor een veelvoorkomende drogreden: neem het standpunt van de tegenstander, verdraai het zo onopvallend
mogelijk, en val vervolgens het verteken-

De stroman

de standpunt aan. De drogreden van de
stroman en wat men ertegen kan doen.

Wim Kok: 'Zou je niet, in vergelijking met de militaire, een soort van sociale dienst-

plicht kunnen invoeren voor soorten van noodzakelijk werk waarvoor het in onze
samenleving steeds moeilijker wordt mensen te vinden? '

De Telegraaf: 'Kok pleit voor dwangarbeid.'
(NRC Handelsblad, 73 maart 7978)

F.H. van Eemeren & R. Grootendorst

et vertekenen van het
standpunt (of een argument) van de opponent
in een discussie brengt de
oplossing van het meningsverschil geen stap dichterbij.
In dit voorb eeld wijkt de weergave
overduidelijk af van het origine el:
A: 'Dtinken is minder schadelijk voor
de gezondheid dan de mensen vaak
denken. r
B: 'Dus jij vindt dat je maar raak kunt
drinken. '

In de vakliteratuur wordt het vertekenen van het standpunt van de opponent algemeen gezien als een incorrecte discussiezet, die bekend
staat als de drogreden van de stroman. De naam van deze drogreden
brengt tot uitdrukking dat de echte
opponent, met zijn echte standpunten en argumenten, vervangen is
door een zwakke imitatie, een karikatuur, die eenvoudig onderuitgehaald kan worden. Anders dan het
Engelse 'straw man ' is de Nederlandse aanduiding nog niet echt in
het gewone spraakgebruik ingeburgerd. Van Dale en Koenen vermelden naast de letterlijke betekenis
('pop van stro' ) aileen 'vogelverschrikker' en 'persoon die zijn naam
leent bij een transactie en er slechts
voor de schijn bij betrokken is'.
Iedereen die regelmatig publiceert, wordt wei eens het slachtoffer
van een stroman. Stoker gaf in zijn
column bijvoorbe eld eens dit com-

mentaar op de selectieve verontwaardiging bij 'verontruste burgers'
over de brandstichting in het hotel
waar de Centrumpartij vergaderde:
Dat fatsoenlijk Nederlandnu ineens
wakkerschrikt en de vijanden van de
Centrumpartijgaat uitschelden is een
veeg teken. Dat de politie 72 antifascisten otresteen, maar ianmaot en
Bruyn vrij laat lopen is nag een veeg
teken.
(de Volkskrant, 2 april 7986)

In een ingezonden brief werd Stokers standpunt als voigt verdraaid :
Stoker vindt dat de politie niet de
'anti-tascisten' had moeten oppakken
maar de leden van de Centrumpartij.
(de Volkskrant, 5 april 7986)

De briefschrijver heeft kennelijk niet
door dat er een verschil is tussen het
bedenkelijk vinden dat antifascisten
worden opgepakt terwijlleden van
de Centrumpartij vrij mogen rondlopen, en zeggen dat de laatsten
hadden moeten worden opgepakt.
SYMPATHIEKE STROMAN
Een reactie die gebaseerd is op een
stroman die een sympathieke opinie
verwoordt, wordt niet zo snel als
drogreden opgemerkt. Neem bijvoorbeeld de recente discussie naar
aanleiding van de uitlatingen van
Frits Bolkestein, fractievoorzitter van
de VVD in de Tweede Kamer, over
de in Nederland wonende moslims.
Volgens Bolkestein is het met 'fundamentele politi eke beginselen' als

de scheiding van kerk en staat, vrl]heid van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-discriminatie in
'de wereld van de islam' slecht gesteld, waardoor de in Nederland wonende moslims een 'gespannen verhouding' hebben met hun omgeving:
Overbovengenoemde fundamentele
politieke beginselen kan niet worden
gemarchandeerd. Ook niet een klein
beetje. ledereen in Nederland, islamiet zowel als niet-islamiet, heeft
zich te houden aan de wetten die uit
deze beginselen zijn voortgekomen.
(...)
Onze multiculturelesamenleving kent
dus grenzen, namelijk waar bovengenoemde politiekebeginselen in het
geding komen. Maar wie het cultureIe relativisme afwijst, kan het pluralisme daarom nog weI aanvaarden.
ledereen in Nederlandmag gaan en
staan waar hij wil, zijn eigen voedsel
eten, kleren dragen en godsdienst belijden.
(de Volkskrant, 72 september 7997 )

Sabri Kenan Bagci, voorzitte r van
het Inspraakorgaan Turken, schreef
in een reactie:
De fractievoorzitter van de VVD suggereertdat fundamentele politieke
beginselen als de scheiding van geloof en staat, de vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en
non-discriminatie in Nederlanddoor
moslims worden bedreigd.
(de Volkskrant, 74 september 7997)

En Ibrahim A. Farouk, van de Algemene Vereniging van Egyptenaren
in Europa, schreef een week later:
Volgens de liberale opvatting moeten
de moslims zich aanpassen en integreren. Oke, maar aanpassen aan
wat? Moeten ze voortaan het gebed
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van vrijdag op zondag doen en de
maand Ramadan gelijk aan december
stellen, en het offerfeest op 25 en 26
december vieren?
Of moeten de moslimvrouwen ver-,
plicht worden geen doek om hun
hoofd te dragen? Zelfs de koningin
draagt een doek op hoar hoofd, een
hoed is tenslotte ook een soort hoofddoek. Goat het hier aileen om de vorm
of om de inhoud?
Is het de bedoeling dot moslimvrouwen voortaan op het naaktstrand
moeten, met hoofddoek neem ik aan,
anders worden zij niet herkend? Of
moeten moslimfamilies verplicht worden aan partnerruil te doen, en liever
met niet-moslim partners, zodat de integratie volledig wordt?
(de Volkskrant, 21 september 1991)

vallen. Weinigen zullen het stuk van
Bolkestein nog bij de hand gehad
hebben om het naast de reaeties te
leggen die enkele dagen later in de
krant stonden. Zij moesten dus op
hun geheugen afgaan en dat is, zoals
bekend, een niet erg betrouwbare
bron. Waarsehijnlijk trad to en het
mechanisme in werking waar we eerder op doelden: de neiging om iemand minder snel van een stroman
te verdenken naarmate je het op
voorhand meer met zijn standpunt
eens bent. En het is - ook in onze
ogen - nu eenmaal sympathieker
om te vinden dat minderheidsgroeperingen hun eigen identiteit mogen
bewaren dan dat zij deze moeten opgeven.
TEKST EN UITlEG

Bagei stelt de gespannen verhouding
van de wereld van de islam met zijn
omgeving, waar Bolkestein het over
heeft, ten onreehte gelijk aan een bedreiging voor deze omgeving. En
Farouk geeft een draai van honderdtachtig graden aan Bolkesteins expliciete verzekering dat in Nederland
'iedereen mag gaan en staan waar hij
wil, zijn eigen voedsel eten, kleren
dragen en godsdienst belijden'.
Oat in beide reacties Bolkesteins
woorden worden verdraaid, zal niet
iedere krantelezer destijds zijn opge-

Is het mogelijk een stroman te identifieeren als er geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is? Volledige zekerheid is niet mogelijk, gemotiveerd
wantrouwen wel, In het algemeen is
het verdaeht als het weergegeven
standpunt evident absurd is. Ook
zonder het stuk van Bolkestein te
raadplegen, lijkt het toch weI bijzonder onwaarsehijnlijk dat hij echt zou
vinden - en geschreven zou hebben
- dat moslims verplicht zouden
moeten worden naar het naaktstrand
te gaan en aan partnerruil te doen.

Mooie tangen

w

at is het mooiste en ingewikkeldste voorbeeld van een tangconstructie in een werkelijk bestaande tekst?
Oat was de oproep die de redactie
deed in het januarinummer van
Onze Taal, We zochten in het bijzonder naar 'tangen' die geen persoonsvorm of bijzinnen bevatten,
het liefst met een of meer doosjesin-een-doosje, met een nieuwe tang
binnen een tangeonstruetie dus.
Een tiental tangeonstrueties
kwam binnen, waarvan een deel
echter niet aan de gestelde eis voldeed. Het voorbeeld dat op de tweede plaats eindigde en niet onver-

meld mag blijven, werd door Rinke
Berkenbosch uit een advies van een
belastingadviesbureau gehaald:

'net voordeel van dit in eigen beheer
opbouwen van pensioenrechten is
dot bij overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd de door vrijval van
dot deelvan de pensioenvoorziening
dot niet gebruikt kan worden voor
een eventueel weduwe- en wezenpensioen veroorzaakte sterftewinst (
niet in handen van een verzekeringsmaatschappijvolt, doch ten gunste
van de BVkomt.'

Twintig woorden in de tang genomen! De uitgeloofde boekebon gaat

Soms zijn er ook andere signalen.
Vaak wordt de weergave van het
standpunt voorafgegaan door frasen
als 'Het is duidelijk dat de auteur van
mening is dat...' of 'De auteur gaat er
kennelijk van uit dat...' Bij dergelijke
quasi-vertrouwenwekkende introdueties is de kans groot dat de auteur het
zelf in elk geval zo niet heeft geformuleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval in de aanhef van Bagei's reactie
op Bolkesteins stuk: 'De fraetievoorzitter van de VVD suggereert dat...'
Strikt genomen is dit niet eens een
eehte leugen, want Bagei beweert immers niet dat dit precies is wat
Bolkestein gezegd heeft - dat is nu
juist het geraffineerde van zijn stroman.
Wie meent dat zijn standpunt op
een stroman-aehtige manier vertekend wordt, voelt zieh vaak gedwongen precies te gaan uitleggen dat hij
in werkelijkheid een ander standpunt
heeft dan zijn opponent de luisteraar
of lezer wil doen geloven. Dat is soms
nogallastig en hij laadt in de ogen
van het publiek al gauw de verdenking op zieh dat hij een dubieus
standpunt aehteraf wil goedpraten.
Bovendien doet zo'n eorrectie op de
vierkante millimeter gauw muggezifterig aan. Toeh is dit het enige wat er
opzit.
<

Redactie Onze Taal

echter naar Alexander L. Valk te
Soest, de inzender van een tangconstruetie uit de Volkskrant van 18 februari 1992. Die tang is weliswaar
iets korter dan die in het bovenstaande voorbeeld (achttien woorden in de tang), maar is als exemplaar met een doosje-in-een-doosje
net iets 'mooier'. Die zin luidde:
'Het tweetal was het geheel eens:

het

als gevolg van de in december 1981
in Polen uitgeroepen staat van beleg
buiten de wet geplaatste vrije vakverbond Solidariteit diende met kracht
te wordengesteund. '

Met dank aan alle inzenders.

<
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Dubbelop
Marcel Lemmens - Rijkshogeschool Maastricht,
Faculteit Opleiding Tolk- Vertaler

enkema merkt in zijn Schrijfwijzer (1989, biz. 91) terecht
op dat pleonastisch en tautologisch taalgebruik niet
per se fout hoeven te zijn,
aangezien ze soms een verhelderend
of contrasterend effect hebben. Zo
kan volgens hem het pleonasme witte sneeuw heel goed gebruikt worden
in een context waarin ook sprake is
van vervuilde sneeuw (bruine smurrie). Het herhalen van een deel of
het geheel van een bepaalde betekenis kan nuttig zijn als een medede ling of boodschap duidelijk moet
overkomen bij de luisteraars of gesprekspartners (het betreft meestal
gesproken taal). Zo kan betekenisherhaling als een soort versterking
dienen, als in 'erg intensief en 'pril
begin'. Pleonasmen en tautologieen
zoals 'mede-collega 's' (Hennie
Starnsnijder), 'een extra ingelaste
vergadering' (minister Pronk) en 'de
huidige stand op dit moment'
(Annette van Trigt) zijn echter volledig overbodig.
• TUSSEN ONZEKER EN NADRUK

zenuwachtig of vermoeid is. Het
woord waaraan men eerst dacht of
de constructie die men eerst wilde
uitspreken, wordt vervangen door
een nieuwe vorm met (nagenoeg)
dezelfde betekenis . Voorbeelden van
versprekingen zijn:
1 ex-oud-studenten
2 een voorbeeld bijvoorbeeld
3 [De Amazing Stroopwafels] gaan
hun eerste tekst beginnen met
Gezond
In het eerste geval gaat het om een
oud-student die zichzelf meteen verbeterde. Het tweede voorbeeld komt
van Jack Spijkerman, die z6 snel
praat dat herhaling geen kwaad kan.
De derde verdubbeling is van Fred
Florusse, die op 22 juni 1991 de presentatie van Spijkers met Koppen
moest overnemen van Jack Spijkerman .
Meestal zal een spreker er zich
waarschijnlijk niet van bewust zijn
dat hij of zij een betekenis geheel of
gedeeltelijk herhaalt. Dit geldt ook
voor de tweede categoric, waarin
niet echt voor verdubbeling van betekenis wordt gekozen, maar wei
voor het gebruik van meer of langere woorden. Het betreft hier de
groep van 'babbelfouten', fouten die
worden gemaakt doordat er tijd
moet worden volgepraat, of doordat
men denkt dat er veel gezegd moet
worden. nit is typisch het soort slor-

digheden dat men in sportreportages hoort:
4 De overwinning van de ritzege
kan hem niet meer ontgaan.
(Studio Sport, 2-2-91)
5 verbetering in positieve zin
(Studio Sport, 3-2-91)
6 Het percentage zakt naar
beneden. (Heinze Bakker in
Studio Sport, 16-6-91)
De derde categorie ligt erg dicht bij
de tweede en betreft overlappingen
en verdubbelingen waarvan een van
de twee woorden verhoudingsgewijs
minder frequent is, meestal een 'chiquer' woord. Deze slordigheden zou
men als 'dikdoenerij' kunnen betitelen. Enkele voorbeelden:
7 Hij nam als eerste het initiatief
voor een bijeenkomst. (NOSLaat,31-1-91)
8 een hoogstandje van architectonische bouwkunst (NOS-Laat,
21-3-91)
9 zonder dat er uitzicht is op een
goed perspectief (RTL-4 Weer,
1-5-91)
10 een cruciaal keerpunt (Maartje
van Weegen, NOS-Laat, 14-5-91)
11 jongens die qua progressie
enorm vooruitgegaan zijn (Leo
Beenhakker in Studio Sport,
31-5-91)
12 [het zwemmen van Karin
Brlenesse] ziet er esthetisch niet

In de meeste gevallen hebben we te
maken met slordigheden die worden
uitgesproken onder een bepaalde
druk . De overlappende en dubbele
betekenissen zijn echter niet allemaal van hetzelfde soort. De verschillende pleonasmen en tautologieen die ik in het eerste halfjaar
van 1991 heb gehoord (en gezien),
heb ik geprobeerd onder te brengen
in een aantal categorieen. Hoewel
het aantal categorieen misschien
groter of kleiner lOU moeten zijn, de
grenzen van de indelingen vaag
zijn, en de voorbeelden soms in
meer dan een categorie zijn in te delen, kan er mijns inziens toch een
bepaald onderscheid worden gemaakt .
Ten eerste is er de verspreking die
wordt veroorzaakt doordat men ti]dens het spreken van gedachten verandert of doordat men bijvoorbeeld
'-------------132--------------------------

mooi uit (de heer Roskam,
trainer van KB, in Studio Sport,
21-6-91)

De vierde categorie bevat slordigheden die ontstaan doordat men iets
zeer sterk wil benadrukken.
13 snel omlaag kelderende temperaturen (RTL-4 Weer, 5-12 -90)
14 Het Land van Valkenburg is bij
uitstek HET blad om uw
oproep bekend te maken.
(2-5 -91)
15 dé beste tijdritspecialist (Mart
Smeets in Studio Sport, 13 -7-91)
16 Ik sta hier midden in het hart
van het festival. (Maud Coppes,
Ned. 3, 31-8 -91)
Voorbeeld 10 zou waarschijnlijk ook
heel goed in deze categorie geplaatst
kunnen worden. Misschien had
Maartje van Weegen niet zozeer wil
laten horen dat ze weet wat cruci--len
aal is, maar had ze keerpunt slechts
wat meer kracht bij willen zetten.
Voorbeelden 14 en 15 zijn interessant omdat ze anders zijn dan alle
andere verdubbelingen: het gaat hier
niet zozeer om een herhaling van
een betekenis met een extra woord,
maar om verandering van lettertype
en intonatie (al moet gezegd worden
dat ook 'bij uitstek hét blad' nog ietwat vreemd is) .
Het voorbeeld uit het regionale
blad Het Land van Valkenburg brengt
me bij mijn laatste categorie: niet
weten dat er iets fout is. Het is natuurlijk heel moeilijk te bepalen of
iemand er zich wel of niet van bewust is wanneer een betekenis onnodig verdubbeld of gedeeltelijk herhaald wordt. Toch zijn er gevallen
waarvan men vermoedt dat de spreker of schrijver niet beseft of beseft
heeft dat er een slordigheid is uitgesproken of opgeschreven. Dit geldt
met name voor geschreven tekst,
waarvoor men vaak meer bedenktijd
heeft. Voorbeeld 14 is misschien
zo'n geval. Een ander voorbeeld is:
17 in de verdere rest (schriftelijke
opmerking van een student bij
een toets, juni 1991)
Een aantal subtiele herhalingen in
gesproken taal die wellicht niet iedereen meteen zouden opvallen:

18 we naderen Breda heel spoedig
(de heer Nouwen, hoofddirecteur ANWB, in NOS-Laat,
22-3-91)
19 er zijn sommige spelers die
(scheidsrechter Blankenstein in
Studio Sport, 28 -4-91)
20 hun uitkering kunnen blijven
behouden. (Verslaggever René
Went in het NOS Journaal van
12-8 -91)
21 tot voor een jaar geleden (de
heer LeBlanc van de Oost-Europa
Bank tijdens een uitzending van
NOS-Laat, 26-8 -91)
i GELEGENHEIDSTAAL

Het moge duidelijk zijn dat de inde
pleonasmen en tautolo- -lingva
gieën in categorieën moeilijk is, omdat men meestal niet weet wat er is
omgegaan in het hoofd van de spreker of schrijver. Toch lijkt het me
dat er omstandigheden zijn waaronder bepaalde personen betekenis-

Toch
Of het al door anderen is gesignaleerd weet ik niet, maar toch is het
laatste jaar hevig in opmars, waarbij
het van betekenis is veranderd.
'Democratie is toch een systeem
dat van binnenuit functioneert',
'Schrijftaal is toch een soort code'
(allebei gehoord op de Wereldomroep) . Tot voor kort zou op toch
nadruk zijn gevallen (toch, ondanks...) of er zou een vraagteken
achter de zin zijn gezet, dat stond
voor: toch zeker? of niet soms?
Het vraagteken en de nadruk zijn
weg en nu heeft toch de betekenis:
'dat kan niemand tegenspreken, dat
is algemeen bekend'. Zo gaat de betekenis in de richting van immers.
Maar vaak is er helemaal geen betekenis; dan wordt het een stopwoord
zoals het gelukkig weer uitstervende
dus.
Immers komt vooral in de schrijftaal voor en misschien was er behoefte aan een plaatsvervangend

herhalingen uitspreken die ze anders niet zouden gebruiken, en dat
er mensen zijn die een aantal van
dergelijke herhalingen niet herkennen.
Het is ten slotte ook aardig te
zien dat verdubbeling van betekenis kan leiden tot verandering van
betekenis. Zo stond in een kop van
de sportpagina van De Telegraaf op
5 september 1991 het volgende:
'Feyenoord blijft nog ongeslagen'.
Als er had gestaan is nog ongeslagen
in plaats van blijft, dan was de kop
neutraal tot zelfs ietwat triomfantelijk geweest (er had natuurlijk ook
kunnen staan 'Feyenoord ongeslagen' of 'Feyenoord nog ongeslagen'). De combinatie van blijven en
nog lijkt nu echter te impliceren dat
het niet lang meer zal duren voordat Feyenoord het eerste verlies zal
leiden. Is dit een kop van een optimistische Feyenoord-fan of van een
Rotterdamse pessimist? <

Frans van Hasselt - journalist, Athene

woordje in de (betogende) spreektaal. Of is het een voortzetting van
het in de mode gekomen gebruik
van toch? aan het einde van een bewering, ook met 'dat kun je toch
niet tegenspreken ?' als gevoelswaarde. 'Vestdijk is een schrijver van wereldformaat, toch ?' wordt nu
'Vestdijk is toch een schrijver van
wereldformaat.' Zonder vraagteken.
Sommige sprekers, zoals minister
Kok en kardinaal Simonis, gebruiken
het zo vaak dat men onwillekeurig
aan het tellen slaat, wat natuurlijk
ten koste gaat van de aandacht voor
het betoog. <
Noot redactie Onze Taal
Van Dale 1984 heeft de betekenisontwikkeling al te boek gesteld: onder
toch, betekenis 9) vinden we: 'om tevens aan te geven dat men de inhoud
bekend acht of daartegen geen uitspraak verwacht (immers)'.
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Genootschap, doe er iets aan!
Taalergernissen
HANDVATTEN

ALS/TERWIJL

Mw. E. Hoogduin - Leidschendam

A.B. Hoytink ambassadeur van Nederland, Bern

n een tv-uitzending van 'Tien voor taal'
werd een uitleg van een woord gegeven
door de toneelactrice Sjoukje Hooymaayer. Zij flapte er tot driemaal toe
handvaten in plaats van handvatten uit.
Ik vind het nogal genant dat dit in een
taalprogramma niet wordt opgemerkt.
Het meervoud van handvat is handvatten.
Dat is heel gemakkelijk te zien aan het
werkwoord aanvatten: men zegt immers
ook 'wil je dit even aanvatten', en niet

I

l geruime tijd valt het mij op dat de
persorganen, ni jver uit het Engels/
Amerikaans vertalend, zinsconstructies
gebruiken als deze: 'Als de omstanders
toejuichen, valt het standbeeld van
Stalin.' In woordenboeken is als in deze
betekenis niet terug te vinden. Ais (!) ik
dit schrijf, besef ik dat ik de 'Vierkantjes'
van PCudB mis.

A

banden, het schurkt zich zo steels tegen
de wangen, het ontstijgt zo lichtvoetig de
lippen, het klinkt zo subtiel, zo genuanceerd, zo afgewogen, zo weloverwogen,
het verzekert de spreker met name van de
oh zo eerbiedwaardige uitstraling van de
postmoderne erudiet.
Gezegend zij met name dit onvermoeibaar rondzingende koor van moeizaam elkaar napapegaaiende taalkunstenaars!
Wat zou onze zintuigen nog vermogen te
prikkelen zonder met name met name?

NAAR-IGHEID

'aanvaten'.

NIET

N.W.J. Speelman - DenDolder

Henk Heiden - Oosterhout

ERAAN TOE
Drs. G.J. Westerink - Veenendaal
n de elfde druk van Van Dale wordt bij
het lemma toegaan als betekenis onder
andere aangegeven: '3. in zijn werk gaan,
plaatshebben, gebeuren: hij let op of alles

I

behoorlijk toegaat in huis; zo gaat het in de
wereld toe; het gaat er vreemd toe.' In deze
betekenis is het werkwoord tegenwoordig
bijzonder populair, maar dan wordt voor
toe nog het (misplaatste) woordje aan gebruikt. Men lijkt algemeen te denken dat
dit aan daar hoort. Zelfs de minister-president zei onlangs voor de radio: 'Ja, het
gaat er daar vreselijk aan toe.'
'Aan toe' is inderdaad een bestaande
combinatie. Van Dale noemt onder het
lemma aan onder andere:
- ik ben er nog niet aan toe;
- men moet weten, waar men aan toe is;
- de zieke is er beter aan toe;
- ik kom er nooit aan toe, u te bezoeken.
Kennelijk denkt men aan deze zinnen
als men aan gebruikt bi j het werkwoord
toegaan. Daarbi j zal zeker een rol gespeeld
hebben dat de betekenis van beide uitdrukkingen niet zo ver uiteen ligt. Maar
toch is er een duidelijk verschil. Bij toegaan gaat het om een uitdrukkelijk gesteld voortgaand gebeuren, bi j eraan toe
zijn om de beschrijving van een toestand
zonder uitbreiding in de tijd.

n het julinummer (1991) van Onze Taal
schrijft drs. Kortman: 'Kan Onze Taal
niet eens helpen dat gebruik van met
name tot gezonde proporties terug te
brengen?'
Aansluitend heb ik ook een verzoek:
kan Onze Taal eens helpen het gebruik
van het woordje niet in zinnen als de hierboven geciteerde als 'niet gewenst' aan de
orde te stellen ?

I

MET NAME
Rob van der Burg - Groningen
et name, wat een verrukkelijke uitdrukking is met name met name.

M

Laat ons derhalve een loflied aanheffen
over met name met name!
Welk een voorrecht betekent het te
mogen leven in een tijdsgewricht waarin
men met name geen krant kan openslaan
of geen radio of televisie kan aanzetten
zonder dat met name het oog en/of oor
wordt gestreeld door met name met name.
Zijn het niet met name onze journalisten, politici en deskundigen in allerlei
disciplines die met name de toehoorder
of toeschouwer zo aangenaam weten te
verrassen met met name met name?
Met name met name ligt zo weldadig in
de mond, het kietelt zo schalks de stem-

teeds meer erger ik mij aan een woekerend verschijnsel dat inmiddels in het
taalgebruik van velen is doorgedrongen.
Het woord naar (of ook, wat verlengd,
naar... toe) neemt steeds vaker de plaats in
van woorden of woordcombinaties als
voor, met, tenbehoeve van of tenopzichte van.
Een kleine selectie uit de talloze voorbeelden:
- Senator Kaland in het NOS-Journaal (23
november 1991): 'Ik zeg dat met enige
schroom naar de minister-president.'
- Uit een godsdienstige tekst over het r.k.vormsel: '(...) laat Gods liefde zien naarde
mensen toe.'
- De voorzitter van de OR van het VUZiekenhuis (OR-informatie, 18 december
1991): 'De rode draad door het geheel is
dat de OR meer aandacht wil schenken
aan zijn pr naarde achterban.'
- Uit een nota van het Nationaal Ziekenhuisinstituut: IEr moeten voldoende motiverende aspecten in het project zitten
zowel naar medewerkers als naarouders.'

S

Enzovoort. Wie er oog en oor voor heeft,
ziet en hoort dit misbaksel dagelijks, in officiele stukken en in clubblaadjes, uit de
mond van hoge functionarissen en lager
personeel.
Verschraling en verarming no em ik
het. Ik blijf me ertegen verzetten. Zou het
helpen?
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PLUSCRATIE
Drs. K. Reestman - Hengelo

e taal is een onvoorspelbaar en onberekenbaar systeem. De levende taal
vertoont rare verschijnselen. Een van de
jongste binnendringers is de reeds bestaande term plus, maar nu gekoppeld
aan allerlei andere woorden, meestal in
de reclame. Tot voor kort werd het woord
plus gebruikt als een rekenkundige term,
als een opsommend voegwoord, of als

D

een middel om een bepaald telwoord
enigszins onbepaald te maken (een zesplusje). Gekoppeld aan een ander woord
kwam het in slechts enkele uitdrukkingen
voor: plusminus, pluspool, plus four.
Al langer in gebruik was plus bij het
aangeven van het vetgehalte van kaas.
Maar het eerste gebruik van plus in de
moderne betekenis is waarschijnlijk het
aangeven van een onderste leeftijdsgrens

(de vijftigplusser).
De neologismen met plus erin hebben
als gemeenschappelijk kenmerk de betekenis 'beter dan de vorige'. Het is een
kwalitatieve toevoeging geworden. Dit
wijkt af van de zuiver kwantitatieve betekenis van 'meer' of 'groter'; deze betekenissen zijn wel aanwezig maar met een
toegevoegde positieve kwalificering.
Ik heb uit ergernis een lijstje bijgehouden
van plus- termen: Peugeot 205 Plus, Inter-

city PLUS, Fenix Plus, Esquire Plus,
Ginseng Plus, Plus Weekend, variant Plus
(in dagblad), IBM 486 Plus, Wick Calcium
Plus, de Plus Markt, Colgate Plus, Ratel
Plus (KRO), Voetbal Plus (Tros), Nationaal
Milieubeleidsplan Plus, 2000-plus- bijbel,
RTL Plus , het pluspakket (van de kabel tv), Plus Sport.
Mogen we — gezien de snelle verbreiding
van het plus-virus — binnenkort misschien termen verwachten als bami speci-

aal plus, concert plus, film plus, quiz plus,
onderwijs plus of zelfs kerkdienst plus?
Ik vind deze pluscratie maar een rare
vertoning van de commercie, die uit concurrentiezucht woorden produceert waaruit geen enkel taalgevoel meer spreekt.
Tegen commercie is geen taal bestand.

ONNODIG ENGELS
J. Kleijn - Heemstede
n Onze Taal is al vaak aandacht besteed
aan de opmars van het Engels in de

wordt gesproken of waarin zoveel Engelse
termen worden gebruikt dat men niet
meer naar een Nederlands woord zoekt.
Dat geldt ook voor .bedrijven die aan hun
naam of produkt een Engelse tint willen
geven. Wat ik evenwel niet begrijp, is
waarom officieel in Nederland ingestelde
zaken een Engelse benaming moeten krijgen. Ik erger me aan benamingen als shut-

OTO
Erwin van de Pol - Amsterdam
oe haalt iemand het in zijn mond om
oto te zeggen? In het Grieks is het autos; via het Latijn en dus het Italiaans zijn
de a en de u (oe) samengetrokken tot au.
De Italianen zeggen dat het duidelijkst:

H

aoetomobile.

tle-bus, business-bus, intercity en roadpricing. En waarom heten programma's voor
een geheel Nederlands publiek Honeymoon quiz, Boggle, Surprise show of Soundmix show?

De eerste auto kwam uit Duitsland:
das Automobiel. Ergo: het is auto, vol in
de wijd geopende mond. Het zuinige oto
is een regelrecht gallicisme.

VERWIJZEN

Ir. M. Hugenholtz - Roden

BERN STIEN?
G. Roelfsema leraar Engels meao, Lekkerkerk

en ongewoonheid tegenwoordig is het
gebruik van aanwijzende voornaamwoorden in de spreektaal zonder veel, of
helemaal geen verband met het voorgaande, dan wel zonder de noodzaak van
het aanbrengen van onderscheid. 'Als u
die knieën niet hoger heft, en die armen
niet beter strekt...', 'Daar trekt die scheidsrechter die rode kaart' en 'die bal gaat

E

naast dat doel'.
Niet alleen bij sport en spel die joviale
toon, ook hogerop is te horen dat 'als die
economie weer aantrekt, die Kamer zal
komen met voorstellen om die toelating
tot die universiteit te verruimen', enz.
Hoe komt het dat zovelen dit taalgebruik onbewust overnemen? Het lijkt nog
het meest op de geheimzinnige gelijktijdigheid waarmee de jeugd voor knikkeren
of een ander spelletje kiest.

'U MAG EVEN...'

teeds vaker hoor ik de naam van de
componist van de West Side Story uitspreken als 'Bernstien'. Als men meent
dat buitenlandse namen die op -stein eindigen, aan het einde als 'stien' uitgesproken moeten worden, dan zou men ook
over 'Einstien' moeten spreken, of zelfs
over 'Ienstien'. Maar dat wordt ridicuul,
hetgeen ons het volgende rijmpje leert:

S

There's three people named Stein
There's Gert and there's Ep and there's Ein.
Gert's poems are bunk. Ep's statues are junk
And nobody can understand Ein.

Het merkwaardige is dat al deze ie -sprekers Bernsteins naam blijkbaar beter weten uit te spreken dan Bernstein zelf. In
de reportage over het 100 -jarig bestaan
van Carnegie Hall kan iedereen duidelijk
horen dat hij zelf 'Bernstijn' zegt. Dat
doet zijn vriend Zubin Metha trouwens in
die zelfde reportage ook. Ik hoop dat de
Nederlandse betweters dit ter harte zullen
nemen.

A.B. Hoytink ambassadeur van Nederland, Bern

et 'zullen we' van de fysiotherapeut
(zie de ergernis op blz. 13 in het juninummer van 1991) is bijna even erg als
de volgende veelvoorkomende opmerkingen van vele — merkwaardigerwijze
meestal vrouwelijke — ziekenhuisreceptionisten en bankbedienden: 'U mag even
uw onderhemd uitdoen', 'U mag hier
even uw handtekening zetten', en zo
meer. Wordt het geen tijd dat deze 'gesprekspartners' duidelijk wordt gemaakt

H

dat zij hun taalgebruik wel eens wat mogen veranderen?

Nederlandse taal. Ik kan mij indenken dat
er vakgebieden zijn waarin zoveel Engels
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VAN WOORD
TOT WOORD
Marlies Philippa

o

P 20 en 21 februari van dit
jaar was de paus in ons
land. Niet de paus van
Rome, maar de paus van
Alexandrie, Shenouda III,
patriarch van de Koptisch-orthodoxe Kerk. Zoals de Roomse paus de
opvolger van Petrus is, zo is
Shenouda III de 117de opvolger van
de evangelist Marcus. Marcus, geboren in Libie, heeft in het jaar 43 het
christendom in Egypte gepredikt. In
68 stierf hi j in Alexandrie de marteldood. Het christendom verspreidde
zich snel in Egypte en de Koptische
Kerk speelde dan ook in de eerste
eeuwen van onze jaartelling een belangrijke rol. Het kloosterwezen is in
Egypte ontstaan. In de vijfde eeuw
kwam er een scheiding met Rome.

Koptisch

MONDIALE lEENWOORDEN

rend heen en weer gesprongen tussen Koptisch, klassiek Arabisch,
Egyptisch Arabisch, Engels en
Nederlands. De paus sprak Engels en
het evangelie was in het Nederlands.
Bizar klonken de in het Nederlands
gezongen liederen op millennia
oude traditionele melodieen.
DODE TAAl

• 13 AMSHIER 1708

Tijdens het bewind van de
Romeinse keizer Diocletianius vonden er hevige vervolgingen van de
christenen plaats. Als herinnering
hieraan nam de Koptische Kerk het
eerste regeringsjaar van de keizer in
284 als begin van de liturgische jaartelling aan. Het jaar 1992 is dus volgens de Koptische kalender 1708.
Op 21 februari 1992, 13 Amshier
1708ste jaar van de martelaren,
werd in Amsterdam-Noord door
Zijne Heiligheid Paus Shenouda III
de 'Koptisch Orthodoxe Kerk van de
Heilige Maria' ingewijd, ten behoeve
van de ongeveer tweeduizend Kopten (vooral Egyptenaren) die in
Nederland wonen. Amshier is de zesde maand van het Koptische jaar, en
loopt van de tweede week van februari tot de tweede week van maart. In
Egyptische kranten, zoals de ook in
Nederland verkrijgbare Al Ahram (de
piramiden), staan iedere dag drie
data vermeld: de westerse, de islamitische en de Koptische.
U vraagt zich wellicht af wat dit
alles met onze taal te maken heeft.
Heel wat. Allereerst was ook het
Nederlands vertegenwoordigd in de
talenmengelmoes die in deze kerk te
beluisteren viel. Ik was erbij en ik
luisterde ernaar. Er werd voortdu-

tekens met de laatste zeven letters
uit het demotisch, een vereenvoudigde versie van het hieroglyfenschrift, bekend als een van de drie
schriftvarianten op de steen van
Rosetta. Op deze steen staan hieroglyfen, de schriftelijke weergave van
de oude Egyptische taal, demotisch
en Grieks.

In de tweede plaats kent onze taal
een paar Koptische leenwoorden.
Het woord kopt zelf bijvoorbeeld.
Kopt is via het Arabisch in het
Nederlands gekomen. Het Arabisch
heeft het van het Koptisch, dat het
ontleend heeft aan het Griekse aigyptios 'Egyptenaar'. Aigyptos 'Egypte' komt van het Faraonische Ha Ka
Ptah 'huis van de god Ptah', een benaming voor de stad Memphis (nu
Cairo). De Koptische taal is de laatste fase van de oorspronkelijke
Egyptische taal. Sinds Egypte vanaf
de zevende eeuw werd geislamlseerd
en gearabiseerd, raakte het Koptisch
steeds meer in onbruik. De Egyptenaren die zich niet bekeerden tot de
islam, maar christenen bleven,
noemden zich Kopten. Pas in de
tiende eeuw sijpelde het Arabisch
ook de Koptische gemeenschap binnen. Het Koptisch verdween als
voertaal in de loop van de dertiende
eeuw, het eerst in de delta. In
Opper-Egypte bleef de taal bestaan
tot in de veertiende eeuw. Momenteel wordt het Koptisch nog uitsluitend gebruikt in de eredienst van de
Koptische christenen. In het Egyptische Arabisch zijn wel veel Koptische woorden bewaard gebleven,
vooral op het platteland. De taal
wordt geschreven in Griekse letter-

De vier andere Koptische leenwoorden in het Nederlands zijn antimoon, andijvie, bark en oase. De
naam van het scheikundige element
antimoon, dat ook gebruikt kan worden om de ogen te verfraaien en te
helen, is via het middeleeuws
Latijnse antimonium wellicht ontleend aan het Arabisch, dat het op
zijn beurt van het Grieks en dat
weer van het Koptisch heeft.
Andijvie komt via het Franse endive
(witlof) eveneens uit het middeleeuwse Latijn: intubon. De oorsprong is het Koptische toeba, de benaming voor de maand die v66r
amshier komt. In deze maand (januari-februari) oogstte men de andijvie. Toeba is in een stad als
Alexandrie berucht, omdat het dan
zo vaak stormt.
Bark is afkomstig van het Koptische bari, de naam voor de bootjes
van de scheepvaart op de Nijl. In
het Grieks werd dit vervormd tot baris, waaruit de Romeinen barica
maakten, dat tot barca verkort reeds
in de derde eeuw in Portugal bekend
was. Vandaar kwam het in alle
Romaanse en Germaanse talen.
Het woord oase hebben we van
het Grieks, dat het van het Koptisch
heeft overgenomen. In het Egyptische Arabisch bestaat het nag
steeds als waha.
De Kopten leven als bescheiden
minderheid in Nederland. Nauwelijks bekend qua godsdienst en qua
taal. Hun taal is dood. Evenals het
Latijn vroeger bij de rooms-katholieken wordt zij nag slechts bij de eredienst gebruikt. Maar enkele woorden zijn blijven bestaan. En die zijn
over de hele wereld bekend gewor<
den.
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Nieuw, groot, eigentijds, hedendaags: onder deze vlaggen
is sinds 1984 een vloot van woo rdenboeken het Nederlandse-taalgebied binnengevaren. Voor de komende herfst

Iaap Bakker

staan herziene drukken van de grote Van Dale en de kleine
Koenen op stapel. De keuzemogelijkheden zijn nauwelijks
meer te overzien. Vandaar dit 'vergelijkend wa renonderzoek'. We beginnen met de grote handwoordenboeken: de
Hedendaagse Van Dale, Koenen en Verschueren .

De woordenboekentest
et als ste reotorens, automobielen en andere levenspartners zijn woo rdenboeken na zekere
tijd aan vervanging toe.
Ze slijten, ze verouderen en steken
steeds stoffiger af tegen hun glanzend-nieuwe opvolgers.
Met deze woordenboekentest wil
ik u een handje hel pen bij het kiezen van een nieuwe compagnon in
het taa lverkeer. Om praktische redenen is mijn bespreking gesplitst in
een gedeelte over de kleine woordenboeken (Prisma, Kramers, kleine
Koenen, kleine Hedendaagse Van
Dale), dat u aan het eind van het
jaar tegemoet kunt zien, en een gedeelte over de grote handwoordenboeken. Daarover buigen we ons n u .
Het gaat om dit drie tal:

u moet zich vooral afvrage n welk
naslagwerk het best bij u past. Oat
vergt enig zelfonderzoek. Bent u een
actieve taa lgebruiker - iemand die
veel spreekt, schrijft en/of redigeert?
Of bent u in de eerste plaats een lezer? Leest u veeI oudere literatuur, of
vooral hedendaagse teksten? Bent u
ongeduldig van aard? Stelt u belang
in achtergrondinformatie en curie uze woordbetekenissen? Welke woordenboeken hebt u al in de kast
staan?
Ais u voor uzelf die vragen kunt
beantwoorden, dan weet u welke
waarde u moet hechten aan de cijfers en commentaren die ik u zal
voorzetten. Maar eerst zal ik uitleggen hoe ik de woordenboekentest
heb uitgevoerd.

- Van Dale Groot woordenboek
van hedendaags Nederlands;
- Wolters' Woordenboek Eigentijds
Nederlands (de 'Grote Koenen');
- Verschueren Groo t Geillustreerd
Woordenboek.

Om te beginnen heb ik de omvang
van de onderzochte werken vastge steld. Op grond van steekproeven
maakte ik een schatting van de aantallen trefwoorden en tekens (letters,
cijfers, leestekens, spaties) . In Verschueren - tevens encyclopedie heb ik uitsluitend het woordenboekgedeelte geteld.
Getallen zeggen niet alles . De eigenschap waar het in feite om gaat,
is compleetheid: de mate waarin het
boek de woorden beschrijft die hedendaagse taalgebruikers, om uit eenlopende redenen, zouden willen
opzoeken. Om een indruk te krijgen
van de compleetheid plukte ik honderd ouderwetse woorde n uit Max
Havelaar, de Tachtigerspoezie en de
Tale Kanaa ns, en honderd moderne
woorden uit kranten, tv-programrna's en conversaties. Die zocht ik
vervolgens op in de drie harrdwoordenboeken en de grote Van Dale.
Van de oudste woorden werden er

N

. OMVANG

De dikke Van Dale staat er n iet bij
omdat de huidige, elfde druk binnenkort wordt vervangen. Ik heb
hem overigens weI degelijk bij het
onderzoek betrokken, maar het lijkt
me zinvoller om te zijner tijd verslag
te doen van de nieuwe editie. Omdat u natuurlijk toch nieuwsgierig
bent, heb ik de testresultaten van de
elfde druk in een klein tabelletje same ngevat.
• ZElFONDERZOEK

De vergelijking van woordenboeken
met levenspartners heb ik niet aileen voor de grap gemaakt. Ook bij
woordenboeken moet u zich niet
blindstaren op 'ob jectieve' gegevens;

negentig door minstens een van
deze vier vermeld, van de nieuwste
woorden slechts zeventig. (Het pulk je van de Nederlandse lexicografie is
niet op de hoogte van termen als
beugelbek, billboard, CT-scan, macher,
mens-uren, sushi en trivia.)
Door middel van een eenvoudige
deling kon ik een waarderingscijfer
berekenen. In Koenen, bijvoorbeeld,
vo nd ik 68 'o udste woorden'. Oat
getal gedeel d door 90 is 7,6 (afgerond 7'h) . Van Dale Hedendaags
vermeldde 46 ' nieuwste woorden';
46 : 70 = 6,6 (afgerond 6'/2).
• TESTBATIERIJ

De hoofdmoot van het onderzoek
besto nd uit een systematische vergelijking, aan de han d van een testbatteri j van honderd zeer uiteen lopende woorden: gewone Nederlandse
woorden zoa ls argwaan en hinken,
lastig te definieren begrippen als
meesmuilen en ergotherapie, leen- >

Ter vergelijking:

GROTE VAN DALE (1984)
f 255 ,230 .000

Prijs
Woor den*
Tekens*

29 m iljoen

Compleetheid

Oudste w oorden
Nieuw ste woorden

10
4

Diepgang van de informatie

8+

Betekenisverklaring

10

Hulp bij aetief taalgebruik
GebruikersvriendeJijkheid

7
4+

* exclusief aanhangsels
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woorden uit diverse talen en termen
op het gebied van economie, politiek, sport, kunst en wetenschap.
Bij het vergelijken van de woordenboeken heb ik ieder deelaspect
uitgedrukt in een score . Het woordenboek met de hoogste score voor
het desbetreffende onderdeel kreeg
een 10, de rest werd daaraan afgemeten. Bij de becijfering heb ik ook
de grate Van Dale betrokken, omdat
ik yond dat er een 'externe maatstaf"
moest zijn.
Een rekenvoorbeeld. De grate
Van Dale geeft in de honderd onderzochte artikelen 206 deelbetekenissen, Verschueren 171, Koenen 167
en Van Dale Hedendaags 163. De
cijfers komen dan uit op resp. 10 8,3 - 8,1 en 7,9.

lijk weer te geven.
Hieronder vindt u, per rubriek,
een toelichting op de werkwijze en
de terminologie.

BEClIF ERING
DIEPGANG
Het cijfe r is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor:

Diepgang van de informatie

a) het aanta l deelbetekenissen (2x)

Deze wordt, behalve door het aantal
deelbetekenissen, bepaald door de
hoeveelheid vaste verbindingen:
woordcombinaties als 'op de keper
beschouwen', 'vrijwaren tegen', 'etnische minderheden'.
Ook de hoeveelheid achtergrandinformatie draagt bij aan de score .
Als in het artikel freudiaans wordt
verteld dat Freud een 'Weens psychiater' was, dan zijn dat twee 'encyclopedische gegevens'. De toevoeging bij motie, [Fr. < Lat. motio) bevat drie 'etymologische gegevens'.

b) het to tale aantal vaste verbindingen,
zegswijzen, voorbee ldzinne n en nuttige verwijzi ngen (1 x)
c) het aantal etymologische en
encycioped ische gegevens (1x)

BETEKENISVERKLARING
Het cijfe r is het gewogen gemi ddelde van de cijfers voor:
a) het gem iddeld aantal uitl egelemente n per deelbetekenis (4x)
b) het gemiddeld aantal uit legelementen per

vaste verbinding (2x)

c) het aantal voorbee ldzinnen (1x)
d) het aantal redactionele toelichtingen
(1x)

RUBRIEKEN
Ik heb het cijfermateriaal gerangschikt in vier rubrieken. In bijgaande lijsten kunt u precies zien waarop
ik heb gelet en welke weging ik heb
toegepast. Het ingewikkelde gecijfer
was nodig om de onderlinge
krachtsverhoudingen zo reeel moge-

GEBRU IKERSVRIENDELlI KHEID
CRITERIA (0 1 punt)
1. aile tr efwoord en zijn voll edig
uitg eschreven;
2. aile trefw oorden staan aan het
begin van een regel;
3. vet, cursief en typografische tekens
wo rden adequaat gebruikt;
4. aile deelbetekenissen zijn duidelijk
gemarkeerd;

Betekenisverklaring

am dit belangrijke aspect in een cijfer te vangen, heb ik de 'uitlegelernenten', de eenheden van informatie, geteld. De volgende definitie
van aandacht bevat er bijvoorbeeld
vier : 'het opzettelijk* aan* of over*
iets denken*' .
Verder turfde ik het aantal voorbeeldzinnen en redactionele toelichtingen, zoals [fig.], [vandaar], [als
stofnaam onz.], [eig. ten onrechte) .
U zou kunnen tegenwerpen dat
dit systeem slechts de kwantiteit, en
niet de kwaliteit van de uitleg meet.
Mijn ervaring is echter dat de uitvoerigste omschrijving in de regel
ook de beste is; beknopte definities
zijn eigenlijk aIleen bevredigend
voor wie de betekenis van het
woord al kent.

5. vaste verbi nd ingen, zegswijzen, enz.
zijn duidelij k gemarkeerd;
6. lijsten van afkorting en, sym bolen,
enz. staan zo dic ht mo gelijk bij het
omslag;
7. strikt alfabetische volgo rde; bij
elkaar horende gegevens staan ook
bij elkaar;
8. de klemtoon wordt aangeduid door
onderstreping o. i.d., en de uitspraa k
wo rdt weergegeven in gewon e
lett ertekens;
9. zo weinig mogelijk verwij zingen; zo
veeI mog elijk extraatjes als spelling
regels, t itulatu ur, plaatjes of een
grammaticaal compendium;
10. het boek heeft geen stofoms lag en
geen dichtklapneiging.

Hulp bij actief taalgebruik

Onontbeerlijk voor spreker en
schrijver zijn de grammaticale basisgegevens (geslach t, meervoud, trappen van vergelijking, stamtijden,
enz.). Steun wordt ook ontleend aan
grammaticale label s, zoals [overg.];
stijIlabels, zoals [schrijft.], [vulg.];
gebruikssfeerlabels, zoals [l.N.] ,
[econ.], [muz.]; en normatieve opmerkingen, bijvoorbeeld dat eerstens
een germanisme is en georven een
onofficiele woordvorm.
Voor de stilist is ook het aantal
vaste verbindingen van groot belang; vandaar dat ik dit aspect hier
ten tweeden male heb laten me ewegen.

HULP BIJACTIEF TAALGEBRUIK
Het cijfe r is het gewogen gemi ddelde van de cijfers voor:

gegevens

a) het aantal gram mat icale

(3x)
b) het gemiddeld aantal vaste verbindingen per deelbetekenis (2x)
c) het aantal grammaticale, stijl - en
gebruikssfeerlabels (1x)
d) de mate waarin afbreekpunten
worden aangegeve n (1 x)
e) hoeveelheid en kwaliteit

van d e

uitspraakinformatie (1 x)
f) het aantal opgegeven synoniemen
en antoniemen (1 x)
g) de mate

van no rmatieve steun (1x)

Gebruikersvriendelijkheid

lowel dit woord als dit begrip zijn
betrekkelijk nieuw in de Nederlandse lexicografie. De betekenis is
niet erg vastomlijnd, zodat ik zelf de
criteria heb opgesteld (zie aldaar) .
Dat verschafte mij het voorrecht om
cijfermatig uitdrukking te geven aan
een oude ergernis: de aanwezigheid
van een stofomsiag, het papieren losse omslag dat de band moet beschermen. Welke zot heeft toch bedacht
dat de gebruiker daarmee gediend
zou zijn? Zo'n ding smet, scheurt,
schuift (zodat het vasthouden veel
handkracht kost) , terwijl de flappen
zich onvriendelijk tussen de pagina's dringen wanneer men, geestelijk verrijkt, het woordenboek dicht<
slaat.
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VAN DALE HEDENDAAGS (1991)
f 135,87.5 00

Prijs
Trefwoo rde n
Tekens

10 mi ljoen

Compleetheid

GROTE KOENEN (1986)
f 152,95.000

Prijs
Trefwoord en
Tekens

VERSCHUEREN (1991)

10,5 mil jo en

Compleetheid

O udste woor den

4+

6';'

N ieuwste woorden

f 199,105. 000
12,5 m iljoen

Prijs
Trefwoo rden
Tekens

Compleetheid

O udst e woorden

7';'

Oudste woorde n

7';'

N ieuwste woorde n

3';'

Nie uwste woo rden

5';'

(N.B . verschijningsjaar 1986!)

Diepgang van de informatie

Diepgang van de informatie

let s minder deelbetekenissen dan de an-

Veel deelbetekenissen, red elijk veel vas-

7+

Diepgang van de

intormatie

8';'

Het boe k bevat veel beteke nissen en

dere twe e, veel mi nd er vaste verbindin-

te verbi ndi ngen. Bevredigende hoevee l-

heel veel vaste verb ind inge n. Het scoort

gen en vrijwe l geen achtergro ndinfor-

heid etymologische en encyclopedische

een 10 voo r encyclopedische en etymo-

matie.

gegevens.

log ische info rma tie .

5-

Betekenisverklaring

Betekenisverklaring

7-

Betekenisverklaring

6+

Nauwelijks redact ionele toe lichtingen of

Voora l vaste verbind ingen w orden uit-

De uitleg is bekno pt maar doorgaans

voorbeeldzinne n. De uit leg is soms t e

voe rig ver klaard. Adeq uaat gebr uik van

adeq uaat, m ed e d oor de mo oie beteke -

bekn opt om echt informat ief te zijn

voo rbee ldz inne n. Wein ig red act ion ele

nisanalyses. Verschueren heeft echter

toe lichting. Ais Koene n de geest heeft,

de neigi ng reeksen vaste verbindingen

dig). Een ste rk pun t is de verklaring van

is h ij een beg enadig d uiti eg ger, oo k van

op te som me n zonde r enig commen-

moderne (al d an niet Engelse) woorden.

actuele woorden (marketing, scenario,

taa r, en is (te) zuin ig met voorbeeld zin-

(b ijv. ' t rot s' als enige uitieg bi j

hovaot-

koopkracht, onze 'toke' maakt een 'leuke'

nen . Enigszins onde rbedee ld is het

winst) .

'snelle', informele, Eng else en (m irabi le
dictu!) Vlaam se vocabu laire.

Hulp bij actief taalgebru ik

7

Hulp bij actief taalgebruik

6-

Hulp bij actie f taa lgebruik

7+

Veel stijl - en gebruikssfeerlabels, vee I sy-

Gramm aticale basisgegev ens in or de.

Veel vaste verbind ing en, uit voerig e

noniem en. Af.b reek.p un .ten. Uitspraak-

Vrij vee I vaste ve rb indi ngen per deel be-

gram m aticale ge gevens. Overvlo edig e

en gram matica le gegevens iets te sum -

te kenis. Wei nig informatie ove r stij l-

uit spr aakinf ormati e, echter niet altijd

mier. De vaste verbind ingen zijn we lge-

n iveau en gebruikssfee r, geen afb reek-

nodig en inho ud elijk vaak 'over-cor-

kozen maar t e schaars. W ein ig no rma-

pu nte n, geen synon iemen. Adeq uate

rect ' . Relatief veeI syno niemen en nor-

tief houvast.

uitspraakinformatie, behalve over

matief houvas t . Geen afbreekinforma-

Enge lse woorden. Op norm at ief gebied

tie .

nogal vaag .

Gebruikersvriendelijkheid

8-

Gebruikersvriendelijkheid

Gebruikersvriendelijkheid

Trefwoorden vaak niet aan het begin

Plezierige typog rafie, t refwoorden volle-

Handig grammaticaal compend iu m.

van d e reg el gepl aatst noch voll edig uit-

dig uitg eschreven maar niet altijd aan

M inpu ntjes o.a.: de fonetische sym bo-

geschreve n. Gebruik van vette letters

het begi n van de reg el. Uit sp raak in ge -

len (w aarvan d e verklaring ook moeilijk

ni et optimaa l; het leesteken 'punt'

wo ne letters; klem toon helaas niet, zo-

te vinden is) en het soms wat on g elukki-

w ord t n iet ge br uikt. Deelb etekenissen

als in de vorige dru k, aange geven met

ge verwijs beleid (voor de uiti eg van

en vaste ver bi nd ingen ma tig te on d er-

puntje onde r klinke r maar met de last i-

'freudiaanse verspreki ng' w ord t me n

scheid en . Uitsp raak in gewon e letters .

ge ap ost rof.

Aigemene indruk

Aigemene indruk

Aigemene indruk

Het boe k beoefent doe lbewust de kunst

Zes jaar na verschijning no g steeds ge-

Dege lijk , uitvoerig en evenwichtig. Van

van het weglaten. Daard oo r geknipt

schi kt als 'e nige' w oordenboek. Een

het dr ieta l het meest geschikt als alge-

voo r de actieve taalgebruiker die sne len

beetj e on g elijkmatig van kw alit eit .

meen woordenb oek . Het ency cloped i-

Typografisch nagenoeg volmaakt.

7

naar verspreking gekastjemuu rd).

ter zake ge'info rm~erd wil wo rden . Voor

Dankzi j de uitsch iet ers naar bove n id e-

sche (h ier bu iten besch ouwing geble-

de andere doe lgroepen we llicht te op -

aal als aanv ullend naslagw erk ('even kij-

Yen) g ed eelt e van di t Belg ische naslag-

perv lakkig. Combineert goed met (ou-

ken wat Koenen ervan zegt ').

we rk rech tvaardigt d e meerp rijs te n voi-

dere drukken van) Koenen, Versch ueren

le.

of de grote Van Dale.

-------------------------139-----------......J

ill: O :\'ZE

TAAL 19 92 • 6

Internationale telefoontaal
Guido van den Berg - Amstelveen

elefoonnummers worden
vaak verkeerd begrepen door
de volgorde en de combina ties waarin de getalIen worden uitgesproken. Dit is het
gevolg van een Angelsaksische gewoonte, die de laatste tijd langzaam
maar zeker het gesproken Nederlands is binnengeslopen. In Amerika
bijvoorbeeld bestaan aIle telefoonnummers uit zeven cijfers. Een
Amerikaan zal het nummer 2342000
gewoonlijk uitspreken als 'two three
four two thousand', Omdat de
Amerikaan die dit nummer hoort,
vanzelfsprekend weet dat aIle telefoonnummers uit zeven cijfers bestaan , zal hij ook 2342000 opschrijyen en niet 23421000. In Nederland
kunnen telefoonnummers echter uit
drie, vier, vijf, zes of zeven cijfers bestaan: vandaar dat de een bij
'drieentwintig duizend' 231000 opschrijft, en de ander 23000.

De letter A mag niet
meer op 5chiphol
Schipho l vier de donderdag op
sobere wijze zijn 75-jarig jubileurn. De luchthaven is volop aan
her verbouwen en uitbr eiden, en
ach tte het ..wat rommelig"voor
een feest . Er wordt onder meer
een nie uwe, vijfde pier aangelegd, Deze E-pier moet in mei
worden opgeleverd.
Maar de E~pier zal nooi t E-pier
heten,
De Jett eraan duidingen van de
pieren sch uiven twee plaatsen op
in het alfabet. De A-pier gaat dan
Copier heten, de Bcpier D-pier
en zovoort. De nieuwe E-pier
wordt dan G-pier .
Die aanduidingen verander en
om spraakverwarring te voorkomen. In het Engels word t de let ter A uitgesproken als E. Als bijvoorbeeld het vliegt uig naar Malaga van vertrekt uitga ng A12,
dan wordtdat in het Engels omgeroe pen als " E t welve" . Minder
bere isde Nederlanders zouden
dan gehee l in paniek kunnen ra ken en zich naar de an dere kant
van de luch thaven , naar de Epier , spoeden. " En dar is een heel
eind lopen, vooral alsje ook wee r
terug moet", zegt een woord voerster van de luchthaven.

Uit: de Vo lkskra n t

In Engeland kent men ook verschillen in het cijferaantal, maar
daar schijnt men aan hundred en
thousand gewend te zijn, en schrijft
men 00 en 000 (zonder de 1) wanneer de Britse variant van 008 via
een stemcomputer het nummer opIepelt. Ook in Belgiebestaat het probleem nauwelijks: aIle telefoonnummers - beha lve die van Brussel en
Antwerpen - bestaan uit zes cijfers.
Ze worden gewoonlijk paarsgewijs
uitgesproken en bij een zevencijferig
nummer worden de eerste drie samengenomen. Als een Nederlander
daarentegen 38015 als drie-tachtigvijftien uitspreekt, kan de aangesprokene 380510 opschrijven, omdat deze een ander verwachtingspatroon heeft.
Het gedonder begint pas goed in
Duitsland. De buitenlander snapt er
niets meer van : binnen een en dezelfde plaats kunnen abonneenummers uit verschillende aantaIlen cijfers bestaan. In het algemeen geldt:
een klein nummer is van een groot
bedrijf. Een doorkie snummer wordt
zonder de laatste 0 of 1 aan het
hoofdnummer geplakt, waardoor je
weer een heel lang nummer krijgt.
Er is maar een oplossing: het getal
cijfer voor cijfer uitspreken.
lElTERUITSPRAAK

Europees telefoneren kan dus een
vrolijke boel worden, en dan hebben we het nog niet eens over het
speIlen gehad. Probeert u maar eens
door de telefoon een H van een A,
een P van een B, een D van een T of
een S van een F te onderscheiden!
Ook hier geldt weer: hoed u voor
Angelsaksische invloeden. Het probleem bleef tot voor kort beperkt tot
de kleine groep Nederlanders die in
de jaren vijftig naar bijvoorbeeld
Canada of Australie zijn geemigreerd. Bij overkomst naar familie in

Nederland bleek iedere keer weer dat
de emigrant het Nederlands behoorlijk verleerd was. Als er gespeld
moest worden voor een adres begon
het probleem: is it an A as in Apple
or an E as in Edward? E as in Edward
or I as in Isaac? Telefonisten worden
gek van deze verwarrende manier
van speIlen, want ook de Nederlandse zakenman die een nummer
in Amerika nodig heeft , schakelt instinctief over op speIlen in het
Engels, terwijl de persoon aan de andere kant van de lijn hem in het
Nederlands te woord staat.
• OPNEEMCONVENTIE

De uitgesproken woorden bij het
opnemen van de telefoon verraden
in Europa trouwens ook weI iets
over de volksaard . De Brit noemt

•
'Tot wie spreek ik
hoort u he laas
alleen in
Surinam e'

•
vaak heel keurig zijn eigen nummer,
de Fransman is kortaf en soms zelfs
korzelig (Alia, oui?) en de Italiaan is
klaar (Pronto!) . De Spanjaard commandeert 'l eg mij!' (D igamel), terwijl de Portugees zich ietwat melancholiek afvraagt of u er ook werkelijk bent (Esta?/ Ben t u daar?) In landen als Duitsland en Nederland
neemt men gewoonlijk op met het
noemen van de eigen naam, een gebruik dat vooral in de grote steden
steeds minder wordt. Uit angst de
naam tegenover een eventueel 'verkeerde' beIler te noemen, zegt men
aIleen maar Halla. Eigenlijk is het
raar dat degene die gebeld wordt
eerst zijn naam moet noemen. Per
slot van rekening neemt degene die
opbelt het initiatief en lOU die eerst
zijn naam moeten noemen.
Dit probleem is even simpel als
doeltreffend op te lossen met een
Surinaams gebruik. In Suriname
neemt men meestal op met 'Tot wie
(spreek ik)?' Helaas blijft dit gebruik
<
beperkt tot Suriname.
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Vertaalproblemen?

Bel de Hotline Engels!
Cor J. Koster - Taalcentrum-VU, Amsterdam

inds mei 1990 beantwoordt
de Hotline Engels vragen
op het gebied van het
Engels. De Hotline Engels is
een gratis telefoondienst
van het Taalcentrum van de Vrije
Universiteit. Een klein deel van de
vragen komt van particulieren die
tegen een acuut probleem oplopen,
zoals de radioluisteraar die wilde
weten wat het acroniem OPP in een
popsong betekende (own private
parts) of de Engelsman die vroeg
naar de precieze vertaling in het
Nederlands van een aantal hoogst
inventieve Engelse scheldwoorden.
De overgrote meerderheid van de
vragen komt echter uit het bedrijf sleven. Dat blijkt onder meer uit het
aantal samenstellingen waarin het
woord bedrijf voorkomt. Van de
negentien samenstellingen en uit
-drukinge
waarin dit woord in het
Hotline-corpus voorkomt (zoals
bedrijfsinterne milieuzorgsystemen,
facilitair bedrijf, bedrij fsmanagement,
bedrijfsgrond) staan er slechts vijf in

het Groot Woordenboek Nederlands-Engels van Van Dale. Afhankelijk van de context kan bedrijf vertaald worden met company, enterprise, firm, concern, industry en
business (zowel in de enge betekenis
van firma als in de bredere betekenis
van zaak of zaken). Maar soms kom
je met geen van deze woorden uit,
zoals bij bedrijfsdoorlichting, dat het
best met time and motion study vertaald kan worden.
Ruim een kwart van alle vragen die
bij de Hotline binnenkomen, betreft
samenstellingen. Niet zo verwonderlijk, want het aantal mogelijke
samenstellingen is onbegrensd. Met
name de technische woorden (bok-

pensnellen — gebruikt voor het afza-

gen van de koppen van heipalen die
boven de grond uitsteken — is er zo
een. Toen de vraag kwam wat de
Engelse term hiervoor was, belden
wij een Engelse heifirma met de
vraag: `What do you call the cutting
off the tops of piles?' `We call it cutting off the tops of piles', was het
antwoord. Soms moet je volstaan
met een omschrijving.
Dat geldt tot op zekere hoogte
ook voor termen die met opleidingen te maken hebben. Nogal wat
mensen die bellen, moeten een personeelsadvertentie opstellen of een
sollicitatiebrief in het Engels schrijven en hebben problemen met de
vertaling van woorden als HBO, middelbaar of hoger opgeleid personeel of
doctoraal. De term middelbaar, rede-

lijk frequent in ons onderwijsbestel,
kan echter niet zonder meer vertaald worden met intermediate of
secondary, en secondarily educated is
onmogelijk in het Engels. Het
woord doctoraalscriptie kan vertaald
worden als final dissertation, maar
sinds een staatssecretaris problemen
gehad heeft met de vergelijkbaarheid van diploma's, liever niet met
het toch redelijk equivalente M.A.
thesis.

Het lukt ons om ruim 99% van
alle vragen te beantwoorden. Zelfs
het antwoord op een vraag als `Wat
is het Engelse woord briefringent?'
werd gevonden: `Een spelfout; u
bedoelt birefringent (dubbelbrekend).' Waar we nog steeds niet achter zijn, is de oorsprong van something old, something new, something
borrowed, something blue — voorwer-

vriezer, loempiavellenmachine, massa

pen die een bruid in of bij haar kleding dient te dragen om geluk te
brengen.
Maar we blijven zoeken.
<

zal men veelal tevergeefs-draiwek)
in een woordenboek opzoeken.
Soms zijn er natuurlijk gewoon geen
equivalente woorden. De term kop-

De Hotline is te bereiken via telefoonnummer 020 - 5483794 en
telefax 020 - 6426355.

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands
Peter Burger, Jaap de Jong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam `Lubbers'?
Waarom is het `gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoord op deze vragen vindt
u in dit boek.

Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en - vooral - van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uit de inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 9012.06888 6, 224 pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.

Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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INZICHT
Mea Groen tx l ri« V/s kll
InZieht wi! u inliehten over nieuwe boeken , over eongressen en lezinge n in taalkundig Nederland.
Voor een zo volledig mog elijk beeld hebben wij ook uw hulp nodig . Weet u iets waarvan u denkt
dat het in deze rubriek thuishoort, laat het on s dan weten!

VERTAlEN

br engen in de opvattingen en meningen

NEDERLANDS AAN DE BASIS

Er zi jn mensen die denken dat een com-

die er over vertalen en vertaalweten schap

Het zal niet lang duren voor de basisvor-

puter de menselijke vertaler wei kan vervangen, en er zijn anderen d ie stellen dat

bestaan. Zij beschrijft h oe in het veri eden
over vertalen werd gedach t en gaat in op

m ing haar in trede doet in het Nederlandse onderwij s: aile leerlingen in de

elke vertaling per definitie een kleurloos

de perspectieven voo r de vertaalweten-

eerste dri e jaar van het voortgezet onder-

aftreksel van de oorspronkelijke tekst is.

schap.

wij s krijgen dan op aile sch oo lty pen de-

In Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en

Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en

perspectieven probeert Kitty van Leuven,

perspectieven wordt uitgegeven door

ming vo ldoet aa n d e eisen die aan deze

hoogleraar Vertaalwetenschap aan de

Coutinho en kost f 24,50.

vorm van onderwijs worden gesteld. De

Universiteit van Am ste rdam , o rde te

ISBN 90 628 3 862 6

zelfde vakken. Nederlands in de basisvor-

auteurs, Helge Bonset, Martien de Boer en
Tiddo Ekens, gaan in op de vier taalvaar-

NEDERLAN DS VAN NU
[1 EN 2]
Het eerste nummer van Nederlands vall
Nil in 1992 (jan./feb.) is gro te ndeels

gewijd aa n twee verslagen. De lczingen van het jubileu mco ng res van
Onze Taa l (nove mber 1991) wor de n
bespr oken , en het numm er open t met
de volledige weergave van de voordracht die professor The issen op 28
sep tember 1991 in Brussel hield op de
VA -themadag 'Wel k Nederlands?'
Onder de titel 'Wel k Nede rlands voor
de Walen?' belich t Th eissen , docen t
aa n de un iversiteit va n Luik, de spec iale p robl em en die he t onderwijs Nede rlands op levert in Franstali g Belgie.
Talige verschillen tu ssen Vlaa nder en
en Neder land spe len hi erb ij een gro te
rol. Deze verschillen kornen nog uitgeb reider aan bod in n ummer 2 (maart/
april) van TvN. Daarin is de twee de lezing van de thema dag in extenso afgedru kt. Professor Taeldem an , docen t
aan de unlver sit eit van Gen t, bespreekt onde r de tite l 'Welk Nede rlands voor Vlami ngen?' de keu ze tussen de Noo rde lijke norm en een
Vlaamse varietei t, en de 'v luc h t naar
een tu ssentaal' . Verslage n van twee
andere taaicong resse n en van de 'Grote Spelling proef' in West-Vlaa nderen
sluiten h et tweede nu m me r van NvN
af.
Een abon nement op Nederlands van
Nu kost Bfr. 550/ f 30,- en is te verkrijgen bij de Vere niging Aigemeen
Nede rlands, Kon ingsstraat 192 bus
19, B 1000 Brussel. Betaling vanuit
Nederland via giro rekening 3992897
t.n.v. VAN, Brussel.

• KINDERTAAl

digheden die de leerlingen in de praktijk

Leren spreken is een in gewikkeld proces

moeten beheersen: luisteren , lezen, spre-

dat van verschillende lichamelijke en
psychische factoren afhankelijk is. In
Kinderen en taal beschrijft Sieneke Goorhuis-Brouwer h oe het spraak- en taalverwervingsproces bij baby's, pe uters en
kleuters precies verloopt. Het boekje is interessant voor ouders die meer willen weten over hoe hun kind de taal leert gebruiken . Zij kunnen de ontwikkeling van
de sp reekvaardighe id bewuster meernaken, maar ook even tuele problemen in
dez e ontwikkeling ontdekken. Op gro nd
van haar beschrijvingen kunnen ouders
misschien voorkomen da t hun kind een
taalachterstand op loopt.
Kinderen en taal. De spraak- en taalontwikkeling van baby's, peuters en kleuters
is verschenen bij Kosmos en kost

ken en sch rijven .

f 24,90.
ISBN 90 215 1804 X

• TAALDIDACTIEK
Onlangs versc heen een nieuwe, he rziene
druk van Taaldidactiek aan de Basis. Dit
boek, dat informatie geeft over taa l en
taalonderwijs, beoogt leraren in h et basis onderwijs inzicht te geven in de pluriformiteit van het taalo nd erwijs en hen zo te

Nederlands in de basisvorming. f en proktische didactiek is verschen en bij

Coutinho en kost f 29,50.
ISBN 90 6283 876 6

• PSYCHIATRISCHE TERM EN
In Nederland bestond tot voor kort geen
verklarend woordenboek voor de psych iatrie. Met de verschijning van het
Zakwoordenboek van de psychiatrie van

Henk van den Berg en Binus Meijer is in
die situatie verandering gebracht. In h et
woordenboek worden zo'n 6000 term en
me t korte, heldere omschrijvingen verklaard. Daartoe behoren doorgaans vele
zuiv er psychiatrische termen, maar ook
termen uit aan gren zen de vak gebieden,
zoal s neurologie, psychologie en seksuo logie . De auteurs h ebben zich bij de samenstelling gebaseerd op de terminologie
van het gezaghebbende Diagnostic and
Statisti cal Manual of mental disorders
(DSM-lll-R) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie.
Zakwoordenboek van depsychiatrie

wordt uitgegeven door Elsevier in sa-

helpen dit onderwijs op veran twoord e

menwerking met de Koninklijke PNBA

wijze in te richten . Deze vierde druk, di e

en kost f 39,50.

onder redactie staat van de Nijmeegse

ISBN 90 6228 152 4

Werkgroep Taaldidacti ek, versch ilt in velerlei opzicht van de voorgaande drukken: er is meer aandacht voor het [ongere
kind, er zijn n ieuwe hoofdstukken over
leesbevordering en spellin g, en er wordt

• PERIODIEKEN MAKEN

expliciet aandacht bes teed aa n onderwijs

In Handleiding voor redactie en produktie
van periodieken bespreken Ietje Zeguers en
Bert Reesinck de probIemen waarmee re-

aan allochtone kinderen.
Taaldidactiek aan de Basis is verschenen

dacteuren te maken krijgen aIs zij een pe riodiek willen uitbrengen . Het gaat hun

bij Wolters-Noord hoff en kost f 78,50.

daarbij n iet aileen om tijdsch riften voor

ISBN 90 01 50900 2

een groot publiek, maar ook om bedrijfs-,

L.------------142--------------------------

verenigings- en vakbladen. De auteurs besteden aandacht aan de achtergronden
van de journalistiek, de organisatie van
een redactieteam en de acquisitie en bewerking van artikelen. Ook gaan zij in op
andere werkzaamheden, zoals de produktie en het management van een blad. De
handleiding is vooral bedoeld voor studenten in het HBO en deelnemers aan
opleidingen publieks- en bedrijfsjournalistiek.
Handleiding voor redactie en produktie
van periodieken is verschenen bij
Coutinho en kost f 29,50.
ISBN 90 6283 847 X

STUDIEMATERIAAL MAKEN
Voor een docent in het hoger en wetenschappelijk onderwijs is het blijkbaar niet
fi

eenvoudig te bepalen welk schriftelijk
studiemateriaal het best aan studenten
kan worden voorgeschreven. Het boek
Schriftelijk studiemateriaal helpt docenten
op weg die zich over de keuze van het

juiste studiemateriaal het hoofd breken.
Het gaat in op de selectie, samenstelling
en herziening van studieboeken, collegedictaten, studiehandleidingen en wat er
nog meer aan schriftelijk studiemateriaal
voorhanden is.

planningsproblemen en niet-vloeiende
spraak.
Het tijdschrift Stem-, spraak- en taalpa-

thologie wordt uitgegeven door Swets
en Zeitlinger en verschijnt viermaal per
jaar. De abonnementsprijs bedraagt

Schriftelijk studiemateriaal van A. Pilot is

f 95,- voor instellingen, f 75,- voor par-

verschenen in de Hoger Onderwijs

ticulieren en f 55,- voor studenten.

Reeks en kost f 40,-.
9 ZAKELIJKE COMMUNICATIE

ISBN 90 01 71081 6

TAALPATHOLOGIE

Stem-, spraak- en taalpathologie is een
nieuw wetenschappelijk tijdschrift, waarin onderzoekers uit verschillende vakgebieden (psychologie, fonetiek, psycholinguïstiek, neurolinguïstiek en pedagogiek)
verslag doen van theoretisch, empirisch
en klinisch-wetenschappelijk onderzoek
naar de pathologie van stem, spraak en
taal. In het tijdschrift worden artikelen
opgenomen over onderwerpen als de
theorievorming over stotteren, de invloed van woord- en zinslengte op de
spraakmotoriek en het verband tussen

Op de rand van de taal gaat over zakelijke
communicatie. De auteur van het boek,
de Vlaamse hoogleraar Paul Gillaerts, laat
aan de hand van diverse (geschreven en
gesproken) tekstsoorten zien hoe zakelijke communicatie in elkaar zit. Hij vraagt
zich af hoe de teksten van verschillende
`genres' zijn opgebouwd, welke functies
zij vervulren en in welke mate zij dat
doen. Het boek is niet alleen een studieboek, maar ook bruikbaar voor lezers en
schrijvers van zakelijke teksten.
Op de rand van de taal kost f 1 8,1 5 en
is verschenen bij Garant Uitgevers.
ISBN 90 5350 106 1

E. Laurillard / T. de Beer

WOORDENSCHAT
Verklaring van woorden en uitdrukkingen
Onder taalliethebbers en verzamelaars van oude woordenboeken is het een begrip. Antiquarisch is het al sinds decennia even
onvindbaar als gezocht: de tussen 1893 en 1899 verschenen Woordenschat van dominee Eliza Laurillard en letterkundige Taco H.
de Beer is dan ook zonder twijfel het allerleukste woordenboek dat de 19e eeuw heeft voortgebracht. Het is het eerste
a Justus van Maurik)
woordenboek da tstude ntentaal bevat (aan g eleverd door o..
,
evenals soldatenjargon. Verder bevat het onder meer alle zinspelingen, citaten,
WOORDENSCHAT
bijnamen, zinnebeelden op historisch en elk ander gebied, die toen in geen enkel
verk1arin van w ordca ca uitdrulLkingce
o aldus de samenstellers. Juist dit laatste maakt de
ander naslagwerk te vinden waren,
ONDE& 1BDAC IE VAN
Woordenschat tot een unieke historische en taalkundige bron voor de 19e eeuw.
TACO H. DE BEER en Dr. E. LAURILLARD
Deze facsimile- herdruk is voorzien van een
MET MEDEWERKING VAN
inleiding over de merkwaardige geschiedenis
: een uitgave van
VELE MANNEN VAN WETENSCHAP
n .anm u^
^ou^ry dm. bra.
van
het woordenboek door historicus Ewoud
...... Ruitenbe Boek
Eb#o .en ~r.
—. ^+—
Sanders, medewerker van Onze Taal.
poe

M r.► a..duii^q mtot doh Nt

dw Uur.
6 o chomp m w pmt team~
l -v,w Our l^ ooi a wr
nv e omm 1 I a.^«. 4 p i áu

Luxe gebonden facsimileuitgave

Reserveer nu voor de intekenprijs via

Intekenprijs f 85,m

met een brief(kaart).

Stuur uw intekening naar:

1300 pagina's

`s Ga. v VHAGE.
BOEKHANDEL vh. tkbr. BELINFANTE

Genootschap Onze Taal

formaat 15 x 20 cm.
Verkrijgbaar okt./nov. 1992
Na verschijning f 95
;

Genootschap Onze Taal
Laan van Meerdervoort 14 A
2517 AK Den Haag
Ook leverbaar via de boekhandel.
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RUGGESPRAAK

Het woord poep
VeeI mensen in veel la n d e n en veel ti jden vinden dat woorden
di e vieze dingen aa n d u iden, zelf vieze woord en zi jn . Daar ve rgisse n di e ve e I m ensen in veeI landen e n ve el t ijden zich in .
Klinkt het woord 'poep ' vi es '! Dan moet je d e woorden poes en
snoep oo k vies vi n d e n .
Het wo ord ' poep ' is h et t ra ns port m id del va n h et id ee PO EI'.
Vind je een vu il n isa uto vies, o m da t er misschien v ieze v u iln is
in zit'! Dan denk je ze ke r ook dat ee n vrach ta u to vo l sla kke n
langzamer rijdt d an een v ra c h twage n met ra cefietsen.
TALISMAN, NRC Hande lsblad 27-3 - 199 2

De ni euwe sch aats for m u le , di e.
Hei n ze Bakker, Sierd d e Vos en
sc haat sdesk u n d ig e R ia Visser
in Alb ertville in de m icrofoon
zu lle n hoesten~ s tot in de details vo orbereid . De Vos : " En
Het Binnenh of 30-1-1992

Voorgroepen en individuelen.
Moskou-lrkoetsk f 150,-, Vladivostok f 325,-,
Beijing
f 495,-, e nkele reisjnkl. c ourgelles, aan sl. vluchten op
aanvraa g. Voll. arr. af Schiphoi 15 dg f 2095,- v. 3 mei.

Twaalf Europese
landen streven naar
eenwording.
De grenzen verdwijnen,
maar de onderlinge
verschillen blijven.
Het Verenigd Europa
wordt een land vol
uitersten. Niet een
land lijkt op elkaar.
ANWB Kampioen decemb er 1992

...

PERESTROJKA REIZEN ,
de Volkskrant 21 -3-1992

Ju PP Heynckes prijst zich gelukkig met gedwongen 'vrijheid'

Ilk kan nu eindelijk eens op het gemak
met mijn vronw ontbijten'
De Lim burger 14-1 2 - 19 9 1

De maatsc hap gy naeco log ie/ve rloskunde van het Maaslandzieke n h uis Sitta rd /Gelee n zoe kt ee n full-ti me

Een straatjongen riep:
'Hooghait, joen segoar is oet ',
prins in de koets, het hele
spulerachteraan.Voorhet
Doelenhotel werden de echteIieden verenigd . De koningin
rukte de dode sigaar uit de
mond van haar man en duwde hem naar binnen.

WAARNEMEND GYN A ECO LO O G (vim)
voo r de maanden augustus e n se pte m be r
De vacature betreft de locatie Sitta rd, waa r tevens we rkzaa m
zijn ee n ve rlos kund ige en een a rts-ass istent; tevens wordt op leidi ng gegeven aan co-assiste nte n.
Wij den ken o .a . aan ee n jo nge klar e of een gepensionee rd
gynaecoloog; assiste nten aa n het e ind va n hu n op leidi ng wo rden evenee ns gevraag d te reage re n.

N RC Hand elsblad 74-4 -19 92

.

De nul l er Jaren
De regering heeft een o n derzoeksco m m issie in ge steld onder leid in g va n de befa amde t aalku n d ige
professor dr. Gunth er Ver ghe rsen, di e m o et bepalen hoe h et eer ste d ecennium van een ee uw moet
worden genoemd . Bij d e pres entatie va n de nieuw e w erkgroep zette Ve rg h e rse n het prob lee m u it een . 'Dat laat zich bestens met ee n vo orb ee ld aangeven. De pe riode waar wij nu in lev en, n o em en
we de negentiger jaren ...' (hier w erd de professor,
d ie van Duitse af komst is, gecorrigeerd door onze
co rr esp o n de n t, d ie hem erop wees dat 'de jar en

n egen t ig ' correct Ne de rla nds is) ' ...Na gut, d e jaren
n eg ent ig. Dat is kla a r. Maa r hoe n oemen we de jaren van 2000 to t 2009'! De n u lle r [aren ? Vo llig onbekend . Precendenten gee ft h et niet . De Ho llandsche Iiter atu ur ke nt weI een 'ge nera t ie va n tach tig', maar vo o r Gossaert, Blo em , Der M ouw usw.
u it het begin d ezes jaarhonderds bestaat ni et zo ' n
naam ,' De co m m iss ie hoopt halverwege de jaren
n egentig met een definiti ef t aa lvo o rst e l te komen.
Leeuwar der Courant 11-4 -1992
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Bloed en bodem, volksch, sibbe, Dietsche gouwen, beestmenschen veel
Nederlanders huiveren bij het horen van deze woorden, die voor hen onmiskenbaar met de Tweede Wereldoorlog verbonden zijn. Prof. dr. M.C. van den
Toorn stapte over zijn schroom heen. Hij heeft zich jarenlang verdiept in bladen als Volk en Vaderland, De Stormmeeuw, De Waag, De zwarte soldaat en
schreef over het woordgebruik van de Nederlandse nationaal -socialisten een
interessant boek: Wij melden u den nieuwen tijd. Hoeveel invloed hebben woorden uit de oorlogstijd op de Nederlandse taal gehad?

1)e Nederlandse woordenschat

en de Tweede Wereldoorlog

M.C. van den Toom, emeritus
hoogleraar Nederlandse taalkunde

eel Nederlanders geloven
dat de Tweede Wereldoor.
log en de Duitse bezetting
flink wat sporen hebben
nagelaten in onze taal.
Als bewijs voor die mening komen
ze dan met bepaalde woorden op de
proppen die naar hun mening in de
periode van 1940 tot 1945 in het
Nederlands zouden zijn ontstaan,
maar in veel gevallen is dat aantoonbaar onjuist. Ook de invloed
van het Duits of van het taalgebruik
van Nederlandse nationaal-socialisten is opvallend beperkt gebleven.
DUITSE INVLOED

Het is niet verbazend dat de Duitse
taal geen grote invloed op het Nederlands heeft uitgeoefend: men
neemt immers niet graag iets over
van gehate vreemdelingen en dat
waren de Duitse bezetters toch. Vrijwel zeker is er één woord te noemen
dat in de bezettingstijd onze taal is
binnengedrongen: bunker (met Nederlandse uitspraak, dus niet met de
Duitse oe-klank), dat het oudere,
eens uit het Frans overgenomen kazemat verdrong. Het Nederlandse leger had in 1939 en 1940 nog kazematten aangelegd, maar de Duitsers
gingen in de duinen bunkers bouwen. Wel kenden we in Nederland
een Engels leenwoord bunker voor
kolenopslagplaats, speciaal in zeeschepen, maar voor een betonnen
vestingwerk was het Duitse leen-

woord iets nieuws dat niet meer uit
het Nederlands verdwenen is.
Duitse leenwoorden waren er natuurlijk al langer: ieder kende en
kent überhaupt en ansicht(kaart), die
met zekerheid van voor 1940 dateren, en ook tegenwoordig hebben
we weer nieuwe Duitse leenwoorden, zoals heikel, drau fgánger, finger•

`Niemand zal huisdeur
een germanisme willen
noemen omdat het Duits
het woord Haustür heeft.
Taalgebruikers hebben
dikwijls uitgesproken
eigen ideeën'

gronden: omdat een goed Nederlands equivalent voorhanden is of
omdat een germanisme met het Nederlands taaleigen in strijd zou zijn
of zou indruisen tegen de Nederlandse woordvormipgsregels. Maar
wat wil dat allemaal zeggen? Veel
woorden worden in het Duits en het
Nederlands op precies dezelfde manier gevormd, en niemand zal huisdeur een germanisme willen noemen
omdat het Duits het woord Haustür
heeft. Taalgebruikers hebben dikwijls uitgesproken eigen ideeën, terwijl taalkundigen grote twijfel kennen, juist op dit gebied. Een feit
blijft dat Duitse leenwoorden en germanismen moeilijk te bestrijden
zijn, en een feit blijft ook dat er opmerkelijk weinig leenwoorden en
germanismen stammen uit de oor
-logsj
aren.
BEZETTINGSWOORDEN

spitzengefühl en im frage. Kuitenbrouwer wijst er in zijn Turbotaal
ook al op.
Tegen het gebruik van leenwoorden is weinig bezwaar aan te voeren.
Het is misschien een teken van gemakzucht wanneer iemand naar
vreemde woorden grijpt — of een
teken van snobisme — maar van
een fout kun je niet spreken. Met
germanismen ligt dat anders, alleen
is het soms heel moeilijk te definiëren wat een germanisme precies is.
Woorden als middels, begeesteren en
eenduidig worden door velen verworpen, maar wel op heel verschillende

Iets heel anders zijn echte oorlogswoorden of bezettingswoorden,
trouwens ook een moeilijk te definiëren categorie. Natuurlijk zijn er
in die vijf bezettingsjaren veel nieuwe samenstellingen gevormd, omdat die nodig waren: oorlogskwaliteit,
luchtzeep, noodkacheltje, schuilkelder,
levensmiddelendistributie, bonkaart,
persoonsbewijs, enz. Maar steeds be-

treft het hier samenstellingen met
bestaande Nederlandse woorden, en
taalkundig is daar niets opmerkelijks
aan. Veel van die woorden zijn trouwens weer verdwenen, tegelijk met
de zaken waarvoor ze stonden. Gelukkig maar. Er waren trouwens >
147
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herinneringen aan
een bepaalde tijdsperiode als karakteristiek op te vatten,
maar herinneringen
zijn bedrieglijk.
Van bevriende zi]de kreeg ik te horen
L,.ICf4f
dat een overheidsH1J MAAKT
maatregel uit de beALt.f:l:N Mf:IIif<
zettingsjaren dwin~WIO f!!
gend voorsch reef ons
en pond op prijskaartjes te vervangen door
100 gram en 500
gram. Maar is dat een
taalverandering? De
woorden ons en pond
zijn nog altijd bekend
en gebruikelijk, en de
aanduidingen met
gram brachten geen
nieuw woord het Nederlands binnen.
Men moet voorzichtig zijn met sneIle conclusies. Zo
aardige vondsten bij , zoals knijpkat
ben ik ook van mening dat het Oorvoor de 'zaklantaarn met handdynalogswoordenboek van Van Lennep erg
mo ', bukshag voor 'tabak die verzaveel bevat dat bij strengere selectie
meld werd door het oprapen van op
niet opgenomen had hoeven te worstraat weggegooide peuken', of Romden (zoals hinderen, [ahren, in de rij
melasperges voor de 'boornstammen
staan). Maar er zou dan wei een heel
en palen die in de weilanden werdun boekje zijn overgebleven.
den geplaatst om de landing van geallieerde vliegtuigen tegen te gaan,
NSB-WOORDEN
genoemd naar de Duitse veldheer
Hoe stond het dan met de invloed
Rommel' . Een staaltje van volkshuvan de nationaal-socialisten en hun
mor.
bijloop op de Nederlandse taal? Nu,
Sommige bestaande Nederlandse
die is om begrijpelijke redenen ook
woorden kregen in de bezettingsjaniet groot. Waren de Duitse bezetren een aparte extra betekenis: onter s al niet geliefd , van deze mensen
derduiken is een mooi voorbeeld, of
moest men helemaal niets hebben.
goed en [out voor 'politiek betrouwHet taalgebruik van de NSB is troubaar, resp. onbetrouwbaar', of liquiwens over het algemeen niet bijzonderen voor 'uit de weg ruimen van
der opvaIlend. Wanneer we de bapolitieke tegenstanders'. Wi! men
lans opmaken van de NSB-woordendat oorlogswoorden noemen, dan is
schat, vinden we het volgende
dat verdedigbaar; maar wat te doen
beeld : er waren in de eerste plaats almet het woord bekendmaking, dat
gemeen gebruikelijke woorden die
een lezer mij noemde? Het woord
in de NSB-propaganda heel frequent
komt aIlang voor de oorlog in onze
gebruikt werden, zoals beweging, zentaal voor, maar is het dan ineens
ding, taak, trouw en eer. Dan waren
een oorlogswoord doordat de Duiter de algemeen gebruikelijke woorsers tweetalig hun Bekanntmachung/
den die voor de nationaal-socialisbekendmaking aanplakten? Ook slagten een bijzondere gevoelswaarde
werk werd mij genoemd als voorhadden, zoals wereldbeschouwing,
beeld van een door de bezetters gestarn, volk, bloed (vooral in de
wenst purisme voor 'drums'. Jamwoordgroep bloeden bodem). En in
mer , maar slagwerk komt al in 1927
de derde plaats waren er karakterisals doodgewoon woord in deze betetieke nazi-woorden die men nu niet
kenis in woordenboeken voor. Iedermeer gebruikt of zelfs niet meer
een is nu eenmaal gauw geneigd om

~

?!?

kent: ontnoording, beestmensch, hagespraak, Germanic, joelfeest, wende, sibbe, kameraadske en andere. Let wei:
kameraadske voor 'vrouwelijke kameraad' was een NSB-woord; kameraad niet, want dat was een algemeen gebruikelijk woord.
Daarnaast bestond nog een eigen
naamgeving voor aIle organisaties
en de daarmee verbonden functionarissen en hun rangen. De afkorting NSB zal niemand nog gauw gebruiken voor een eigen firma of vereniging. (Een sigarettenfabrikant die
zijn merk die naam wilde geven,
heeft daar uiteindelijk toch maar
van afgezien.) Maar hoe 'besmet'
WA en SSook geweest mogen zijn,
in Den Haag heeft tot lang na de
oorlog het station SS (voor Staatsspoor) dienst gedaan, en iedere automobilist heeft een WA-verzekering.
Van een aparte zinsbouw, woordvorming of retoriek bij de nationaalsocialisten weet niemand wat te
melden, maar sommige van hun
woorden zijn besmet, andere ineens
niet. Terughoudendheid kennen we
bij het gebruik van woorden als
arisen, ras en jood. We hebben gezien wat de nationaal-socialisten onder deze woorden verstonden en
waartoe dat geleid heeft. Anderzijds
zijn er tegenwoordig veel jongeren
met onvoldoende historisch besef,
die gemakkelijk scheldwoorden als
SS'er of fascist in de mond nemen.
Men kan zich voorsteIlen wat het effect is wanneer een kraker een ME'er
van joodse afkomst klakkeloos voor
SS'er uit scheldt!
'i\J WEINIG ECHTE

OORLOGSWOORDEN

De oorlog, de bezetting, de Duitsers
en de nationaal-socialisten hebben
een minder grote invloed op de Nederlandse taal gehad dan we zouden
verwachten. Het blijkt heel moeilijk
precies te omschrijven wat oorlogswoorden zijn , en van veel woorden
is het eerste voorkomen lastig of helemaal niet vaststelbaar. Ten slotte
zijn heel veeI woorden al veellanger
in gebruik dan we denken.
<
M.e. van den Toorn : Wij me/den u den

nieuwen tijd. Een beschouwing van het
woordgebruik van de nationaa/-socia/isten

SOU Uitqeverii, 1991, 412 biz., prijs
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Oorlogsmetaforen van alledag
N

z

Ton van der Wouden Vakgroep Nederlands, RU Groningen
oetbal is oorlog volgens generaal Michels. Maar niet
alleen over voetbal wordt
gesproken en gedacht in
termen van strijd. Als er
weer eens een cao -conflict is, en de
werkgevers laten zich door gespierde
taal en strijdliederen niet uit het veld
slaan, dan dreigen de werknemers
met het stakingswapen. Chauffeurs
die menen dat hun het vuur te na
aan de schenen wordt gelegd door de
oprukkende treintaxi, binden de strijd
met de NS aan in een taxi- oorlog.
Greenpeace trekt ten strijde tegen de
belagers van ons milieu. De oncoloog bestrijdt uw tumor met agressieve middelen en streeft uiteindelijk
naar totale vernietiging ervan. De
Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn bezig met een Blitzkrieg op
het Europese continent: de slag om
de transatlantische routes is in volle
gang. De omroep met het grootste
arsenaal aan quizzen en spelletjes
lijkt ondertussen de strijd om de
gunst van het tv-kijkend publiek te
gaan winnen.

Volgens een baanbrekend boek van
Lakoff en Johnson zijn ons denken
en onze taal doordesemd van metaforen. Die vaste vergelijkingen zijn
zodanig ingeburgerd en deel van het
collectieve denken geworden dat ze
ons begrippenkader en ons spraakgebruik vormen en kleuren zonder
dat we er erg in hebben.
Een van de wijdstverbreide metaforen in het westerse idioom is de oor
Met name bij conflic- -logsmetafr.
ten speelt die een heel belangrijke
rol. Zo hoef je niet te denken dat je
in een onverdedigbare positie in een
discussie stand kunt houden, tenzij je
je toevlucht neemt tot een egelstelling
of je je ingraaft in de loopgraaf van je
eigen gelijk. Om te voorkomen dat
je uiteindelijk toch het onderspit
delft, kun je, als je reserves aan zinde
strategieën uitgeput zijn, altijd -lijke
nog het beproefde wapen van de
drogreden in de strijd werpen. Lok je
tegenstander in de val, schiet zijn argumenten aan flarden, en tref hem op
zijn zwakke plek door hem om de oren
te slaan met zijn gebrek aan discipline.
Je kunt hem ook aanvallen met een
tactische uitval met verbaal geweld. In

B loed aan de paal!
e wedstrijd is al tien minuten oud en nog geen
vijandelijkheden' rapporteerde Studio Sport
op 14 oktober 1989. U
proeft de teleurgestelde ondertoon.
Had de verslaggever al in de eerste
minuten spuug- of natrappartijen
op het veld verwacht? Of relletjes
op de tribunes? Nee, dit was zijn
manier om uit te drukken dat beide
elftallen nogal afwachtend speelden.
Henk Tetteroo te Delft heeft de
laatste jaren de krijgshaftige beeldspraak van sportverslaggevers verzameld. Op een bloemlezing uit zijn
collectie — met vindplaats en da-

elk geval lijkt in een conflictsituatie
ieder middel geoorloofd: het enige
waar het immers om gaat, is dat je
de overwinning behaalt.
Deze oorlogsmetaforiek is niet alleen in de taal, maar ook in ons denken buitengewoon wijdverbreid. Dat
blijkt, volgens Lakoff en Johnson,
uit het feit dat we meningsconflicten letterlijk kunnen winnen en verliezen, dat onze positie in een discussie letterlijk onhoudbaar kan
zijn.
Metaforisch taalgebruik kunnen
we niet afschaffen. In onze strijd
voor een vreedzamere, minder agressieve wereld zouden we ons echter
graag willen wapenen tegen de hier
besproken metafoor, die wel erg
krijgshaftig is, misschien om hem te
vervangen door een minder polariserende. Maar hoe bepalen we daarbij onze strategie, zonder dat we
weer in de hinderlaag van de
oorlogsterminologie vallen?
<
Literatuur: George Lakoff en Mark
Johnson, Metaphors we live by.
University of Chicago Press, 1980.

F,u,,,e„

tum gedocumenteerde citaten — berust het volgende bloeddorstige verslag.

terreinwinst zonder hun flankdekking
te vergeten.
De defensie van de vijand houdt dapper stand, maar wordt dan onder de
voet gelopen, moet terrein prijsgeven
en het veld ruimen. De manschappen
graven zich in voor het doel in een
vertwijfelde poging te voorkomen dat
in hun bastion bressen worden geschoten. Vergeefs, elke minuut wordt
hun belegerde veste meer en meer
stormrijp.

Als het duel (de strijd of het gevecht)
begint, vormen de keurtroepen van
coach B dadelijk een linie. Aan de
overkant wacht de oude garde in
slagorde op orders van zijn generaal.
De brigades houden de gelederen gesloten in afwachting van de hoofdmacht van de vijand. Het offensief
begint na enkele aanslagen van provocateurs en activiteiten van sluipschutters, met charges en stormlopen
die stootkracht bezitten. Vooruitgeschoven posten rukken verder op,
vechten voor iedere meter en boeken

Men brengt een kanon in stelling. De
kanonnier legt aan, drukt af, vuurt
en laat het projectiel los. Al doet de
doelman nog zo zijn best om het >
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schot onschadelijk te maken, de bal
wordt in het net gekogeld. Ook anderen schieten met scherp en bestoken
het doel met salvo's van projectielen.
No zo'n bombardement van treffers
en inslagen kan de tegenpartij aileen
nog sneuvelen of capituleren. De
offensieve ploeg viert dit wapenfeit.

Natuurlijk geeft deze indikking van
veIe jaren voetbaIversIaggeving een
verte ken d beeId . Toch zit ik met
twee vragen . Zou de bo venstaande
metaforiek echt niets te maken hebben met de opgefokte sfeer onder
som m ige supportersgroepen? En:
waarom is er zo'n groot verschi! tus-

sen deze Saddam-Hoesseinachtige
Iyriek en de overdaad aan eufemismen zo gauw er echt doden vaIlen ,
zoals in de GolfoorIog?
<

Kombalie boontjes!
Taalbehoud bij de marine
Claudie D .M.P. van Ginneken Molenhoek

inds 1989 heb ik binnen het
kader van mijn studie NederIand se taal- en letterkunde verschiIlende onderzoeken gedaan naar militair taalg ebruik.
Een onderdeeI daarvan is een woordenlij st die nu ongeveer 1500 typisch militaire woorden en uitdrukkingen bevat die tussen 1940 en heden in gebruik zijn geweest in het
NederIandse leger.
In het artikel 'Taalveranderingen
bij de marine', in nummer 7/8 van
1991, no emt de he er Han ssen enkele oorzaken van verandering in het
taaIgebruik van het marinepersoneeI. Op twee van deze punten ga ik
in . Daarnaast wi! ik nieuwe feiten en
hypothesen over de groepstaal van
de marine onder uw aandacht brengen.
WEINIG VERLOOP
Een van de bronnen van taal verandering die de heer Hanssen noemt,
is de wijziging van de per soneeIs-

structuur in 1979 , waa rdoor dienstvakken aIs schrijver, hofmeester, bottelier en kok officieel een ande re benaming kregen. Deze termen zijn echter in de spreektaal nog springlevend, omdat weliswaar de naam van
de functie veranderde, maar de
functie in wezen hetzeIfde bIeef.
Men spre ekt in de dagelijkse omgang ni et van een personeelslid van

Ook blijkt het marinejargon homogener te zijn dan het Iandmachtjargon. Bij de landmacht zijn er, naast
een vaste, weinig veranderlijke
groep woorden, hee l veeI termen te
vinden die aIleen in een bepaaId
jaar op een bepaalde kazerne gebru ikt werden. Bij de ma rine is er
weinig verloop in het jargon, en zijn
er nauwelijks verschiIIen tu ssen het
taaIgebruik op verschiIlende schepen.

de Logistieke Geneeskundige Dienst,
maar van een ziekenverpleger, ziekenpa of kortweg pa. Ook de term stoker

~ GESlOTEN GEMEENSCHAP
VeeI van de marinetermen die in
1941 door Chambon in Marinet ermen (Den Helder: C. de Boer, 1941 )
genoemd worden, zijn op dit moment nog in gebruik. EnkeIe voorbeeIden: aanhangmotor (vriendin of
echtgenote); balken (ondersteboven
keren; van MaIeis: balikkan = omkeren ); bokketuig (koppel en eventueel
andere uitrustingsstukken die op de
man gedragen worden); doormannen
(van hand tot hand doorgeven );
Gerrit (een meeuw die op de geusstok (soort vIaggestok) zit of boven
zee vliegt; als iets overboord gegooid
wordt, is het 'voor Gerrie); ketelaar
(iemand die door zijn rooster niet
tegelijk met de rest van de bemanning kan eten, en da arom later eet;
deze term is ook weI bij de landmacht gehoord); knikken en knakken
(gymnastiekIes); krakpak (oud vies
pak dat aIleen wordt gedragen bij
vui! werk) en laagwater (het einde
van een maaItijd).

is in de spreektaaI nog niet vervangen door machinist, hoeweI van het
werkelijke 'stoken' natuurIijk aI lang
geen sprake meer is. De wijziging
van de personeeIsstructuur heeft
sIechts in vIoed gehad op het officieIe taaIgebruik en niet op de groepstaaI. GroepstaIen trekken zich zelden iets aan van de veranderingen
in de offlciele terminoIogie wanneer
de concepten hetzeIfde blijven.
Uit vergelijking van oudere en
nieuwere bronnen blijkt dat het
taaIgebruik van de Iandmacht sterker aan verandering onderhevig is
dan het taaIgebruik van de marine.

Uit: Rails april 1992

Een mogelijke oorzaak van deze verschiIlen tu ssen het landmacht- en
het marinejargon is het aantal
dienstplichtigen. Bij de Iandmacht
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wisselt immers ieder jaar een groot
deel van het personeel (de dienstplichtigen), bij de marine niet. Bovendien hebben de dienstplichtigen
die bewust voor de marine kiezen
een andere motivatie, en daarmee
ook een andere attitude ten aanzien
van militair taalgebruik. De sociale
situatie bij de marine draagt eveneens bij aan het statische karakter
van de groepstaal. De sociale situatie
aan boord van een schip is hechter
dan die binnen een kazerne. Door
de gesloten gemeenschap die de bemanning van een schip vormt, staat
het taalgebruik van de marine, in
vergelijking met andere groepstalen,
aan weinig invloeden van buitenaf
bloot.

MALEISE INVLOEDEN

Marinepersoneel dat in NederlandsIndië gediend heeft, is bijna geheel
met leeftijdsontslag. Toch blijkt uit
observatie en uit onderzoeken dat er
veel Maleis is blijven hangen.
De heer Hanssen stelt terecht vast
dat de hoeveelheid Maleise woorden
en uitdrukkingen in het marinej argon terugloopt. Dit blijkt ook uit
het onderzoek van Van Dam & Vervoort: Het Maleis in het mariniersjargon, doctoraalscriptie Nederlands,
Leiden 1987. Hanssen noemt als
voorbeeldzinnen: 'Mag ik een
strootje (sigaret) van je draaien, je
krijgt het met kat (wanneer ik mijn
salaris binnen heb) terug' en 'Ik ga
mandiën (baden, douchen) en trek
een schone pendek (onderbroek) aan,
alvorens mijn tampat (kooi, bed) op
te zoeken'. Hij stelt dat deze zinnen
abracadabra zouden zijn voor de
huidige matroos, omdat de zelfstandige naamwoorden in deze zinnen
niet meer begrepen worden. Uit
mijn observaties tussen 1985 en

Enkele andere Maleise woorden die in het
taalgebruik van het marinepersoneel nog
veeI voorkomen zijn tjot (heuvel, helling;
van Maleis tjot = berg) en barang (kleding,
het totaal van eigendommen aan boord,
bepakking; van Maleis barang = bag age,
goederen). Bintang wordt gebruikt als synoniem voor een onderscheiding, medaille
(van Maleis bintang = ster), en baroe voor
' nieuw ' of ' nieuw eli ng' , door de jongeren
veeI gebruikt in de uitdrukking spiksplinterbaroe (van Malels barae = nieuw).

1990 bij

de marine blijkt echter dat

mandiën nog wel gebruikt wordt, en
pendek en tampat zelfs nog erg veel.

Van Dam & Vervoort hebben een
onderzoek gedaan naar het Maleis
in het jargon van het Korps Mariniers. De jongste groep van de vijf
groepen informanten is tussen
1980 en 1985 in
dienst getreden.
Zij waren op het
moment van het
onderzoek pas
twee tot zeven
jaar in dienst
van Defensie, en
kenden en gebruikten allen de
woorden strootje,
katje, pendek en
tampat. Mandiën
werd door 40% gekend en gebruikt.
De oudere groepen mariniers, die in
1978 of eerder in dienst waren getreden, kenden en gebruikten allen
mandiën.

Uit een van mijn eigen onderzoeken onder beroepsinfanteristen van
30 jaar en jonger blijkt dat de woorden pendek en tampat ook bij de
landmacht door nogal wat mensen
gekend worden: 72% kent de betekenis van pendek en 56% zegt dit
woord te gebruiken; de betekenis
van tampat wordt door 28% gekend
en gebruikt.
Het woord pendek is Maleis voor
'kort'. Aanvankelijk werd het woord
gebruikt voor 'korte broek', maar tegenwoordig voor 'onderbroek'. Een
leuke paradox is op die manier ontstaan in het landmachtjargon, waar
nogal eens wordt gesproken van een
'lange pendek'.
PASSE-PARTOUT

Opvallend is dat er verschillende
Maleise woorden zijn die hun bete-

kenis hebben verloren, maar toch
veel gebruikt worden. Zo kent men
bij de marine het werkwoord toetoepen, dat waarschijnlijk afgeleid is
van het Maleise toetoep, dat onder
andere 'sluiten', 'bedekken' en 'opsluiten' betekent. Toetoepen wordt
nu echter gebruikt als vervanging
van allerlei verschillende werkwoorden.
Kombalie boontjes! werd aanvankelijk door marinemensen gebruikt
wanneer iemand iets van ze leende.
Het betekende 'En terugbrengen!'
(Maleis: kombali = terug). Nu wordt
deze uitdrukking in allerlei situaties
gebruikt als betekenisloze stoplap.
Het meest opvallend is echter het
werkwoord oeroesen, dat bij de marine 'onofficieel regelen' betekent,
maar bij de landmacht wordt gebruikt voor een scala van verschillende handelingen. Bij een onderzoek vroeg ik veertig infanteristen
naar de betekenis van dit woord.
Slechts één omschrijving werd meer
dan één keer genoemd: 'bezig zijn'.
De overige omschrijvingen liepen
uiteen van 'slapen' tot 'druk doen'
en van 'flauwekullen' tot 'raar door
het veld rennen'. Kortom: oeroesen is
het militaire 'smurfen'.
AFLOPENDE ZAAK

Dat juist veel Maleise woorden betekenisloos worden, is niet zo vreemd.
Deze woorden worden geleerd door
militairen die geen Maleis kennen,
door naar de betekenis te raden.
Vaak wordt het Maleise woord ver
-kerd
geïnterpreteerd. Aangezien de
wens om bij de groep te horen, en
daarmee de wens om de groepstaal
te spreken, groot is, gebruikt men ze
toch, ook als men nog niet helemaal
zeker is van de betekenis. De betekenis van het woord verwatert zo
steeds verder, totdat het woord geen
herkenbare betekenis meer heeft en
op termijn misschien niet meer gebruikt wordt. De kans is dus groot
dat toetoepen en Kombalie boontjes!
binnenkort uit het marinejargon, en
oeroesen uit het landmachtjargon
verdwijnen. En zo zal het ook veel
andere Maleise woorden vergaan.
Op dit moment kun je echter nog
veel Maleis en 'steenkoolmaleis' horen in het taalgebruik van de marine, als je je kroepoeks er maar voor
open zet.
<
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Ewoud Sanders

Rattatat,

SPRAAKMAKERS

In dertig jaar tijd bracht hij de grootste

collectie woordenboeken over soldatentaal bijeen die in Nederland te vinden is.
Hij gebruikte die collectie voor twee
woordenboeken en een groot aantal
publikaties over een jargon dat bol staat
van humor, anekdotes, vunzigheid en
creativiteit. Een gesprek met kolonel b.d.
Leen Verhoeff (70), alias Henk Salleveldt.

••
•
••
•
ppoei-ppoei,
plok-plok-plok:
over oorlogstaal
militair jargon of andere militaire zaken, kunnen steevast rekenen op een
brief waarin zij op vriendelijke to on
worden terechtgewezen.
Verhoeff schreef zelf twee woordenboeken . Het woordenboek van Jan
heet Gesehiitz- und Gesehosslaute im
Weltkrieg. Eine Materialsammlung aus Soldaat verscheen eerst onder de titel
Bollen, fillers en ouwe stompen. Het
deutsehen und franzosisch en Kriegsberiehten en werd in 1925 samengesteld werd een geliefd geschenk voor iemand die afzwaaide, en beleefde tusdoor Dietrich Behrens en Magdalene
sen 1973 en 1980 dan ook vier herKarstien, vader en
dochter. 'Zoiets kunnen drukken. Tegenwoordig is het aIleen
VOORBEELDEN VAN
'OORLOGSTAAL'
nog antiquarisch te verkrijgen. Hetalleen Duitsers', lacht
Uit de mobilisatie 1939/ 194 0:
zelfde
geldt voor Het woordenboek van
het
boek
hij,
terwijI
hij
kanonnenmuts, maggiblokjes ste ke n, kloddertje rnof Jan Soldaat in Indonesie, dat in 1980
laat zien waarin onder
fen.
het hoofdje 'En kelvou- verscheen. Verhoeff schreef beide
Krijgsgevangenschap 1942 dige
geluiden' klankna- boeken onder het pseudoniem Henk
1945: vliegeralarm, klauwen, pe lkartoffels.
SaIleveldt. Waarom? Verhoeff was inbootsingen zijn opgeNa de Tweede Werefdoorfog:
dertijd kolonel der artillerie en werknomen als tsehac!,
anklets, belt , MP (e mpie) ,
vrran, rttrtiioum, psehuit, zaam als hoofd onderwijs van de Hoserv icedress, pietheinen .
Indone sii! 1946- 1950: tangsi,
toe, pout, pi.i.ou..ou, pan! gere Krijgsschool in Den Haag. 'Ik
tempatje, spandri, th uisbing! zing! en had geen zin om constant op die boepan!panl,
bre nger (a ile KNIL-woorden), weduwebevrediger,
ken te worden aangesproken', geeft
clac! - woorden waar
tuiniere n, soldaat-sad ja,
hij als verklaring voor zijn nom de
onze experimentele
beh66r1 ijk.
dichters nog een puntje plume.
Korea: rnoven , hondepenning .
Als je onderdirecteur bent van een
aan kunnen zuigen.
Nieuw-Guinea: scharrig, kedat de toekomstige staf van
instituut
Toen
hij
twaalf
telaar, ove ral (aile marinehet
Nederlandse
leger opleidt, kan
werd,
vroeg
Leen
Verwoorden), lemkakken en
kara ngoren.
het ongelegen komen om nadere uithoeff het Etymologiseh
leg te moeten verschaffen over latriwoordenboek der Nederlandse taal van]. Franck voor zijn ver- ne-opschriften in kazernes ('Als ze me
jaardag. 'Andere jongens vragen voet- roepen/ ben ik gaan poe pen, Als ze
me missen/ ben ik gaan pissen '), of
balschoenen op die leeftijd', zegt hij
nu, 'maar mijn leraar Nederlands had om op een ongepast moment herinnerd te worden aan de uitdrukking
me enthousiast gemaakt voor de gepotlood
in degrond ('bevel om zich
schiedenis van de Nederlandse taal .'
laag bij de grond voort te bewegen ').
et malste boek uit zijn collectie, vindt hij zelf, is een
inventarisatie van klanknabootsingen van geschut uit
de Eerste Wereldoorlog. Het

L. Verhoeff diende als officier bij de Koninklijke Landmacht van 1947 tot 1977 . Hij publiceerde een vijftal boeken (waarvan twee on der het pseudoniem Henk Salleveldt) en vele
artikelen over volkskundige en taalkundige aspecten van de militaire samenleving in Nederland en de ons omringende landen.

zonden naar wat toen nog Nederlands-Indie heette. Terug in Nederland pakte hij het serieus aan. Hij
maakte een begin met een verzameling militaire woordenboeken die inmiddels uniek genoemd mag worden
- geen enkele openbare insteIIing
heeft zo'n omvangrijke coIlectie boeken over Nederlandse, Franse, Duit se,
Engelse en Amerikaanse soldatentaa l
en militaire folklore , zelfs de gespeciaIiseerde militaire bibliotheken
niet. Op basis van dit materiaal
schreef Verhoeff, behalve zijn woor denboeken , een groot aantal art ikelen
over soldatentaal en militaire curiosa,
waaronder een serie van ruim zestig
afleveringen voor het tijdschrift Ons
Leger. Hierin komen onderwerpen
aan bod als coIlectieve bijnamen voor
soldaten (o.a. John Bull, Tommy en
Fritz), militaire woorden in de horeca
(zoals croissant en mayonaise), namen
voor kleding stukken, stoffen en kleuren uit de militaire sfeer, militaire aspect en in plantenamen en straatnamen, spreekwoorden met een militaire achtergrond en ga zo maar door.
ON-DUITSE HUMOR

Volgens Verhoeff moet er een ondersch eid word en gemaakt tus sen oor-

VOORZORGSMMTREGEL

In kleine kring is Leen Verhoeff bekend. Lexicografen die een fout maken met betrekking tot soldatentaal,

UNIEKE COLLECTIE

Verho eff begon m et het verzamelen
van soldatentaal to en h ij werd uitge-

~mtoratsdtmtu1!c: schreeuwlelijk*
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KLANKNABOOTSINGEN

logstaal en militaire taal. Onder oorlogstaal verstaat hij de woorden en
uitdrukkingen die in oorlogs- en mobilisatietijd aan de algemene spreektaal worden toegevoegd. Zo werd het
Nederlands tijdens de Eerste Wereld
-orlg
verrijkt met woorden als
oweeër (iemand die OorlogsWinst
maakte), zilverbon, eenheidsworst, regeringsmeel, tank en trommelvuur. Ook
de Tweede Wereldoorlog bracht nieuwe woorden en uitdrukkingen in omloop, zoals blazertjes, gemengd gehuwden, bunker (in de betekenis van kazemat), vrederechter en worteltje boven. In
plaats van spinazie spraken sommigen in die donkere dagen gekscherend van spi, 'want nazi kan ik niet
over mijn lippen krijgen'.
Verhoeff onderscheidt drie soorten
militaire taal. Ten eerste is er de officiële militaire vaktaal. Daar vallen
woorden onder als aanval, boo fdaanval, nevenaanval, schijnaanval, tegen-

Het gesprek loopt al ten einde als bij
toeval de malle Duitse verzameling
klanknabootsingen nog eens ter sprake komt. Verhoeff heeft mij zojuist
een indrukwekkende stapel multomappen laten zien waarin hij allerlei
aspecten van het soldatenleven beschrijft en illustreert. 'Maar ik geloof',
zegt hij, 'dat ik die klanknabootsingen zelf heb geïnventariseerd uit vertallen woordenboekjes die een sterk
halen van soldaten in Nederlands-Inanekdotische, humoristische inslag
dië.'
hebben. 'Ze zijn vaak voorzien van
Nog geen minuut later is hij terug.
grappige, ik zou bijna zeggen, onMet een multomap vol aantekeninDuitse illustraties', zegt Verhoeff, ter- gen over soldatentaal. Hij slaat een
wijl hij de moeizaam bij elkaar gekeurig getypte bladzijde op, die ik
spaarde boekjes laat zien. Ook de
hier in z'n geheel laat volgen. Niet alFranse en Engelse soldatentaal is vast- leen vanwege het hoge poëtische gegelegd in tientallen woordenboeken: halte, maar ook omdat de kans heel
in kleine, humoristische boekjes,
erg klein is dat ooit iemand nog eens
maar ook in vuistdikke standaardwer- de moeite neemt om deze unieke geken.
gevens bij elkaar te zoeken.
ONKUIS

Het Nederlandse militaire slang heeft
het, in vergelijking met het Duitse,
een stuk minder goed getroffen. Van
de soldatentaal van voor de Eerste
Wereldoorlog zijn slechts sporen te
vinden in Woordenschat (1899) van
Taco H. de Beer en Laurillard, een
woordenboek dat eerder in Onze Taal
ter sprake kwam. Jac. van Ginniken
besteedde in zijn tweedelige Handaanval, tegenvoorbereidingsaanval, aan- boek der Nederlandsche Taal
val met beperkte doelstelling en een cu- (1913/1914) een uitvoerig hoofdstuk
rieus woord als onderdeelskilometerliaan de kazernetaal vanaf 1860, maar
ter. Zulke begrippen zijn vastgelegd in de jezuïtische Nijmeegse hoogleraar
diverse vakwoordenboeken die door
schrapte daarbij alle onkuise woorde militaire leiding worden uitgegeden, vloeken en 'obsceniteiten' —
ven en die slechts voor militairen
een van de belangrijkste kenmerken
toegankelijk zijn.
van deze groepstaal.
Een woord als vlet deelt Verhoeff
Er bestaan ook kenmerken die
in bij militair jargon. Iedere officier
minder aanstoot geven. Volgens Leen
weet dat hiermee voorste lijn eigen
Verhoeff bedient men zich in de katroepen wordt bedoeld, een verklaring zerne graag van opzettelijke verbastedie een burger die nooit onder de wa- ringen: garnizoenscomediant of hakapenen is geweest nog altijd in verwar- kakel (voor HKKL: Hoofdkwartier Koring achterlaat. Dat zelfde geldt min
ninklijke Landmacht) . Bovendien
of meer voor woorden als pruttel (van spot Jan Soldaat graag met de officiëprtl: pantser-rups-tegen-luchtdoelen), le taal. Als voorbeeld noemt Verhoeff
nabrander, aanmarcheringspas en bos
ongesteld zijn in de betekenis van
-bomp.
weekdienst hebben. En ruim voor de
De laatste categorie — militair
opkomst van turbotaal hield men het
slang — is in Duitsland het best in
in het leger bij voorkeur al kort en
kaart gebracht. Daar doet men sinds
bondig: luit, praal (voor luitenant en
het einde van de vorige eeuw systekorporaal), compie (voor compagnie) en
matisch onderzoek naar soldatentaal. rekkie (van reconnaissance, de verkenHet resultaat bestaat uit enkele tienning) .

"Iedereen die ooit een ricochetschot
heeft gehoord, zal instemmend knikken bij de zin van Jacob Zwaan in Soldaat in Indië: 'Het weeë schreien van
het ricochet dreinsde weg over het water.' Evenzo iedereen die ooit artillerievuur heeft horen overkomen bij de zin
van job Sytzen in Niet ieder soldaat
sneuvelt: 'En weer gromde de diepte,
wapperde de lucht boven de boomtoppen en klonk bang-bang-bang achter
de heuvel.'
Er zijn drie soorten onomatopeeën:
1 voor geweervuur: pieuw-pieuw, plopplop, p jioei-p jioei, ping-piiing, pengpeng, sjuut-sjuut (door gras en bladeren), tets-tets, pffft-pssst, wiet-wietwie-ie-iet;
2 voor mitrailleurvuur: rattatat-rattatat, paktaktak, plok-plok-plok, rokketokketok, ret-ret, tet-tet;
3 voor mortier- en artillerievuur: plop-

boem, zzzzmmmmm -boem, woemswoems-woems, beng-beng-beng,
wams-wams-wams, dongdong-dong.
Dikwijls worden de klanknabootsingen
nog verder omschreven: 'Ik hoor het
zenuwachtige ratatat van de brens.'
'De tokkende psalm van een lappenmitrailleur.' Zie Henk Salleveldt: Het
woordenboek van Jan Soldaat in Indonesië onder crack-thumb. "
<
*Illustraties uit Soldatendeutsch, herausgegeben von Hptm. a.D. Haupt-Heydemarck. Freiheitsverlag, Berlin, 1934.
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eNSB
en de taalzorg
Prof dr. M.e. van den Toorn, emeritushoogleraar Nederlandse taalkunde
e Nati 0 naal-Socialis tische
Beweging in Nederland,
of kortweg de NSB, was zoals iedereen weet pro- Duits. Tijdens de bezetting betekende dat in wezen
landverraad, want men heulde met
de vijand! Tegenwoordig is men geneigd te denken dat die Duitsgezinde NSB'ers in hun taalgebruik flink
wat van onze oosterburen overnamen: de NSB-bladen zullen tijdens
de Tweede Wereldoorlog vast wel
vol hebben gestaan met germanismen. Het gekke is dat dat niet het
geval is. Integendeel, men was in
NSB-kringen tegen germanismen en
voor verzorgd en zuiver Nederlands.

D

GERMANISMENBESTRIJDING

Veel Nederlanders waren van oudsher gekant tegen germanismen, en
die afkeer werd in de bezettingsjaren
niet minder. Het uiten van die afkeer werd echter weleens wat hachelijk, want men liep al gauw hetgevaar verdacht te worden van een
anti-Duitse houding. Dat ervoer de
'Taalclub', dat wil zeggen de makers
van een veelbeluisterd radioprogramma dat onder de naam 'Onze
eigen taal' van 6 juli 1941 tot 6 juni
1943 werd uitgezonden. De auteurs
en acteurs van dat programma waren onder andere Yge Foppema, die
het pseudoniem Herman Schrijver
had aangenomen, en A.D. Hildebrand, die zich met de naam Gerard
Lezer had getooid. De bedoeling van
deze uitzendingen was zuiver taalgebruik te bevorderen, en de stri jd tegen germanismen kreeg daarbij prioriteit. Dat ontging ook de controlerende Duitse instantie niet. Het
kwam de Taalclub op een reprimande te staan, opdat niet de bestrijding
van germanismen 'den Verdacht ei-

ner feindseligen Einstellung gegen
die deutsche Sprache uberhaupt erweckt'.
Het was dus oppassen geblazen
en dat is oak merkbaar in de jaargangen van Onze Taal uit de oorlogsjaren: er werd een zeer gematigde toon aangeslagen tegenover alles
wat als ongewenste Duitse invloed
kon worden beschouwd. Men stelde
zich te weer tegen barbarismen in
het algemeen, maar de term germanisme werd daarbij vermeden. Dat
blijkt heel duidelijk als we de vergeefse strijd gadeslaan die de toenmalige redactie voerde tegen het

•
'Protestloos toegeven aan
een door domheid
veroorzaakte vernedering
van ons taalgevoel en ons
nationale zelfbewustzijn
zou ons in de achting van
het Duitsche broedervolk
zeer zeker niet doen
stijgen'

•
van oorsprong Duitse woord kwark,
dat men vervangen wilde zien door
wrongel. In december 1941 werd,
voor de zoveelste keer, een pleidooi
gevoerd voor wrongel: 'Want heel
het Nederlandsche Yolk houdt hartelijk van Nederlands taal en wil
niets weten van overbodige uitheemsche klanken.' Wie dat wil,
kan het nag eens nalezen in het interessante gedenkboek bij het zestigjarig bestaan van Onze Taal.
DE 'TAAlHARK' VAN DE NSB

Wat voor houding nam nu de NSB
in tegenover germanismen? Welnu,

er waren waarschijnlijk weinig politieke groeperingen die zich zo inzetten voor een zuiver taalgebruik en
het weren van vreemde invloeden
als juist die NSB. Al in het nummer
van Volk en vaderland van 21 juni
1940 was te lezen: 'Thans is het verheugend te zien, hoe onze Beweging
een hernieuwden stoot geeft in de
richting van taalzuivering. een zuivering van vreemde, d.i. buitenlandsche woorden.' En deze puristische
houding was de gehele bezettingstijd door bemerkbaar In een groot
aantal nationaal-socialistische periodieken. In het Kaderblad van de NSB,
een orgaan voor partijfunctionarissen, stond zelfs in het nummer van
16 april 1943 te lezen: 'Protestloos
toegeven aan een door domheid veroorzaakte vernedering van ons taalgevoel en ons nationale zelfbewustzijn ZOU ons in de achting van het
Duitsche broedervolk zeer zeker niet
doen stijgen.'
De Duitsers als broedervolk, dat wel,
maar tach een eigen Nederlandse
taal! En oak daadwerkelijk werd de
strijd tegen taalverbastering en germanismen opgenomen: in Volk en
vaderland verscheen vanaf mei 1943
een taalrubriek onder de wat zonderlinge naam 'De taalhark' (een
naam die in verband gebracht kan
worden met die van het vooroorlogse taalkundige tijdschrift Onze Taaltuin). Deze taalrubriek, die verzorgd
werd door 'kameraad Dr. Diephuis
en kameraad Van Ham' verscheen
ongeveer tot de laatste snik van de
NSB: er kwam pas een eind aan toen
Volk en vaderland met ingang van 13
april 1945 in gestencilde vorm began te verschijnen. Menig illegaal
blad verscheen toen al in verzorgder
vorm!
Germanismen waartegen opgetreden moest worden, waren onder
meer begeesterd, grootmacht, benutten,
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meerdere, eigenaard. Men bestreed
niet alleen germanismen: er heerste
een algemeen purisme. Vreemde
woorden werden zoveel mogelijk
vermeden: een redactie heette een
opstelraad, een hoofdredacteur een
hoofdopsteller, het inspecteren van
troepen heette schouwen. Maar al te
gek moest het niet worden: spreekdraad voor telefoon werd door `De
taalhark' als onpraktisch afgewezen.
In het streven naar het gebruik van
echt, authentiek Nederlands paste
ook het propageren van de inheemse maandnamen zoals Louwmaand,
Sprokkelmaand, enz.

Y' ZUIVER EN ONZUIVER

De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat de NSB niet alleen het streven naar zuiver Nederlands met de
mond beleed, maar dat men zich
ook in de praktijk aan de eigen
voorschriften hield. Er werd heel behoorlijk Nederlands geschreven, van
vreemde smetten vrij. Dat gold niet
voor een blad dat buiten de jurisdictie van de NSB viel, het geïllustreerde tijdschrift Signaal, dat velen die
de oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt zich zeker zullen herinneren. Dit blad, dat kennelijk steeds in
grote haast uit het Duits vertaald
werd, bevatte monstra als gastgever,

het heeft zich geloond, voorlezingen,
uitgebomd, verpleging (proviand),
koergasten, een wegkundig officier.

Dergelijke slordigheden kwamen
ook voor in de brieven van de vrijwilligers die `aan het Oostfront voor
een nieuw Europa' streden. En het is
waar dat Rost van Tonningen en
Max Blokzijl, die beiden langdurig
in Duitstalig gebied gewoond hadden, af en toe uitgleden en een germanisme uit hun pen lieten vloeien.
Maar of we het nu leuk vinden of
niet: over het algemeen schreef men
bij de NSB verzorgd Nederlands en
was men tegen germanismen.
<

Woorden in de strijd geworpen
anneer neem je een
woordenboek ter
hand? Ik neem aan
dat de makers aannemen dat de gebruiker zijn dictionaire openslaat
om er iets specifieks in op te zoeken.
Je wilt van een woord weten wat het
betekent. Om maar wat te noemen:
je treft ergens het woord frenologie
aan en slaat er het woordenboek op
na. De makers leggen de betekenis
geduldig uit, want voor dit soort gebruikers hebben ze het woordenboek gemaakt. Dit geldt voor de algemene verklarende woordenboeken. Andere motieven om iets op te
zoeken: je wilt weten of een woord
eigenlijk wel bestaat (woordenboek
als scheidsrechter voor scrabbelaars),
je wilt weten of stofzuigen een verleden tijd heeft en zo ja of dat stofzoog, stofzuigde of zoog stof is, je wilt
weten hoe triat(h)lon gespeld wordt,
en vooral vroeger wilden wij graag
vernemen of `vieze' woorden officieel deel uitmaakten van ons lexicon, en hoe de lexicologen met die
schuttingtaal omsprongen.
DOORBLADERBOEKEN

Een totaal andere functie hebben
woordenlijsten waarin randverschijnselen in de taal alfabetisch
worden gerangschikt. Ik kan me bij
niet voorstellen dat ie- -vorbeld

mand ooit iets in het scheldwoordenboek Luilebol opzoekt. Zou u bijvoorbeeld, na voor mafketel uitgescholden te zijn, Luilebol raadplegen
om een nauwkeurige definitie te
krijgen van de u toegeschreven eigenschap? Nee. Dat betekent niet
dat zo'n boek niet gelezen wordt:
sommige mensen kunnen er uren
zoet mee zijn. Dit soort boeken
wordt niet geraadpleegd, maar doorgebladerd, getest op volledigheid en
correctheid (staat klootjesvolk er wel
in, en is het naar mijn smaak goed
omschreven?).
Dit type woordenlijsten is natuur
definitie onvolledig, incon- -lijkper
sequent en bij tijd en wijle ook incorrect. Hun waarde ligt dan ook
niet in de mate van volledigheid,
consequentie en correctheid, maar
in de mate waarin ze de doorbladeraar kunnen amuseren, intrigeren of
choqueren.
?

1

VERKLAREND
OORLOGSWOORDENBOEK

In welke categorie moeten we nu
het Verklarend Oorlogswoordenboek
van G.L. van Lennep plaatsen? Ik
kan me voorstellen dat iemand een
studie maakt van een bepaalde episode uit de Tweede Wereldoorlog en
daarbij bepaalde bronnen, kranten
of artikelen raadpleegt. Daar zou wel
eens een woord in kunnen staan of

^^ U,rde„B^ogaa,t

een uitdrukking of de naam van een
instantie of persoon waarbij de onderzoeker denkt: `Dit zoek ik in Van
Lennep op.' Er wordt in die bronnen
bijvoorbeeld gewag gemaakt van
kunstwol. De onderzoeker wil weten
waar kunstwol in oorlogstijd van gemaakt werd. Hij treft inderdaad het
woord aan, met de uitleg dat deze
stof van ondermelk (afgeroomde
melk) gemaakt werd. Prima.
Maar hoeveel onderzoekers op dit
gebied zijn er, waardoor de uitgave
van het Verklarend Woordenboek gerechtvaardigd wordt? Niet veel,
vrees ik. En welke bronnen zou een
onderzoeker moeten raadplegen om
gedreven te worden de betekenis
van shack man op te zoeken? (Tussen haakjes: dat was een militair die
niet in de kazerne maar bij zijn
vriendin sliep.) Ik kan me wel weer
voorstellen dat nog steeds dezelfde
onderzoeker zou willen weten wat
vorderen in oorlogstijd betekende.
Wat vindt hij of zij dan? Als de
Duitsers iets nodig hadden, vorderden ze het, zoals fietsen, auto's, etc.
Conclusie: het kan onmogelijk de
bedoeling van dit verklarende woordenboek zijn om overal verklaringen voor te geven. Het is een uiterst
bont boek waarin soms dingen worden uitgelegd, soms niet. Sommige
explicaties zijn misleidend. Naar
aanleiding van kunstwol staat er bij- >
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voorbeeld dat het voorvoegsel kunst
'onecht' betekende. Alsof dat tegenwoordig anders is. Bij vlierthee staat
inderdaad uitgelegd dat het thee
van vlierblad betekent. Daarbij de
opmerking: het bestond al voor de
oorlog, maar kwam nu goed van
pas. Interessant. Waarom worden de
suikerbieten, die ook goed van pas
kwamen in de hongerwinter, niet
vermeld? Wat ik met dit alles wil
zeggen, is dat het hier kennelijk
geen verklarend woordenboek, maar
in veel gevallen een doorbladerboek
betreft, dat naar aanleiding van een
aantal woorden die in de oorlogstijd
min of meer in zwang waren nadere
informatie over die periode geeft.
Zo en alleen zo is het te verklaren
dat de oorlogsbetekenis van aangeven = 'verraden aan de bezetters' niet
opgenomen wordt, maar dat wel
vermeld wordt dat er meer mensen
door niet-NSB'ers dan door NSB'ers
zijn aangegeven.
GOlFCRISIS

Het Klein woordenboek van de Golfcrisis van Max Pam is in zekere zin
consequenter en daarom ook saaier.
Het geeft inderdaad van alle woorden die erin opgenomen zijn een
omschrijving. Het is alleen niet altijd duidelijk wat die woorden met
de crisis te maken hebben. Eufemisme is kennelijk opgenomen omdat
(volgens de inleiding) in de tijd van
de Golfcrisis veel eufemismen popu-

lair zijn geworden. Maar wat hebben
God, geweten, tirannenmoord en waarheid met eufemismen in het algemeen en met de Golfcrisis in het bijzonder te maken?
Goed, niet flauw zijn. We vallen
ook niet over het feit dat Hitler en
Machiavelli wel als lemma voorkomen in het boek en Mohammed niet.
Koeweit en Irak worden wel als lemma genoemd, maar de Verenigde Staten niet, evenmin als Israel, om maar
een paar medebetrokkenen te noemen. Golfcrisis zelf wordt ook niet
vermeld, behalve dan dat wordt uitgelegd waar de Perzische Golfligt, en
dat crisis vaak een eufemisme is voor
oorlog. We hebben een boekje dat
naar de omschrijving van Max Pam
zelf niet veel meer is dan een overzicht van alle woorden, termen en
benamingen die hij in de tijd van de
Golfoorlog heeft opgezocht, en
daarmee in een of ander verband
stonden.
De vraag blijft in hoeverre de lezer plezier aan het een en ander
heeft. Ook hier gaat het kennelijk
niet om een opzoekboek, maar om
een doorbladerboek. Op dit moment
zegt het mij persoonlijk niet veel.
Anders zou dat kunnen worden over
pakweg twintig jaar. De kracht van
het boek van Van Lennep is dat het
op een curieuze manier een stukje
historie doet herleven, Het is mogelijk dat het opzoekwerk van Max
Pam te zijner tijd ook bij lezers het

beeld van een zeker verleden oproept, bepaalde sentimenten wakker
schudt. Maar ik heb er nu nog geen
flauw idee van welke emoties de
herinnering aan de Golfcrisis over
twintig jaar bij mij wakker roept.
GRONDOORLOG

Toch nog even een laatste opmerking van onbehagen over het kleine
woordenboek: als het ergens precies
in zou moeten zijn, dan is dat in de
signalering van de specifieke betekenis die woorden tijdens de Golfcrisis
of -oorlog kregen. En dan stuit ik op
het lemma grondoorlog. Er wordt medegedeeld dat het 'oorlog op het
land betekent', misschien een anglicisme is, dat Lubbers het woord niet
en Van den Broek het wel gebruikte,
allemaal prachtig, maar wat er niet
in staat, is dat de grondoorlog eigenlijk nooit gevoerd is, dat Schwarzkopf de grondoorlog niet mocht afmaken van Bush, en dat het woord
daarom een heel dubieuze bijsmaak
heeft gekregen: de teleurstelling van
een olifant die ontdekt dat hij met
een muis vecht in plaats van met
<
een soortgenoot.
Verklarend Oorlogswoordenboek van G.L.
van Lennep, Bert Bakker 1988, 255 biz.,
ISBN 90 351 061 21 (te koop in menig
'modern antiquariaat').

Klein woordenboek van de Golfcrisis van
Max Pam, Bert Bakker 1991, 122 biz.,

f

14,90, ISBN 90 351 106 17.

REACTIES

•
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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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

'GEWONE'VERTALERS
G.e.M. van Zijll de Iong-Lodenstein -

beedigd vertaalster/tolk Engels
k heb er niet zoveel bezwaar tegen dat
de heer Vos met zijn ingezonden brief in
het aprilnummer (blz, 66) over het verta-

I

len van handleidingen tegelijk even reclame voor zichzelf maakt, maar waar ik
meer moeite mee heb, is dat hij zich als
'zeldzame combinatie van vertaler en
technicus' onderscheidt van wat hij de
'gewone' vertaler noemt. Bij mijn weten
is een 'gewone' vertaler 'gewoon' iemand

die zijn werk goed doet, die geen opdracht aanneernt als hij niet over de voor
de vertaling benodigde vakkennis beschikt en die bi j de minste twi jfel een in
het onderwerp doorknede deskundige
raadpleegt.
Mijnheer Vos denkt daar kennelijk an-
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ders over, getuige zijn niet erg vleiende
opmerking dat een 'gewone' vertaler, als
hij ergens niet uitkomt, 'al snel geneigd is
letterlijk te vertalen en dus technisch onzin te produceren'. Die mensen, mijnheer
Vos, zijn geen 'gewone' vertalers. Dat zijn
helernaal geen vertalers! Dat zijn mensen
die denken dat ze vertaler zi]n, Zij benadelen met hun prutswerk hun opdrachtgever en schaden het imago van het vertalersvak.

•

BEWIJSLAST
Prof dr. S. Wiegersma - Voorthuizen

e artikelenreeks over drogredenen
van Van Eemeren en Grootendorst
bevat veel aardige voorbeelden, maar in
hun vijfde aflevering (Onze Taal, nummer 4) glijden zij helaas uit over een door
henzelf neergelegde bananeschil.
De vraag op wie de bewijslast rust,
komt ook in het wetenschapsbedrijf vaak
aan de orde. Daar heeft men voor dit doel
dan ook duidelijke regels ontwikkeld. De
hoofdregelluidt: in eerste instantie hoeft
men niet te bewijzen dat iets niet werkt of
niet bestaat, niet mogelijk is, niet de oorzaak of het gevolg is of dat het toevallig
zo is.
Deze gedragslijn wordt uitgedrukt in
de nulhypothese, die in feite zegt dat er
niets bijzonders aan de hand is. Degene
die iets stelt wat daarmee in strijd is, moet
proberen de nulhypothese te weerleggen.
Op hem rust de bewijslast. In empirisch
onderzoek betekent dit gewoonlijk dat
men moet trachten aan te tonen dat de
kans dat door het optreden van toevallige
invloeden een gevonden uitkomst toch te
rijmen valt met de nulhypothese, kleiner
is dan een te voren overeengekomen
waarde (bijvoorbeeld 50/0 of 1% of 0,10/0).
Hoe kleiner deze kans, hoe groter de
waarschijnlijkheid dat men te maken
heeft met een echt bestaand fenomeen.

D

De bewijslast komt pas omgekeerd te liggen als dat onderzoek een kritische toetsing heeft doorstaan en het liefst ook nog
is bevestigd door een onafhankelijk uitgevoerde herhaling, zodat er een aanzienlijke kans is dat de bewering waar is. Dan
rust op degene die nog twijfelt de last om
die twijfel waar te maken. Daarbij gelden
dan allerlei aanvullende regels. Een daarvan is: een bewijs dat gebaseerd is op autoriteit ('Ik heb het zelf waargenomen',
'velen zijn met mij van mening' e.d.) mag
niet worden aanvaard. Dat zeggen de

schrijvers aan het slot van hun artikel zelf
ook.
Maar: het is geheel legitiem om een
onbewezen stelling te poneren, als men
er maar aan toevoegt dat een bewijs ontbreekt. Men mag dan zelfs gerust erbi j
zeggen dat men zelf niet van plan is die
bewering te gaan bewijzen. Zo'n onbewezen stelling hoeft niet weerlegd te worden, maar kan weI degelijk juist zijn.

bewijzen dat Hans Alders weI degelijk
creatief is? Kom nou.' dan heeft hij het
mis. Het spijt me voor de heer Kok en de
schrijvers, maar dat moet hij inderdaad
bewijzen.
Naschrift

F.H. van Eemeren & R. Grootendorst
De heer Wiegersma geeft een interessante aanvulling op ons stukje. Wij betwij-

In dit licht wil ik de gevallen bezien die
de schrijvers noemen. Het eerste voorbeeld (geld voor kraakacties zou in een zeker geval afkomstig zijn van bankovervallen) sluit aan bij de laatste opmerking. De
nulhypothese is in dit geval dat de actievoerders geen bankrovers zijn. Wie een
andere mening is toegedaan, moet dat bewijzen. Tot zover ben ik het met de schrijvers eens. Maar degene die de bewering
doet (Geertsema), noemt het zelf een veronderstelling die hij niet kan of wil bewijzen. Hij verlangt dus niet dat anderen het
tegendeel bewijzen en men hoeft hem
niet te geloven.
In feite stak Geertsema, door te erkennen dat hij geen bewijs kon leveren, gunstig af bij bijvoorbeeld de veelgeciteerde
'Club van Rome', die ook met autoritair
gezag stellingen poneerde waarvan later
bleek dat zij op aanvechtbare computermodellen gebaseerd waren.
Het tweede voorbeeld (Ian Blokker beweert dat Lubbers een bankrover is, en
legt de bewijslast bij degene die beweert
dat dat niet zo is) is inderdaad een goede
illustratie van het ten onrechte omkeren
van de bewijslast. De nulhypothese zou
hier zijn dat Lubbers het niet heeft gedaan en dat hoeft Lubbers niet te bewijzen. De bewijslast rust bij degene die het
tegendeel beweert.

felen echter of toepassing van de nulhy-

In het derde voorbeeld is wezenlijk hetzelfde aan de hand: Kok wordt tijdens een
interview geconfronteerd met de kritiek
dat PvdA-ministers niet creatief zijn; hij
ontkent dit, maar weigert zijn standpunt
te beargumenteren, omdat de bewijslast
volgens hem ligt bij degene die de kritiek
heeft geuit. Kok is hier eveneens bezig de
bewijslast te ontduiken. De nulhypothese
is hier niet dat ministers creatief zijn tenzij het tegendeel is bewezen. Ook een minister moet zich waarmaken, en de nulhypothese (dat is niet als onaardige
woordspeling bedoeld!) is dat zij niet-creatief zijn tot het tegendeel is gebleken.
Wanneer Kok zegt 'Als iemand met modder in de rondte gooit, moet ik dan gaan

ci in het algemeen of mensen in het al-

pothese in discussies buiten de (empirische) wetenschap altijd tot een duidelijk
en bevredigend resultaat zalleiden.
Met de nulhypothese komt Wiegersma bij het Blokker-voorbeeld tot dezelfde slotsom als wij. Ook over het Geertsema-voorbeeld zijn we het eens, behalve
dan dat Wiegersma niet zo zwaar tilt aan
Geertsema's weigering om met bewijzen
te komen voor zijn bewering dat de
kraakacties gefinancierd zijn uit de opbrengst van bankovervallen. Wiegersma
voert ter verdediging van Geertsema aan
dat deze zelf toegeeft dat hij dit niet kan
bewijzen. Bovendien is niemand verplicht Geertsema te geloven, aldus Wiegersma. Strikt genomen is dat natuurlijk
waar, maar ook een beetje naief, want
ondertussen suggereert Geertsema wei
degelijk dat krakers criminelen zijn, en
dat is een ernstige beschuldiging, die aileen met goede redenen behoort te worden geuit.
Over het Kok-voorbeeld zijn Wiegersma en wij het echt oneens. Op grond
van de nulhypothese vindt Wiegersma
dat Kok moet bewijzen dat de PvdA-ministers creatief zijn. De nulhypothese is
volgens Wiegersma dat 'zij niet-creatief
zijn tot het tegendeel is gebleken'. Maar
waarom zou de nulhypothese eigenlijk
niet zijn dat de PvdA-ministers (of politigemeen) creatief zijn tot het tegendeel is
gebleken? Wiegersma's keuze doet willekeurig zo niet partijdig aan.
Wij houden daarom liever vast aan de
regel 'Wie beweert, moet bewijzen'. In
het Kok-voorbeeld zijn dat de critici die
het standpunt naar voren hebben gebracht dat de PvdA-ministers niet creatief zijn. Zij hebben de bewijslast voor
dit standpunt. Dat is niet jammer voor
hen of voor Wiegersma en ook niet leuk
voor Kok of voor ons, maar de consequentie van een duidelijke en nuttige
discussieregel.

<
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• WATOF OAT?

Steeds vaker hoor ik wat op
plaatsen waar ik dat zou gebruiken en andersom. Kunt u de
regels nog eens op een rijtje zetten?

I

I Dat

gebruiken we uitsluitend als
het betrekking heeft op een hetwoord in het enkelvoud: het overleg
dat volgende week plaatsvindt, begint om 10.00 uur.

Wat gebruiken we in de volgende
drie gevaIlen:
1 na een onbepaald woord als iets,
aIles of enige:
Ik zoek iets wat in de keuken bruikbaar is.
2 als het terugslaat op een he le zin:
AIlegangen van het etentje waren mislukt, wat mijn gasten beleefd ontkenden.
3 na een (zelfstandig gebruikte)
overtreffende trap:
En dat was het ergste wat me is overkomen.
Maar: Dit is het mooiste boek dat ik
heb gelezen.

Het voornaamwoord u (tweede persoon) was oorspronkelijk een derde
persoon (de vorm is via de samentrekking U.E. en Uwe afgeleid van uwe
edelheid). Daarbij hoorde een werkwoordsvorm voor de derde persoon:
u heeft, u is, u kan en u zal. Tegenwoordig beschouwen we u echter als
de beleefdheidsvorm van de tweede
persoon je/jij. En dat pleit voor een
werkwoordsvorm die daarmee in
overeenstemming is: u hebt, u bent, u
kunt en u zult.
Veel taalgebruikers voelen een subtiel stijlverschil tussen u zult/zal, u
kunt/kan of u hebt/heett: de ene vorm
klinkt voor hen 'beleefder' dan de andere. De voorbeelden laten zien dat
die beleefdere vorm zowel de werkwoordsvorm voor de tweede (u
zult/kunt) als die voor de derde persoon (u heeft) kan zijn.
Probeer in uw keuze in elk geval consequent te zijn. Schrijf dus niet 'Bent
u gemteresseerd of heeft u vragen?' of
I Als u beiangstelling heeft, kunt u bellen'.

PUNT ACHTER MR.

II! Na afkortingen als mr en drs
II hoort mijns inziens geen punt,

wat.

I

U HEBT OF U HEEFT?

I

U hebt en u heeft: welke vorm
verdient volgens u de voorkeur?
Beide mogelijkheden zijn goed,
maar wij geven de voorkeur aan

Iu hebt.

PlEONASME/TAUTOlOGIE

In mijn streven het beestje bij de
naam te noemen stuit ik nogal
eens op het begrippenpaar pleonasme en tautologie.
Wat is wat?

I

Een pleonasme is een woordgroep
waarin een deel van de betekenis
wordt herhaald. Zo zijn in de woordgroep Tot later uitstellen de woorden
tot later overbodig, omdat de betekenis daarvan al vervat is in die van het
werkwoord uitsteIlen. De woorden
met de overeenkomstige betekenis
behoren niet tot dezelfde woordsoort:
aIleen de bepaling tot later is weglaatbaar in de zin. Andere voorbeelden
zijn: ouderloze wezen, weer hervatten en

I

Vooral 1 is een lastige twijfelcategorie. In een zin als INu herinner ik
mij iets wat/dat van belang kan zijn'
is iets immers niet meer onbepaald.
Dat pleit voor dat. Aan de andere
kant is iets nog steeds een onbepaald
voornaamwoord, en dat pleit voor
Omdat uit de context niet altijd
duidelijk is of we te maken hebben
met iets bepaalds of iets onbepaalds,
adviseren wij na een onbepaald voornaamwoord (iets, alles, enige) consequent gebruik te maken van wat.

lijk Onderwijs staan alle academische
titels genoteerd met een punt, of het
nu een afkorting of een verkorting
betreft. Het overtuigendste argument
v66r mr. vinden we in de enige officiele spellingnorm, het Groene Boekje: dat geeft op bladzijde LXIX onder
regel 5 voor het gebruik van hoofdletters het voorbeeld Aan deHooggeleerde Heer Prof Dr. X, waarin dr. vergelijkbaar is met mr. (in beide woorden is de r de laatste letter van het
woord) en toch van een punt voorzien is.
De conventie voor hoofdlettergebruik is inmiddels.veranderd: titels
worden doorgaans niet met hoofdletter geschreven.

omdat de laatste letter ook de laatste letter van het volledige woord
is. Mijn collega is het daar niet mee
eens. Wie heeft er gelijk?
Uw collega. De status van de laatste letter doet er niet toe: het is
een afkorting en dat geven we aan
met een punt. We schrijven dus zoweI mr., ir. en drs. als prof en ing.
Helaas houden enkele naslagwerken de verwarring in stand: Van Dale
en Verschueren kiezen voor mr.,
evenals Correct Nederlands van het
ANP, de Schrijfwijzer, de Leestekenwijzer en Prisma's Leestekens, maar Koenen laat de punt achterwege. Helaas
adviseert ook het onlangs verschenen
Stijlboek van de Volkskrant de puntloze vorm.
In de Wet op het Wetenschappe-

opzettelijke brandstichting.
Van een tautologie spreken we als
de volledige betekenis van een woord
of woordgroep wordt herhaald in een
synoniem of een vergelijkbare woordgroep. Een van beide kan worden
weggelaten. Voorbeelden van tautologie zijn: gratis en voor niets, hoeje

het ookwendtofkeert, in staat zijn iets
te kunnen en maar/echter.
Pleonasmen en tautologieen zijn
beproefde stijlfiguren om de bedoeling of gevoelswaarde van een uiting
te versterken. Maar geregeld worden ze
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echter ook vaak uit nonchalance of uit
slordigheid gebruikt; dan kunt u ze in
dat geval liever maar beter als ontsierende stijlfouten zien.

KUNSTHAL OPENT

In NRC Handelsblad las ik de
volgende zin, die mijns inziens
wringt: 'Op 31 oktober opent aan
de Rotterdamse Westzeedijk de

Kunsthal.' Ik zou eerder voor een
formulering met worden hebben
gekozen. Hebben we hier te maken met Engelse invloed?
Dit is inderdaad een anglicisme.
In het Nederlands is openen een
verplicht overgankelij k werkwoord,
dat wil zeggen dat het een lijdend
voorwerp vereist: goed zijn zinnen
als 'A opent B' of 'B wordt geopend

(door A)', maar onmogelijk is 'B
opent', omdat B zichzelf nu eenmaal
niet kan openen. Het Engels daarentegen gebruikt het werkwoord to
open ook zonder lijdend voorwerp
(onovergankelijk), in de betekenis
'opengaan'.
Iedere koppenmaker houdt van
beknoptheid en sommige van hen
zullen dit verleidelijke anglicisme
dus met open armen verwelkomen. <

'Die fiets is van mij, omdat hij mijn eigendom is!'
Over de drogreden van het goochelen met uitgangspunten, die bekendstaat als de cirkelredenering, ook wel 'begging the question' of 'petitio
principii' genoemd. U haalt het konijn uit de hoed

F.H. van Eemeren & R. Grootendorst

dat u er zelf hebt ingestopt.

Drogredenen [8]

1)e cirkelredenering
n een 'cirkelredenering' komt
de conclusie uiteindelijk op
hetzelfde neer als het uitgangspunt waarvan in de redenering is uitgegaan:
- Interviewer: 'U noemt Elsschot de
beste Nederlandstalige schrijver van
deze eeuw.'
- Karel van het Reve: 'Ja.'
- Interviewer: 'Waaraan heeft-ie dat te
danken ?'
- Karel van het Reve: 'Omdat-ie zo
goed schrijft.'
('NOS laat', herhaald in 'Hersens
op hol' 26 januari 1992)

Deze redenering van Karel van het
Reve (Elsschot is zo'n goede schrijver, omdat hij zo goed schrijft) heeft
een bijzonder simpele vorm: 'x, omdat x' of, omgekeerd, 'x, dus x'. Elke
redenering van deze vorm is logisch
geldig, want wat er voor x ook
wordt ingevuld, als het uitgangspunt (de premisse) waar is, is de
conclusie automatisch ook waar.
Dat is nogal wiedes, want er staat
tweemaal hetzelfde. De cirkelredenering staat te boek als een drogreden,
maar logisch gesproken is er niks

mee mis. De fout moet dus ergens
anders in schuilen.
ELKAAR TAXEREN

Het is verhelderend dat de cirkelredenering in de vakliteratuur ook wel
wordt aangeduid als 'begging the
question'. Dat is een vrije vertaling
van het, zelf weer uit het Grieks ver
Latijnse petitio principii, dat -talde,
zoiets betekent als 'vragen om het
principe dat ter discussie staat'. In
het Nederlands is voor 'begging the
question' geen algemeen ingeburgerd equivalent beschikbaar. De Engels-Nederlandse Van Dale vermeldt
(naast 'het punt in kwestie als bewezen aanvaarden', 'moeilijkheden
vermijden of ontlopen' en 'een
vraag met een wedervraag beantwoorden') weer petitio principii.
Wat er met petitio principii bedoeld wordt, wat deze drogreden
met de cirkelredenering te maken
heeft en wat er precies verkeerd aan
is, wordt pas duidelijk als het betreffende argument niet louter bekeken wordt als een onderdeel van een
redenering, maar als een discussiezet
die erop gericht is een verschil van
mening op te lossen.

Een verschil van mening kan alleen worden opgelost als de aangevoerde argumenten zinnig, relevant
en aanvaardbaar worden gevonden
door de opponent. Om zijn argumenten aanvaardbaar te doen zijn,
moet iemand die een standpunt verdedigt, aansluiten bij wat de opponent als feiten, normen en waarden
beschouwt. Zijn argumenten moeten verwijzen naar het gemeenschappelijke uitgangspunt dat voor
een zinvolle discussie noodzakelijk
is. Als de partijen het werkelijk nergens over eens zijn, kan geen enkel
meningsverschil, hoe klein ook,
echt worden opgelost.
Doorgaans gaan de partijen aan
het begin van een discussie natuurlijk niet eerst na of er wel voldoende
gedeelde uitgangspunten zijn. Dat
gebeurt in de praktijk eigenlijk alleen in heel formele situaties, bij internationale vredesonderhandelingen, ingewikkelde zakelijke transacties en dergelijke. In meer alledaagse
situaties blijft het meestal bij een
stilzwijgende wederzijdse taxatie
van de uitgangssituatie. Hoe beter
de partijen elkaar kennen, hoe betrouwbaarder die taxatie zal zijn. >
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- Marcel Moring: 'Hoe weten we of de Amerikaanse rechter Clarence Thomas zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan seksuele
intimidatie van Anita Hill?'
- Kennis: 'Dat zegt Anita Hill. '
- Marcel Moring: 'Waarom zou mevrouw Hill
niet lieqen?
- Kennis: 'Iemand die het slachtoffer is van dat

standpunt vrijwel identiek met het
argument. De redenering dat de fiets
van mij is omdat hij van mij is,
vormt hier een bijna overdreven
duidelijk voorbeeld van: het argument is volkomen identiek aan het
standpunt. lets minder doorzichtig
kan het ook:

soort ding en, Iiegt niet. '

(NRC Handelsblad, 13 maart 1992)

Leo is een echte hypochonder, want
hij zit bij het minste of geringste in de

In het argument van A dat de Bijbel
het woord van God is, wordt uiteraard voorondersteld dat God bestaat, want zonder God geen 'woord
van God'. Dit argument is dus rechtstreeks afhankelijk van de waarheid
van de bewering 'God bestaat', die
nu juist ter discussie staat.
Een wat komischer voorbeeld is
afkomstig uit een film van de Franse
komedieschrijver Sacha Guitry:

put.
fnkele dieven zijn aan het redetwis-

Zelfs in schijnbaar duidelijke gevallen blijkt tijdens de discussie echter
maar al te vaak dat de partijen zich
op sommige punten vergist hebben.

Aangezien een hypochonder per definitie een zwaarmoedig iemand is
die gauw in de put zit, komt de argumentatie in feite hierop neer:

HIJ IS HET... WANT HIJ IS HET

Leo zit gauw in de put, want hij zit

De fout die bij een petitioprincipii gemaakt wordt, is dat een van de partijen in zijn argumentatie iets als
een gemeenschappelijk uitgangspunt voorstelt terwijl hij heel goed
weet dat het geen gemeenschappelijk uitgangspunt kan zijn, omdat er
dan helemaal geen verschil van mening zou zijn. Het aangevoerde argument komt uiteindelijk op hetzelfde neer als het standpunt dat het
moet ondersteunen en waarover nu
juist verschil van mening bestaat.
Zijn aanpak doet denken aan de
mislukte pogingen van baron van
Miinchhausen om zich aan zijn eigen haren uit het moeras te trekken.
Om een verbinding te leggen met de
wat misleidende term 'cirkelredenering', zou je eventueel ook kunnen
zeggen dat hij in een kringetje ronddraait.
Er zijn twee varianten van petitio
principii. In de eerste variant is het

bij het minste of geringste in de put.

ten over de verdeling van zeven parels die een fortuin waard zijn. fen
van hen overhandigt er twee aan de
man aan zijn rechterhand, daarna
twee aan de man aan zijn linker-

• GRENSHOSPITIUM

den. ' De man aan zijn rechterhand
zegt: 'Hoezo, jij houdt er drie?' 'Om-

Een echt petitioprincipii dus. Wie er
niet van overtuigd is dat Leo een hypochonder is, en weet wat dit betekent, zal er ook door het 'argument'
niet van worden overtuigd. Deze afhankelijkheid is overigens veellastiger te onderkennen als er meer schakels tussen het standpunt en het argument zitten dan in dit voorbeeld.
Bij de tweede variant van het petitio
principii is er sprake van een afhankeliikneidsrelatie tussen het argument
en het standpunt. Een bekend voorbeeld:
A: 'God bestaat!'
B: 'Hoe weet je dot?'
A: 'Oat staat in de Bijbel.'
B: 'Hoe weet ik of wat er in de Bijbel
staat waar is?'
A: 'Omdat de Bijbel het woord van

dot ik de leider ben. ' '0, maar hoe
komt het dot jij de leider bent?' 'Omdot ik meer parels heb. '

KONIJN IN DE HOED

De afhankelijkheidsrelatie kan uiteraard ook veel minder evident zijn
dan in deze eenvoudige voorbeelden. Het grote probleem is aIleen
dat de cirkel meestal pas na een
grondige analyse kan worden blootgelegd. Waar en wanneer is het konijn in de hoed gestopt? Dat betekent dat men altijd bedacht dient te
zijn op een petitioprincipii en de argumentatie bij de geringste verdenking zorgvuldig moet analyseren.
Een simpeler remedie is er helaas
niet.
<

God is!'

Nieuwe woorden
In de vorige aflevering van Nieuwe
woorden (Onze Taal apri11992)
noemde ik als nieuw woord gevangenishotel, een eufemisme voor een gevangenis waarin asielzoekers tijdelijk worden ondergebracht. Ik las
het gedurende een paar maanden
vrij veel in kranten. De taal verandert snel. Gevangenishotel klonk ken-

hand. 'ik', zegt hij, 'za! er drie hou-

nelijk toch nog te onaangenaam en
het werd vervangen door grenshospitium. Volgens de NRC van 7 april is
het een 'inrichting waar asielzoekers
(die via Schiphol het land binnenkomen maar volgens justitie geen
kans maken op een verblijfstitel)
worden vastgehouden tot de definitieve uitspraak van de rechter'. Ik
denk dat grenshospitium een grotere

Hans Heestermans

overlevingskans heeft dan gevangenishotel. Het is n6g eufemistischer.
ORENMAFFIA

Dit woord heeft ongekende opgang
gemaakt. De publiciste Karin Spaink
hield op 5 februari in De Balie in
Amsterdam een lezing over de relatie tussen lichaam en geest bij ziekteo Zij bekritiseerde met name de
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therapeuten die beweren dat ziekte
niet zozeer een lichamelijke als wel
een geestelijke kwestie is. Ziekte en
genezing worden volgens hen in het
hoofd (dus tussen de oren) bewerk
Verandering in denken is-steligd. de
sleutel tot het herstel, en als herstel
uitblijft, heeft iemand dat aan zichzelf te wijten.
Al snel na deze lezing dook overal
de term orenma f fia op. Ik kwam hem
voor het eerst tegen in Vrij Nederland van 2 mei en in de Volkskrant
en het Parool van dezelfde datum.
In die laatste krant werd met orenmaffia al een woordspelletje gespeeld. Freek de Jonge werd geïnterviewd en moest kort reageren op een
aantal namen en begrippen. Zijn reactie op orenma f ia was: 'Jaap Fischer
en Pieter van Vollenhoven'. Zo'n
woordspelletje duidt er meestal op
dat het onderhavige woord al sterk is
ingeburgerd. Ik geef orenma f ia (dat
ik in overeenstemming met de
Woordenlijst als maffia heb gespeld,
hoewel mijn voorkeur uitgaat naar
de oorspronkelijke Italiaanse spelling
mafia) een grote kans om lang te bestaan. De discussie over het onderwerp zal immers nog wel een aantal
decennia in beslag nemen.

•
`Schwej kgehalte,
citeergehalte; let op dit
achtervoegsel -gehalte.
Ik voorspel
het een grote
toekomst.'

•
natie steeds meer de functie van een
versterkend bijwoord met de betekenis 'volstrekt': 'dat is letterlijk en figuurlij k gelogen'; 'je bent letterlijk
en figuurlijk geschift'.
Waarschijnlijk wordt letterlijk en
figuurlijk gezien als een versterking
van letterlijk, dat zelf al 'volstrekt'
betekent: 'daar is letterlijk niets mee
te beginnen'; 'hij is letterlijk geruïneerd'.

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK

Ik weet niet of ik het me verbeeld,
maar ik denk dat de verbinding letterlijk en figuurlijk langzaam maar zeker van betekenis aan het veranderen is. Vroeger werd ze alleen gebruikt om aan te geven dat iets letterlijk én figuurlijk zo was: 'je staat
letterlijk en figuurlijk in je hemd!'
Maar de laatste tijd krijgt de combi-

Verder kwam ik de afgelopen maanden nog tegen: telefooncelkrakers,
overtuigingscrimineel (in toepassing
op een vredesactivist die steeds maar
aanslagen op militaire doelen blijft
plegen) en de uitdrukking piketpaaltjes zetten bij, wat in het politieke
jargon zoveel betekent als 'grenzen
stellen aan'.
<

Auto

SMART CARD

De raadsadviseur technologie van
het Ministerie van Justitie heeft het
plan gelanceerd om elke auto uit te
rusten met een smart card. Het is een
microchip die 'communiceert met
in het wegdek aangebrachte antennes' (NRC 19 mei). Zo kunnen allerlei verkeersovertredingen elektronisch worden geregistreerd. Er is al
veel geprotesteerd tegen deze 'unieke gelegenheid handel en wandel
van de burger te controleren'. De
Nederlander houdt niet van deze
soort overheidsbemoeienis. Van de
smart card heb ik na een korte periode in mei weinig meer gehoord.

-GEHALTE

Van een film werd gezegd dat hij
een hoog Schwejkgehalte bezat. Daarmee werd bedoeld: de film levert
commentaar op bureaucratische onzin en het menselijk tekort. Vrij Nederland van 13 juni sprak over het
hoge citeergehalte van het prozadebuut van Charles Ducal. Veel zinnen
uit dit boek hebben een aforistisch
karakter en zijn geschikt om geciteerd te worden.
Let op dit 'achtervoegsel' -gehalte.
Ik voorspel het een grote toekomst.

Sabine Funneman - Utrecht

Het eerste woord dat mijn zoontje
Jampie zei, was auto. Nu ben ik een
ruimdenkend mens en ik heb me
voorgenomen mijn kind niet in de
weg te zitten met mijn opvattingen,
maar auto?! Hij zegt het bovendien
nog vrolijk ook: 000tá!, met zo'n jolige uithaal op de laatste lettergreep.
Hij weet heel goed wat dat zijn, ota's.
Papa en mama zegt hij en ja en nee
maar nog even te pas als te onpas. Alleen 000tá, dat zegt hij als er zo'n
ding langskomt.
Ik hoorde een verhaal over een
kind (zulke verhalen krijg je dan als
troost te horen) dat proost zei, voordat het een ander woord kende.
Zouden die eerste woorden iets
zeggen over de aard van het beestje?
Men beweert het wel. Helaas is de
werkelijkheid saaier dan de mythe.
Kinderen zeggen eerst papa en dan
pas mama, gewoon omdat de p en de
a als klanken het verst van elkaar af

gevormd worden. De a wordt achter
in de keel ontwikkeld en de p voorin
tussen de lippen. De rest van de klanken wordt als het ware van buiten
naar binnen in de klankholte (dat is
de mond bij de mens) opgevuld. Dus
eerst de p en dan de b en dan de m.
Eerst de a en dan de e en dan de i. De
o komt vrij snel aan de beurt. De p is
als lipklank de eerste medeklinker
die zich ontwikkelt. De t, een klank
met de tong tegen de tanden, komt
ook in het begin aan bod. Blijft over
de r, een van de meest ingewikkelde
klanken voor kinderen. Het is dus
onwaarschijnlijk dat het bovengenoemde kind proost heeft gezegd.
Waarschijnlijk poost of poot. Proost en
auto zijn nauwer verwant dan men
zou willen. <
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Ongehoorzame
regels
Gerard Schelvis - Lelden

Een docent maakt weleens taalfouten om de oplettendheid van zijn
leerlingen op de proef te stell en .
Sinds een collega mij in de luwte van
een lange vergadering met enkele
Engelstalige voorbeelden op een
idee bracht, overtreed ik regelmatig
en met opzet taalregels in het Nederlands. Dat doe ik dan tijdens het
formu leren van die regels zelf . En zo
lever ik het bewijs voor de paradox
dat goede voorbeelden slechte voorbeelden zijn .
• Het is beter grater dan te schrijven als

graterals.
iet alleen stri kte regels,
maar ook minder strenge
raadgevin gen op het gebied van stijl en woordkeus
pleeg ik al blunderend op
te die ne n . Gaa ndeweg heb ik er 101
in gekregen (mijn leer lingen gelukkig ook) en nog steeds groeit mijn
verzameling in enormiteiten verpakte raadgevingen en regels voorspoedig. Aanvankelijk dac h t ik tamelijk
or igin eel te zijn, tot ik er dankzij
een leerling achter kwam dat William Satire, columnist bij de New
York Times, jaren geleden een heel
boekje heeft gevuld met 'fumblerules', letterlijk: 'knoeiregels', regels
waarmee gerommeld is. Ik zou deze
regels die zichzelf saboteren 'rebelregels' willen noemen . In veel gevallen bleek ik het wiel opnieuw te
hebben uitgevonden. Soms kon ik
enkele exemplaren vertalen en aan
mijn verzameling toevoegen.
Wat zijn de wetten die gelden bi j
h et ma ken van rebelregels?
a. De regel moet een taalregel zijn,
en
b. in zijn formulering reeds overtreden wo rden.

L-- --

-

- --

-

-

-

-

Hieronder vo Igt een greep uit mi jn
verzameling rebelregels:

• Een stuk logen- en gogenjargon
mag niet naar de lezer toe gebruikt.
• Herhaal jezelf nooit en zeg n ooit
iets twee keel.
• Geen fragmenten van zinnen.
• Te lange zin nen zijn onprettig. Te
korte zinnen eveneens. Ze lezen
niet lekker , De samenhang ontbreekt . Zinslengte moet va rieren,
• Wij zijn enerzijds niet gelu kkig
met het feit dat niet alleen in
ambtelijke taal, maar ook - en
wellic ht vooral - in taaluitingen
binne n de politiek h et versc hijnsel zich voordoet da t men zich
bedient van weliswaar grammaticaal onberispelijke, maar niettem in volkomen onoverzichteli jke,
want te ingewikkelde, en bijkans
onbegrijpelijke zin ne n, waarin
beweringen, voor zover zij duidelijke uitspraken bevatten, worden
vermeden, maar waar verder beperkingen, slagen om de arm,
voorbehoud en voorzichtighe id
er zorg voor dragen dat de lezer
- of toehoorder - binnen de
kor tste keren het spoor bijster is;
anderzijds kunnen wij, alt hans de
enigszins politiek ingewijden onder ons, er begrip, maar zeker
geen sympathie voor opbrengen
wanneer dit geschiedt om parti jof coalitiegenoten niet tege n de
haren in te strijken, hetgeen ook
weer niet opgevat mag worden als
een aansporing onzerzijds om
naar willekeur de kiezer zand in
de oge n te strooien.

• Plak niet klakkeloos zinnen aan
elkaar dat is lelijk gebruik netjes
punten en hoofdletters.
• Gebruik apostrofe's niet verkeerd.
• Modekreten zijn verre van heel
prima.
• Geen geleerde termen gebruiken
is een conditio sine qua non.
• Vermijd redundante pleonasmen.
• Hoed je voor diminutiefjes.
• Oat sommige mensen hen schrijyen als meewerkend vo orwerp
zonder voorzetsel mag je hen gerust kwalijk nemen.
• Velen verwarren reden met oorzaak omdat ze niet goed nadenken.
• Probeer n iet het vulgus profan um
te epateren met extravagant vocabulaire.
• Gebruik nooit geen dubbele ontkenningen .
• Alleen bijzinnen, die beperkend
zijn, worden voorafgegaan door
een komma.
• Niets is minder op zijn plaats dan
een kop pelwerkwoord dat h et allerlaatste woo rd van een zin die
uit vele onderdelen bestaat, is.
• Al schrijvende duiken er soms
deelwoorden op die nergens bij
horen.
• In het kader van onze door velen
toegejuich te activiteiten ter bevordering van correct taalgebruik
bepleiten wij het vermijden van
een over matig gebruik van bepalingen voor het zelfstandig naamwoord beperkende maatregelen.
• Onderwerp en persoonsvorm
moet in geta l overeenkomen.
• Probeer te voorkomen dat je niet
het tegendeel schrijft van wat je
bedoelt.
• Denk erom dat je afmaakt wat je
• Dubbel fout zijn de de lezer doen
stotterende constructies.
• Gistere n heb ik geleerd wat een
Tante Betje is en zal ik dus geen
foutieve samentrekk ingen meer
maken.
• Door de beknopte bijzin foutief te
gebruiken, lijkt het onderwerp
van de hoofdzin vreemde dingen
te kunnen doen.
• Vermijd gemeenzaam geouwehoel.

162 -,-

- --

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ik ben al een tijdje bezig een beknopte spraakkunst samen te stellen , zon der rigide regels, pedan te bespiegelingen of leedvermaak jegens
blu nderaars. Het boekje moet een
bijdrage zijn tot eerherstel van de
thans zo verg uisde schoolmeester:
die schoolmeester gaa t keer op keer
zelf de fout in, in de tra ditie van de
rebe lregels . Daarom, mocht u mij
van grappige aanvullingen ku nnen
voorzien, schrijft u ze m ij dan via de
redactie van Onze Taal. Want 'wij
moeten leren van de fouten van anderen, aangezien we geen tijd hebben ze allemaal zelf te maken'.
<
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L. van Driel - Middelburg

Ripje-rapje

In het eerste boek dat Eric de Kuyper over zijn jeugd schreef (Aan

Zee. Taferelen uit de kinderjaren) vertelt hij vooral over de gewoonte dat de Brusselse tak van de familie zich jaarlijks te Oostende
verenigde met de rest. Een zomer lang aan het strand. De familie
heeft daar een strandhuisje, een cabine, steevast op dezelfde

"Ze keken uit op de groen-wit-gestreepte cabines, op de zeilen van
'vremde' of misschien weI van 'tipietapje', het plebs dat daar in groten
getale op de meerpopulaire plekken
aanwezig was. Dagjesmensen.
II

plaats. Tijdens een vakantie staat het hokje niet op de eigen stek,
maar tussen andere cabines:
et bestaan van ripje-rapje
was me onbekend. Nu
zou dat woord in het vergeetboek geraakt zijn als
Eric de Kuyper het niet in
het tweede deel, De hoedvan Tante

H

leannot. Taferelen uit de kinderjaren in
BrusseI, wederom gebruikte (bIz.
102). Daar is ripie-rapie een aanduiding voor slecht Yolk dat aan het
eind van de oorlog, na de aftocht
van de Duitsers, aan het roven en
plunderen slaat.
INTERNATIONAAl JANHAGEl

Waar komt dat ripje-rapje nu vandaan? Een blik in het Woordenboek
der Zeeuwse dialecten werpt licht op
de zaak. Ripje-rapje kwam in het
Zeeuws voor als reepje rapje. De samenstelster van het Woordenboek,
Rika Ghijsen, voegde eraan toe dat
het zeldzaam was. Maar het was volgens haar gegevens bekend in Goes
en op een paar plaatsen op Schouwen en in Zeeuws-Vlaanderen. Als
verklaring vermeldt ze dat met ripje
rapie 'Jan Rap en zijn maat' bedoeld
wordt.
Het Woordenboek der NederiandscheTaal zegt van Jan Rapen zijn
maat dat verwantschap met rapalie
of rapaille voor de hand ligt. Wat nu
het verrassendste is, is de opmerking
in het WNT dat Jan Rapen zijn maat
vergeleken moet worden met een
uitdrukking die in Sluis voorkwam:
ripje rapje. Zou de befaamde I.H. van
Dale het misschien doorgegeven
hebben aan de samens tellers van
het woordenboek?
In ieder geval hebben we hiermee
een mogelijk antwoord op de vraag
hoe de schrijver Eric de Kuyper, die
- zoals gezegd - geboren en getogen is in een gezin te Brussel, aan
het woord ripje-rapie kwam. De veronderstelling ligt voor de hand dat
hij via zijn moeder of haar familie te

Oostende het woord leerde kennen.
Enig speurwerk bevestigt overigens het vermoeden omtrent Van
Dale. Hij schreef in 1835 een brief
aan De Navorscher waarin hij ripje
rapie noemt. Een citaat: 'Reeds elders
[?] hebben wij opgemerkt dat men
het janhagel hier, te Sluis, ripje rapje
noemt, welke reduplicatie ongetwijfeld met het Schotse riffraff en het
plat-Vlaamsche rifraf samenhangt.
Hetzelfde rap hoort men nog in ra-

palie.'
Typisch dat J.H. van Dale spreekt
over het Schotse riffraff; het is bij
mijn weten standaard-Engels. Merkwaardig is ook dat hij rifrafplatVlaams noemt. AIleen Schuermans
Algemeen VIaamsch Idioticon vermeldt riftje raftje. De Bo en Gezelle
hebben het niet ontdekt.
In het Middelnederlands komt rif
en rafvoorzover we weten een keer
voor. In De eerste Blijdschap van Maria (r. 618) staat dat iedereen in het
inferno zal komen: Al saelter komen,
rijf en rat. Zowel in het Frans, het
Vlaams als het Engels is de uitdrukking in de middeleeuwen in een of
andere vorm bekend. Via het Frans
schijnt riff-raff in het Engels te zijn
gekomen. Uiteindelijk liggen er
oude Duitse werkwoorden aan ten
grondslag. 'Wegpakken en plunderen' is de oude betekenis. Ook in het
Italiaans (ruffa-raffa, riffa-raffa) en
het Spaans (rifi-rafa) bestaat voor
'schorriemorrie' dezelfde uitdrukking.

meer dezelfde klank ervoor geplaatst. Zo'n verdubbeling als bij ripje-rapje is opvallend aanwezig in het
Nederlands. Veel woorden lijken
geent te zijn op de i/a-afwisseling.
Zigzag en tiktak, triktak en wirwar.
De hele mikmak. In zijn Opperlandse
taal- & letterkunde heeft Battus een
lange lijst van dit soort woorden opgenomen.
Naast de i/a-regel kan ook de variatie met i/o (of iets wat erop lijkt)
voorkomen. Zo kennen we dingdong
en bimbom, pingpong en tiptop. Ie
kunt je niet voorstellen dat de
klankvariatie andersom zou zijn.
Noch toptip, noch pongping ligt ons
op de tong. Veel van deze woorden
lijken klanknabootsingen. Maar imiteert pongping dan op een andere
manier tafeltennis of roept de kerkklok met dongding minder dwingend?
Woorden van meer dan twee lettergrepen kennen een vergelijkbare
klinkervariatie: trippeltrappel, pim-

pampet, kwtk; kwek en kwak, dikkertje
dap, snip en snap, tingel tangel, flikflooien, ginnegappen, wissewasje.
Hoogstens zit in het tweede of derde
deel nog een extraatje.
Riff-raff en rifrafzijn hoe dan ook
gevormd naar een bekend model.
De regionale varianten voor het tuig
van de richel (ripje rapje, reepje rapje)
sluiten zich daarbij aan. Het Zeeuwse en Westvlaamse schorriemorrie
voIgt kennelijk een oud patroon.
Gelukkig maar.
<
Noot van de redactie

OUD PATROON

Zowel ripje-rapje als rif-rafzijn woorden die een opvallende verdubbeling van de lettergreep hebben. Reduplicatie noemde Van Dale het en
zo heet het nog steeds. Bij reduplicatie wordt een lettergreep - in dit
geval rap van rapaije - in min of

Over de verwisseling van de i- en aklank in de Nederduitse talen werd zeer
uitgebreid geschreven door A. de Jager
in Verscheidenheid uit het gebiedder Ne-

derduitsche taalkunde (1844: biz. 127194, en 1858: biz. 447-468).
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Homerus was blind
Vijfklinkerwoorden

Wim Zonneveld - RU Utrecht

Boek 3 van Imme Oros' nieuwe vertaling van Homerus' Odysseia bevat een
passage die mijn oog trof. Oe oude Nestor vertelt het volgende over zijn
groep Griekse thuisreizigers: 'wij bespraken hoe we de verre oversteek naar
huis moesten maken: in de richting van Psyria om het eiland Chios, of onder
Chios langs en het winderige Mimas. Eindelijk vroegen we aan een God om
een teken en we kregen er een, we moesten middendoor naar Euboia, over
open zee om aan het gevaar te ontkomen.'

FRAPPANT TOEVAl
voeren. Maar als een Californische
Enige tijd geleden woedde in de
boom acceptabel is, dan moet een
Volkskrant een discussie over woorGrieks eiland dat ook zijn: het Neden waarin aIle vijf Nederlandse (ge- derlands heeft Euboia als kortste
schreven) klinkers precies eenmaal
woord van dit type. Een merkwaarvoorkomen. Ik was zelf net aan een
dig toeval daarbi j is dat de beide
verzameling daarvan bezig, en kon in kortste woorden hun klinkers in dezelfde volgorde hebben, sterker nog:
elk geval het kortste Nederlandse
woord van dat type bijdragen, met
perfect op elkaar rijmen. Maar het
slechts twee medeklinkers: sequoia, de toeval gaat verder. De discussie over
de herkomst van ons Westeuropese
Californische reuzenboomsoort. De
boomsoort is genoemd naar een Indi- alfabet is nog lang niet beslecht. Het
aanse Cherokee-Ieider (1760-1843),
is waarschijnlijk rond 1000-800 voor
Christus ontwikkeld uit Foenicischdie een eigen Cherokee-alfabet ontwikkelde. Meer deelnemers zonden
syllabisch schrift. Een aantal plaatsen in het oostelijke Mediterrane gedat woord in, en het bleek ook al
eens een dergelijk speIletje in Tussen bied komen daarvoor in aanmerde Rails te hebben gewonnen. Een
king, en recent heeft prof. Barry Podeelnemer had daarnaast nog in Van well, in zijn boek Homerand the OriDale de volgende twee voorbeelden
gin of the Greek Alphabet, een lans gegevonden: aboulie 'besluiteloosheid',
broken voor ... Euboia. Euboia is misen douarie 'weduwengeld'; zo te zien
schien de bakermat van ons alfabet.
was hij niet erg ver in het woordenRECORD BREKEN
boek gekomen.
Geen van aIle zijn het erg alledaag- Het zoeken naar het langste woord
se woorden, maar we kunnen hier nu met eenmalig aIle klinkers leidde
eenmaal niet toe met onze kloeke in- destijds in de Volkskrant tot de weI
erg kunstmatige constructie handheemse woordenschat, waarin woorschrittskunstvondsten, met 20 mededen als oogsten hetfst de boventoon

klinkers. Waarom dan niet het verkleinwoord in het meervoud gezet:
handschriftskunstvondsties, 21 medeklinkers; of herfststormhandschriftskunst, 23. Aardiger is dat men in
Utrecht tot voor kort zijn drankjes
kon halen bij de Curio Cave Drankendiscount: men kon daar Vifia Humberto kopen, of Sauvignon de Touraine. Ertegenover was een vestiging
van Muziek Staffhorst. Het langste
door mij opgetekende niet-samengestelde woord (d.w.z. zelf niet weer in
woorden opdeelbaar), is belcantorium, zeven medeklinkers, overigens
niet aanwezig in Van Dale. Met zes
medeklinkers geeft Van Dale natuurlijk wei crematorium, pandemonium,
pelargonium, enz. Onder de kortste
woorden worden die met drie medeklinkers al gauw normaler: alu-tolie,
audiorek, autodiet, autoreis, douanier,
Ikea-buro, ovulatie, roulatie, enz. De
Fransen zijn veel beter af dan wij:
oiseau 'vogel'.
Woorden met aIle klinkers in hun
alfabetische volgorde zijn: arbeidsonrust, drankendiscount, lateihout, markeringsfout, paleisbouw, en nog wat
andere; met de omgekeerde volgorde: judotienkamp.
Het is een uitdaging om voor aIle
mogelijke klinkervolgordes Nederlandse voorbeelden te vinden. Dat
zijn er 5 x 24 = 120. Hieronder voIgt
zo'n lijst. Men kan een 'passende'
naam voor zo'n verzameling verzinnen, bijvoorbeeld trouvailles, of op
z'n Deens skenliteratur. am het wat
spannender te maken heb ik de
woorden door elkaar gezet, en een
type weggelaten: daar (zie ???) staat
...? Daarvan mag u zelf een voorbeeld zoeken. De eerste inzender
van een op die plaats passend
woord, ontvangt van Onze Taal een
boekebon.
<

Cartesisch produkt, kleinkunstnota, enthousiast, stofzuigerslang, virtuozenbal, Propria Cures, rugzaktoerist, judofinale, bauxietdorp, Simon
en Judas, topniveau, studierapport, Truman-doctrine, hart-Iong-chirurgen, ultraviolet, valiumtekort, dienstauto, programmeringsklus, Venus
van Milo, schuintamboer, nachtclubportier, sine qua non, courtisane, agitpunkgroep, woningspeculant, migrantenvrouw, postincunabel,
hasjimporteur, triatlonbeurs, souterrain, avonturenfilm, informateur, 111, Levi Strauss & Co., potgeranium, fabrieksfout, super-romantisch,
podiumgedrag, vangstquotering, Luchthaven Schiphol, kobalt-nuclei, afvloeiput, adviseursrol, disputenjargon, vakneurotisch, citroensaus,
girofraude, pandemonium, duoverpakking, inbouwbadje, Bel Air Tours, dialectburo, opvangtehuis, bucolische zang, harmonieus, Servatiusbron, zoutafzetting, windsurferscontract, eilandtour, Die Moldau, visumopdrachten, overzichtsalbum, brugwachterswoning, wilgehoutwal,
premodulair, patrouille, verstandhouding, Miss Europa, sportkeuringsarts, heliumballon, gruttersimago, achtergrondruis, boterprimula,
Mentos Kauwmint, beddingbouwland, recontinuant, moleculair, discountbedrag, computerfirma, Unox pastei, crematorium, restvuilopslag,
Mocarnblque, tussenstation, balletstudio, neoclassicus, viaductkoker, juniorpartner, burocratie, Mediolanum, fietsparcours, douanier, substantiefvorm, blauwbilgorgel, sequoia, marketingburo, plexus solaris, woningkrakersclub, nazidocument, extrapulmonisch, geluidskanon,
huidoppervlak, connaisseur, Club Veronica, faculteitsnorm, steunbandstoring, stimulansronde, zonnebankbruin, uitgavenpost, KEF Audio,
filmkunstachtergrond, opvangfunctie, kalmoeskruid, pianoduet, dubbelharmonisch, punkrockfestival, metroviaduct, dipsausjespot, stuiverroman, au revoir.

T A A l n het decembernummer van
de vorige jaargang sneed ik
het curiosum 'het volkomen
woord' aan. In de wiskunde
komt 'het volkomen getal'
voor: een getal dat gelijk is aan de
som van al zijn mogelijke delers behalve zichzelf. Het kleinste volkomen getal is 6 (deelbaar door I, 2 en
3; samen 6). Ik vroeg me af of zoiets
ook in de taal mogelijk is: een
woord van zes letters volgens de formule 3 x a, 2 x b, 1 X c, waarbij a, b
en c voor verschillende letters staan.
Ik noemde er zelf twaalf, waaronder
eenden en banaan.
Vervolgens ging ik over naar het
tweede volkomen getal: 28, deelbaar
door I, 2, 4, 7 en 14, samen weer
28. Ik daagde de lezers van Onze
Taal uit mij een 'volmaakte zin' toe
te zenden en beloofde er zo nodig
op terug te komen. Welnu, daar zit
ik aan vast, want ik werd onder de
brieven bedolven.
Maar eerst terug naar het volkomen woord. Dankzij het speurwerk
van W. van Schoonhoven te Utrecht
en Kris Leenders te Hasselt (Belgic)
weet ik nu dat het Nederlands ongeveer tachtig volkomen woorden telt.
De mooiste vind ik acacia, doodop,

inning, Kanaak, kassa's, massa's, papaia, rococo, sessie, summum en Tataar. Er zitten nogal wat vervoegde
werkwoordsvormen in de lijst, zoals

aankan, bekeek, creeer, deelde, ergere,
maar ook die zijn vanzelfsprekend
toegestaan.
De volmaakte zin heeft de gemoederen danig beziggehouden. Uit de
post maak ik op dat het construeren
van een volmaakte zin rond de laatste j aarwisseling een leuk gezelschapsspelletje is geweest, vooral in
Nijmegen. Inmiddels telt mijn verzameling ruim vijftig volmaakte zinnen die goed verdedigbaar zijn.
Hieruit maak ik in deze aflevering
een keuze.
In veruit de meeste gevallen werd
gekozen voor de e op 14 en de n op
7, een logische keuze want dat zijn
de frequentst voorkomende letters
in onze taal. Een kleine selectie:
- De edelen deelden de eend en de
ree
Oostra, Leeuwarden)
- Een deel der edelen dee Ide de dee 1
van Amstel-van Heeswijk, Nistelrode)

a.

a.

CURIOSA
Jules Welling

Het
volkomen
woord
(2)
- Een Deen en een tante deden een
eed (M. Vader, Leiderdorp)
- En de reder deed mee en redde de
eer (R. van den Berg, Nijmegen)
- Een ei in een eend is een eendeei
(W. Bloemhoff, Hazerswoude)
Met de a als klinker bleek de opdracht aanzienlijk moeilijker. P.
Damstra (Eindhoven) kwam met
een smeekbede tot de Egyptische
god Ra:
- Ra, raak daarna raar aarddraad aan
De andere klinkers leverden geen

publikabele voorbeelden op, maar A.
van den Dungen (Nijmegen) toonde
aan dat het ook kan met n op 14:
- Menno en 'n Onno nemen negen
nonnen
In mijn rubriek van december verwees ik met een knipoog naar het
derde volkomen getal na 6 en 28:
496. Oat was niet serieus bedoeld,
maar de al eerder genoemde Kris
Leenders stuurde me een dialoog,
die aan aIle voorwaarden voldoet:
het 'volmaakte verhaal'! Het is zo
curieus dat ik het in dit artikel integraal publiceer. Greg en Renee spelen het spel 'Pictionary': Greg moet
raden wat Renee getekend heeft.
Alles klopt tot op de letter, en de
dialoog is in het gegeven kader goed
verdedigbaar. Leenders, die zichzelf
in zijn brief teen fanatiekeling'
noemt, schrijft als slotzin: 'Intussen
tob ik over een volmaakte tekst van
8128 letters.' Hij heeft gelijk: 8128 is
het vierde volmaakte getal.
Het is kennelijk nooit genoeg als
het erom gaat een record te breken.

Greg: Een ell
Renee: Nee, geen el.
Greg: Een zee?
Renee: Nee, geen zee.
Greg: Een leng?
Renee: Nee, geen leng.
Greg: Een negen?
Renee: Nee, geen negen.
Greg: Een een?
Renee: Nee, nee, geen een.
Greg: Een egge?
Renee: Nee, nee, geen egge.
Greg: Een zegel?
Renee: Nee, nee, geen zegel.
Greg: Een egel?
Renee: Neen, neen, geen egel.
Greg: Een engel?
Renee: Neen, neen, geen engel.
Greg: Een fee?
Renee: Neen, neen, neen, geen fee.
Greg: Een teen?
Renee: Neen, neen, neen, geen teen.
Greg: Een zegen?
Renee: Neen, neen, necn, geen zegen.
Greg: Een leI?
Renee: Neen, neen, neen, necn, geen leI.
Greg: Een neet?
Renee: Neen, neen, neen, neen, geen neet.
Greg: Een ezel?
Renee: Neen, neen, neen, necn, ncen, geen ezel, engerd!

<
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Een mondvol woordgrappen
Ton van der Wouden - Vakgroep
Nederlands, RU Groningen

Woordspelletjes zijn in de mode; we kunnen ze thuis ook spelen dankzij goedkope
boekjes als Jennen van Ad van Gaalen en
Ineke Mahieu uit 1990. Het volgende
woordspelletje komt daar niet in voor:
ten onrechte, vind ik.

Op Iacht
Aantal spelers: minstens drie
Benodigdheden: potlood en papier
voor elke speler, eventueel een horloge
Spelregels
Een van de spelers (de jachtmeester)
geeft vijf zelfstandige naamwoorden
op, bijvoorbeeld vis, leeuwen, sandalen, dwergen, misverstanden. De andere
spelers (de jagers) krijgen de tijd om
bij elk van de woorden een naam
voor de groep te verzinnen: een
school vis, een troep leeuwen, een paar
sandalen, een zevental dwergen, een
boel misverstanden. Als dat gelukt is,
leest de jachtmeester het eerste
woord voor, en vertellen de jagers
wat voor groepsnaam zij daarbij opgeschreven hebben. De jachtmeester
geeft een punt aan de groepsnaam
die hij het leukst of het best vindt.
Wie weet prefereert hij blikje vis of
zelfs broodje vis boven het correcte
maar afgezaagde school vis. Eventueel
kan de jachtmeester maximaal twee
jagers een punt geven als hij over beider vondsten enthousiast is. Zo gaat
het ook met de volgende woorden.
Als alle vijf zelfstandige naamwoorden zijn afgehandeld, telt iedere jager
zijn punten; wie in deze ronde de
meeste punten behaald heeft, krijgt
een Diana, de anderen krijgen niets.
Hierna wordt de jachtmeester gewoon jager en wordt de volgende
deelnemer jachtmeester. Na een vastgestelde tijd, of als alle deelnemers
een gelijk aantal malen jachtmeester
zijn geweest, of als iedereen uitgeput
is, wordt de eindscore opgemaakt: degene met de meeste Diana's is de
winnaar.
Variant 1: de jachtmeester geeft vijf
groepsnamen en de jagers verzinnen

daar individu-namen bij.
Variant 2: de jachtmeester beperkt
de tijd die de jagers hebben.
Bij de beoordeling zullen af en toe
conflicten optreden, dat is onvermijdelijk: de ene jachtmeester is nu eenmaal gecharmeerd van woordspelingen (een schare naaisters, een school
onderwijzers), een ander is dol op literaire toespelingen (een stoet van
dwergen, een som van misverstanden), een derde zoekt het bij voorkeur in het scabreuze (een handvol gynaecologen, een mondvol schandknapen), een vierde houdt van maatschappijkritiek (een actiegroep sandalen), een vijfde prefereert het absurde
(een kudde yoghurt). Het wisselen van
de jachtmeester is bedoeld om al te
grote willekeur en escalatie te voorkomen, zonder dat de creativiteit van
de deelnemers aan banden wordt gelegd.

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands
Peter Burger, Jaap deJong
Waar komt het woord 'arnmehoela' vandaan?Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stet
gezogen'? Antwoord opdeze vragen vindt
u in dit boek.

Dit speBetje is afkomstig uit An Exaltation of Larks van James Lipton (Viking 1991, ISBN 0 670 30044 6), een
boek dat bij mijn weten niet in Nederland verkrijgbaar is. In diverse bibliotheken heb ik er tevergeefs naar
gezocht.
Lipton op zijn beurt heeft het spelletje ook niet zelf bedacht. Al in een
Engels handschrift uit ongeveer 1450,
The Egerton Manuscript, Yond hij een
lijst met groepsnamen, serieuze en
onserieuze. De namen voor groepen
jachtdieren (een roedel herten, een troep
zwiinen, een vluchtganzen) schijnen de
oudste te zijn, vandaar de naam van
dit spel. In 1486 verscheen TheBook
ofSt. Albans, met al164 groepsnamen; dat boek blijkt eeuwenlang tamelijk wijdverbreid te zijn geweest,
terwijl het in 1881 nog eens is heruitgegeven.
Volgens Lipton had dit soort jachttermen dikwijls de functie van sjibbolet: uit het al of niet Ieilloos hanteren
van de [uiste term bij het juiste beest
was op te maken of men een 'indringer' voor zich had, of iemand die van
jongs af aan met het jachtbedrijf vertrouwd was. Met andere woorden,
aan het juiste gebruik van de termen
kon men loud geld' onderscheiden
van 'nieuw geld'. Eigenlijk is dit dus
van oorsprong een ondemocratisch
<
spelletje.
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Onze Taa!! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral- van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevathet.boek een bloemlezing van interessante, vermakelijkeen nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van dejaren tachtig.
ISBN 90 12068886,224 pag., f 32,50.
l.eden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.
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Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar inde boekhandel.
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Het kastje van Barbanelle
EwoudSanders

o

P 9 maart 1939 stonden
op een podium in het
chique Hotel des Indes in
Den Haag acht woordenboeken te dansen. En te
zingen. 'Elk van ons is een boek', zo
klonk het op de wijs van Lambeth
Walk/ 'Waar heel Nederland in zoek,
Woorden bij de vleet, Die hij of zij
niet weet.'
In de zaal keken personeel en directie van uitgeverij G.B. van Goor
met blijde gezichten toe. Met reden,
want precies honderd jaar daarvoor
had Gerrit Benjamin van Goor (18161871) zich in Gouda gevestigd als
boekhandelaar en uitgever. Sindsdien
was het de uitgeverij voor de wind
gegaan, niet in de laatste plaats dank·zijJacob Kramers Jz.
Het was dan ook geen toeval dat
de naam Kramers vier keer voorkwam
op de grote kartonnen borden die de
hupsende en zingende personeelsleden hadden voorgebonden. 'am te
zijn compleet, werkte Kramers zich in
het zweet', zongen de woordenboeken in koor, en een solo van Kramers
Woordentolk/ een paar coupletten later, benadrukte het succes: 'Zo ben ik
de Woordentolk, Voor het Nederlandse Yolk, Ik beleef tot hun geluk,
De twee en twintigste druk.'
VERWARRENDE FElTEN
Nu, ruim vijftig jaar later, is Kramers
Vreemde-woordentolk toe aan de elfde
oplage van de 29ste druk, wat dit naslagwerk tot een van de best verkochte Nederlandse woordenboeken
maakt. Ook vele andere woordenboeken van Kramers beleefden meerdere
drukken. Terecht, want zijn werk was
degelijk en vernieuwend, en zonder
twijfel behoort Kramers tot de belangrijkste en meest produktieve negentiende-eeuwse lexicografen, wat
het des te opmerkelijker maakt dat
zijn naam in de afgelopen honderd
jaar in geen van de grote encyclopedieen wordt genoemd.
De paar naslagwerken waarin hij
weI voorkomt, zargden vooral vaor
verwarring. Dat begint al bij zijn

acob Kramers:
de beschonken lexicograaf

naam. Zo heet hij volgens het ene
boek Jacob Ianszoon Kramers; volgens het andere Jacob Kramers [anszoon.
Ook met betrekking tot zijn dood
bestaat nogal wat verwarring. Het
Nieuw Nederlandsch Biograitsch Woordenboek geeft als overlijdensdatum 26
april 1869, de tweede druk van het
Biographisch woordenboek derNoord- en
Zuid-Nederlandse letterkunde (1891)
zegt 17 mei 1869, elders luidt het
jaartal 1868. Over het algemeen
wordt die eerste datum voor de juiste
gehouden, een misverstand waar een
tot nu toe onbekend drama achter
schuilgaat. Dat drama valt te reconstrueren uit enkele berichten in de
Goudsche Courantvan 1869, een bron
die eerdere biografen blijkbaar over
het hoofd zagen.
Kramers woonde op de Kattensingel 115/116 in Gouda en keerde op
17 april 1869, laat in de avond, terug
naar huis. Wat de 67-jarige lexicograaf vervolgens overkwam, is niet
bekend, maar hij raakte te water en
verdronk. Negen dagen was hij onvindbaar, dagen van 'pijnlijke onzekerheid' voor de familie, tot hij op
maandagmiddag de 26ste, om vier's
middags, vlak bij zijn huis werd gevonden. Hij werd uit de gracht gehaald door de plaatselijke lijkdrager
en zal gezien de tijd van het jaar ongetwijfeld in staat van ontbinding
hebben verkeerd. Reden waarom de
bedroefde familie zijn lijk mete en de
volgende middag liet begraven. 'J.
Kramers Jz.', schreef de Goudsche Courant op 29 april 1869, 'had zich een
welverdienden naam van bekwaamheid verworven door de zamenstelling van een aantal taalkundige en
andere woordenboeken, die getuigen
van groote zorgvuldigheid en ijverige
werkzaamheid.'
Het is de vraag of iemand zich bij de
begrafenis ervan bewust was dat Kramers ruim twintig jaar daarvoor een
spottende anekdote over verdrinking
had geschreven. Het stukje heet
'Dwarsdrijverij' en staat, te midden

van andere, in het [aatboekie voor de
stad Gouda van 1845, wederom een
bron die in geen enkele publikatie
over Kramers wordt genoemd. "Eerie
vrouw", aldus de volledige tekst,
"had haren man zoodanig baloorig
gemaakt, dat hij de deur uitliep om
zich in de nabijzijnde rivier te verdrinken. Toen hij na eenige uren niet
terug keerde, werd de vrouw toch ongerust, en liep het water stroomopwaarts langs om hem te zoeken.
'Maar, wijfje lief,' sprak iemand tot
haar, wien zij haren
angst te kennen gaf,
'dien weg uit zult gij
'Ret kon dan
den drenkeling niet
vinden; hij zal toch niet
gebeuren dat
tegen den stroom ophij met correcdrijven.' 'Ach vriend!'
hernam zij, 'ge weet
tiewerk in een
niet wat dwarsdrijver
kamerwerd
hij altijd was! Hij zal er
zoo gauw niet op gebeopgesloten, en
terd zijn.'"

•

dat hij zijn
geld pas kreeg
als hij klaar
was.'

HEIMEllJK
GEKOPIEERD
Jacob Kramers werd op
28 september 1802 te
Dordrecht geboren. Hij
had volle lippen, een
wilskrachtige kin, een
forse neus,
stevige
wenkbrauwen en donker, flauw golvend haar. Over zijn hele leven is
weinig bekend, over zijn jeugd bijna
niets. Toen hij 1842 het treurspel De
vuurtoren uit het Duits vertaalde,
droeg hij dit op aan zijn zuster, die
'dierbre Speelgenoot van mijne kindsche dagen (...) eenigst wat mij bleef
van zoo veellieve magen, Aan 't eigen moederhart met u en mij gedragen'.
Kramers begon zijn loopbaan als
schoolmeester, zoals zoveel negentiende-eeuwse lexicografen. Hij stond
eerst voor de klas in Vreeswijk, verbleef een tijd te Leiden en werd vervolgens instituteur (kostschoolhouder)
te Schoonhoven. Het Biographiscn
woordenboek derNoord- en Zuid-Nederlandse letterkunde geeft als enige een >

•
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reden voor zijn vertrek, in een intrigerende, zij het nergens bevestigde
bewering: '[Kramers was] instituteur
te Schoonhoven, totdat hij later uitsluitend geschikt werd om voor de
pers te gaan arbeiden...'
Wat dit ook mag betekenen, omstreeks 1840 vestigde Kramers zich in
Gouda als 'letterkundige'. Hij was inmiddels getrouwd, met Catharina
Schouten, en had vier kinderen, drie
zonen en een dochter, Later kwam er
nog een tweede dochter bij.
Zijn literaire debuut was onbedoeld .
Dat wil zeggen: nadat de Rotterdamse
chirurg J.H.L. de Haan zijn achtjarige
zoontje Hendrik Willem had verlost
van 'den steen', schreef de toen nog
armlastige Jacob Kramers een uitvoerig lofdicht, getiteld Offerder
dankbaarheid.
Ach, vlieg toch
niet zoo woest
in 't ronde:/
Het klamme
zweet gudst
langs uw
koon;/ Zoek
wat veraaming
op uw sponde,/
en kerm zoo
luid toch niet
mijn Zoon!',
Naar Engels voorbeeld voorzag uitgeverij
Kradichtte
G.B. van Goor enkele woordenboeken
mers, en nadat
van Kramers van een portret van de lexicograaf, gemaakt door Maria Chenay .
hij deze 'uit het
hart gevloeide
verzen' had voorgedragen op een bijeenkomst van de Goudse afdeling
van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, werd hem van verschillen de kanten gevraagd om het gedicht te
publiceren. Dat gebeurde in maart
1840, bij de kersverse uitgeverij G.B.
van Goor.
Over de gedichten van Kramers
kan men kort zijn: literair stellen ze
niets voor, Ze werden gebundeld omdat het voorlezen zo'n groot succes
was dat ze heimelijk werden gekopieerd, schrijft Kramers niet zonder
ijdelheid in zijn inleiding bij Proeve
van luimige dichtstukjes, dat in december 1841 verscheen. Toch zijn er na
1845 geen 'dichtstukjes' meer van
hem te vinden, en juist omdat er over
zijn persoonlijk leven zo weinig bekend is, heeft zijn poetisch werk nog
enig nut. Het illustreert bijvoorbeeld
de grote ernst van Jacob Kramers.
I

HERCULISCHE TAAK

lijke en absurde woorden. In een artikel over Kramers in Hervormd Nederland zijn enkele van die woorden
eens bij elkaar geveegd, in de vorm
van een nepbrief. 'Lieve Marn', aldus
de geleerde briefschrijver, '(...) je
weet dat Dieter aan ekdemiomanie
Iijdt, wat in zijn geval erger is dan bij
Winston, die door zijn austriomanie
regelmatig met eupedische coquines
de albanitika danste tijdens onze
reisonderbreking in Tirol. Dieter
werd nog armer toen hij door een
abactor alles kwijtraakte, ook zijn finasteren kamizool. (...) We hadden
onderweg erge last van hircine, wat
het achalanderen niet bevorderde.'
Lariekoek die men indertijd blijkbaar gretig tot zich narn, want een
jaar na het verschijnen van de AIgemeene Kunstwoordentolk werd Kramers
door de Haagse uitgever J.L. van der
Vliet gevraagd om een klein kunstwoordenboekje samen te stellen. Hoe
een en ander precies in z'n werk is
gegaan, valt niet te achterhalen,
maar in augustus 1848 verscheen bij
Van Vliet Kramers' Woordenschat.
Uitgever Van Goor had hier flink de
pest over in en zes weken later, in
oktober 1848, lag een beknopte versie van Kramers eerste woordenboek
in de handel onder de titel Woorden tolk verkort - de betovergrootmoeder
dus van het lexicon dat nu aan z'n
29ste druk toe is.
Het moet omstreeks die tijd zijn
geweest dat Gerrit Benjamin van
Goor besloot om Kramers een contract aan te bieden . Zover bekend
was Kramers daarmee de eerste lexicograaf in vaste dienst bij een uitgeveri], een verschijnsel dat zelfs heden
ten dage relatief weinig voorkomt.
Van Goor zou nooit spijt krijgen
van zijn beslissing. In de twintig
daarop volgende jaren stelde Kramers
woordenboeken samen voor het Nederlands , Frans, Duits en Engels, op
het gebied van geografie, tech nologie, statistiek en geschiedenis - zie
voor een compleet overzicht elders
in dit artikel. Omstreeks 1865 behoorden de woordenboeken van Kramers tot de meest winstgevende
fondsartikelen van de uitgeverij. Van
• WINSTGEVEND CONTRACT
Goor bemoeide zich dan ook intenVoor de huidige gebruiker doet de AI- sief met de produktie ervan : zowel
gemeene kunstwoordentolk van Kramers met de typografie - voor sommige
vreemd aan . Het boek duizelt van de woordenboeken werd speciaal een
meest onwaarschijnlijke, ongebruike- nieuwe letter aangeschaft - als met
Het eerste woordenboek van Kramers
verscheen in mei 1847 bij Van Goor.
Het loont de moeite om de titel voluit te vermelden omdat het de pretentie van het werk verduidelijkt: AIgemeene Kunstwoordentolk, bevattende
de vertaling en verklaring van aile
vreemde woorden en zegswijzen, die in
geschri{ten van alleriei aard, in de taal
derzamenleving, in handel, bedrijfenz.
voorkomen; met aanduiding van de uitspraak en den klemtoon dier woorden en
naauwkeurige opgave hunnerafstamming en vorming. Het telt 950 pagina's
en kostte indertijd f 9,60.
Kramers stelde dit woordenboek
samen op verzoek van zijn uitgever
en nam de volgende woorden op: 1.
vreemde woorden ; 2. woorden die
aan de zeevaart zijn ontleend; 3. de
meest gangbare persoonsnamen; 4.
woorden die in hun verouderde vorm
onbegrijpelijk zijn geworden; 5. in de
middeleeuwen verlatijnste Nederlandse woorden; 6. woorden met een
Nederlandse starn en een vreemde
uitgang; 7. Nederlandse woorden die
via een vreemde taal terugkeerden in
het Nederlands; 8. eponiemen; en 9.
mythologische namen.
Een herculische taak, waarbij Kramers het zwaarst leunde op het Allgemeine verdeutschende und erkliirende
Fremdworterbuch (l e druk 1807) van
].W.A. Heyse, een woordenboek dat
ook door latere bewerkers van de AIgemeene kunstwoordentolk met vrucht
zou worden geraadpleegd . Wat de
etymologie betreft , beriep Kramers
zich op het werk van de Duitse hoogleraar Buschman; zelf wilde hij geen
aanspraak maken op 'wetenschappelijke woordvorsching'.
Het woordenboek was bestemd
voor het 'gezamentlijk beschaafde of
naar beschaving en kennis strevende
Publiek', waarvan Kramers hoopte
dat het die vreemde woorden juist
niet allemaal ging gebruiken, maar
dat men op zoek zou gaan naar 'eenen gepasten inlandschen plaatsvervanger', een wens die hij in een later
woordenboek nog krachtiger uitsprak.
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de inhoud, die constant werd bijgewerkt.
HOOGST VERDIENSTELIJK

Kramers schreef de meeste woordenboeken onder zijn eigen naam. Een
uitzondering vormen de zakwoordenboekjes Engels, Frans en Duits, die hij
publiceerde onder het pseudoniem
A. Jaeger. Omstreeks 1868 liet hij die
schuilnaam vallen. Hij had niet geaarzeld om aan dit verzoek van zijn
uitgever te voldoen, schrijft hij in het
voorwoord bij zo'n zakwoordenboekje, in een karakteristieke toelichting,
'daar ik thans, beter dan bij vroegere
uitgaven, gelegenheid had om het
Werkje aaneene naauwkeurige herziening te onderwerpen en veelzijdig
te verbeteren.'
De recensies van zijn werk waren
lovend. Het tijdschrift Vaderlandsche
Letteroefeningen noemde in 1854 de
tweede druk van de Algemeene Kunstwoordentolk een 'uitmuntend boek'.
Over het Geographisch woordenboek
schreef hetzelfde periodiek, later dat
jaar: 'Wij moeten den Heer Kramers
dank zeggen voor zijne ijzeren vlijt
en rustelooze arbeidzaamheid om zijnen landgenooten zulk een Woordenboek te schenken. (...) Een werk als
het tegenwoordige is in ieder beschaafd huisgezin onmisbaar.' En
over de Nouveau Dictionnaire FrancaisHollandais, in 1856: 'Wij bewonderen
het taai geduld en den onverdroten
ijver van den hoogst verdienstelijken
Kramers, die reeds door zoo vele andere nuttige werken den dank zijner
landgenooten heeft verdiend, en nu
door de zamenstelling van dezen Dietionnaire voldingend bewijst dat onze
Nederlandsche geleerden op het gebied der lexicographie voor geene
vreemden behoeven te wijken.'
Een vergelijking tussen de FransNederlandse woordenboeken van Calisch en Kramers in De Gids van 1856
pakte geheel uit in het voordeel van
de laatste, terwijl P.]. Veth in hetzelfde tijdschrift tot tweemaa1 toe de 10ftrompet stak over het Geographisch
woordenboek van Kramers ('Het zal
nog wel eenige jaren duren, eer dit
werk door een ander van gelijken
omvang en voortreffelijkheid vervangen wordt').
TE ZWARE LAST

Kramers kon deze complimenten

De woordenboeken
woordenboeken woaraan
waaraan }.
J. Kremers
Kramers }z.
[z, tijdenszijn
tijdens zijn leven
De
leven werkte:
werkte:
(Tenzij anders
anders vermeld
vermeld verschenen
verschenen de
de boekenbij
boeken bij G.B.
G.B. van
van Goor
(Tenzij
Goor in
in Gouda;
Gouda; de
de oveove..;
niet
in
dit
overzicht
opgenomen.)
rige
publikaties
van
Kramers
zijn
rige pubUkaties van Kramers zijn niet in dit overzicht opgenomen.,
1847 Algemeene Kunstwoordentolk. (2e druk 1855; 3e dr. 1863 - totaal vijf
1847 Aigemeene Kunstwoordentolk. (2e druk 1855; 3e dr. 1863 - totaal vijf
drukken)
drukken)
1848 Woordenschat, bevattende eene vertaling of verklaring van duizenden vreemde
1848 Woordenschat, bevattende eene vertaling of verklaring van duizenden vreemde
woorden. 's Gravenhage, [.L. van der Vliet; Amsterdam, j.C. van Kesteren.
woorden. 's Gravenhage, J.L. van der Vliet; Amsterdam, J.C. van Kesteren.
1848 Woordentolk verkort. (tot op heden 29 drukken en vele oplagen)
Woordentolk verkort. (tot op heden 29 drukken en vele oplagen)
1848
1850 Geographisch-Statistisch-Historisch Woordenboek. 2 delen.
Geographisch-Statistisch-Historisch
Woordenboek.
2 delen.
1850
1855 Geographisch Woordenboek der Gehele
Aarde.
Woordenboek
der Gehele Aarde.
1855
1857 Geographisch
(onder het pseudoniem
A. jaeger)
pseudoniem
A. Jaeger)
1857 (onder
Nouveauhet
Dictionnaire
de Poche,
Francais-Hollandais et Holkmdais-Francals.
Nouveau
de -Poche,
Franfais-Hollandais
(2e druk Dictionnaire
1861; 3e 1866
in totaal
negen drukken) et Hollandais-Fran,ais.
druk 1861; 3e 1866 - in totaal negen drukken)
(idem)
1858 (2e
(idem)
Neues Taschen-worterbuch, Deutsch-HolJiindisch und HolJiindisch-Deutsch.
Neues
Deutsch-Holliindisch und HolJi:indisch-Deutsch.
(2e dr.Taschen-Worterbuch,
1864 - totaal vijf drukken)
dr. 1864 - totaal vijf drukken)
(idem)
1859 (2e
(idem)
A new Pocket-Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages.
A
new
Pocket-Dictionary
the English-Dutch and Dutch-English Languages.
(2e
druk
1864 - totaal 6 of
drukken)
1862 (2e
Nieuw
Nederduitsch-Fransch
Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Francaisdruk
1864 - totaal 6 drukken)
HolJandais
et Holkmdais-Francals.
Nieuw
Nederduitsch-Fransch
Woordenboek. Nouveau Dictionnaire fran~ajs
1864 HolJandais
Vreemde Woordentolk;
Verklaring van de aan Vreemde Tolen ontleende
et Hollandais-Fran,ais.
Woorden Woordentolk;
en Zegswijzen.Verklarlng van de aan Vreemde Tolen ontleende
Vreemde
1866 Woorden
Nouveau Dictionnaire
de Poche Francois-Neertondals et Neerlandais-Francais.
en Zegswijzen.
•
'
1874 Nouveau
(postuum)
Technologische
Woordentolk
in Vier Talen.
1866
Dictionnairede
Poche
Fran~ais-Neerlandais
et Neerlandais-Fran~ais.
1874 (postuum) Technologische Woordentolk in Vier Talen.

goed gebruiken, want de lexicografivoor den uitgever dat [Kramers] tot
sche arbeid viel hem zwaar, hoewel
zijn einde hem immer ware vereering
hij hier in zijn voorwoorden slechts
en hoogachting is blijven toedragen',
sporadisch iets over loslaat. Het duischrijft Gualth Kolff hierover in zijn
delijkst is hij in het tweedelige woornecrologie van G.B. van Goor, die op
denboek Nederlands-Frans, Frans-Ne- 17 juni 1871 werd afgedrukt in het
deriands. Hij beschouwde dit buiten- Nieuwsblad voor den boekhandel. Het
gewoon ambitieus opgezette woorpleit waarschijnlijk bovenal voor het
denboek als zijn opus magnum en
geduld van de uitgever. Want dat Van
vanaf 1854 werkte hij er 'schier onGoor na verloop van tijd veel met
verpoosd' aan door, acht jaren lang.
zijn lexicograaf-in-vaste-dienst te stelToen hij klaar was, schreef hij, op 1
len had, blijkt uit de brieven die Krajuli 1862: 'Mij heeft onder 't bewermers aan zijn uitgever schreef. Die
ken van dit Woordenboek te vaak de
brieven zijn sinds enkele decennia
alles behalve opbeurende gedachte
zoek, samen met alle andere inkobekropen, dat ik mij een te zware last mende post van uitgeverij Van Goor.
op de zwakke schouders had gelaMaar in 1951 werden ze nog gelezen
den.'
door de toekomstige lexicograaf
Kritiek op dit werk kon hij dan
P.A.F. van Veen, die erover berichtte
ook niet goed verdragen. Hij bein de jubileumuitgave Drie generaties
schouwde het als een grote verdienste Van Goor, een boek waarvan slechts
dat dit lexicon 'niet enkel de gezes exemplaren zijn gedrukt.
kuischte taal der letterkunde en der
'Merkwaardig was', aldus Van
beschaafde standen' vermeldde,
Veen, 'dat Kramers, wiens verdien'maar ook de dagelijksche volkstaal'.
sten inderdaad groot en veelzijdig
Toen hij vervolgens een 'ellenlange
waren (...) voortdurend door zijn uitbrief' ontving van een zekere 'Taalgever achternagezeten moest worden.
vriend X', iemand die zich eraan had De grote auteur werd op den duur
gestoord dat hij bij het woord gat sadrankzuchtig en voldeed niet naar
menstellingen had opgenomen als
behoren aan zijn verplichtingen tegatlikken, gatIikker, gatlikster, gatlikkerij genover zijn gezin en zijn patroon.
en gatlikking, schoot hij uit zijn slof,
Steeg zijn geldnood al te zeer, en hadeen gebeurtenis die eerder, in een an- den zijn keurige en bloemrijke, meest
der verband, in deze kolommen ter
in het Frans gesteide smeekbrieven
sprake kwam (Onze Taal 9, 1991).
geen succes, dan meldde hij zich persoonlijk aan voor een nieuw voorDRANK EN VERWAARLOZING
schot. Het kon dan gebeuren, dat hij
Kramers had een goede verstandhou- met correctiewerk in een kamer werd
ding met Van Goor. 'Het pleit weI
gesloten, en dat hem het geld eerst >
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na volbrachte arbeid werd overhandigd.'
Misschien was Kramers straalbezopen toen hij op de avond van 17
april 1869 in de Kattensingel verdronk. Zeker is dat Gouda geen straat

naar de grote lexicograaf heeft genoemd en nergens een plaquette.
voor hem heeft aangebracht. Zijn
graf is sinds lang geschud. Of er iets
op zijn steen heeft gestaan, is niet bekend. Misschien wel het gedichtje dat

hij in 1841 publiceerde in Proeve van
luimige dichtstukjes: 'De hoop - zij is
een vaste staf,/ 't Geduld - het is een
reisgewaad, / Waarmee de mensch
door dood en graff Naar de eeuwigheid, zijn woning, gaat.'
<

Een aantal is/zijn
Kees van Wee - tekstschrijver/docent,
Hooglanderveen

v

eel mensen beweren dat
de volgende zin fout is:
'Gisteren kwamen een
aantal mensen bij hem op
bezoek.' Bij teen aantal'
gebruik je altijd het enkelvoud en
niet het meervoud, zo wordt vaak
beweerd.
De Schriitwiizer is het hier niet
mee eens: 'Het enkelvoud wordt gebruikt wanneer een aantal mensen
op hetzelfde tijdstip op bezoek
kwam. Het meervoud geeft aan dat
op verschillende tijdstippen enkele
mensen langskwamen.' Geruststellend voegt de schrijver eraan toe dat
er bij schrijvers die dit onderscheid
niet aanvoelen, geen sprake is van
een taalachterstand en dat in beide
gevallen het enkelvoud gebruikt
mag worden.
Ik zou nog een stapje verder willen gaan. In veel gevallen is het
meervoud beter; er zijn zelfs zinnen
waarin het meervoud de enig juiste
vorm is.
VERSCHlllN GEBRUIK

Wie zegt dat het werkwoord zich
moet richten naar aantal en dat
daarom alleen het enkelvoud goed
is, behandelt een aantal studenten net
als een groep studenten en een drietal
studenten. Maar er bestaat een wezenlijk verschil tussen de laatste
twee combinaties en de eerste. Groep
en drietal zijn woorden die meer informatie geven dan aantal. Ze kunnen goed zelfstandig gebruikt worden. Vergelijk de volgende drie combinaties.
fen groep studenten is gisteren aangehouden. De groep verblijft momenteel in een huis van bewaring.

2 fen drietal studenten is gisteren aangehouden. Het drietal verblijft momenteel in een huis van bewaring.
3 fen aantal studenten is gisteren aangehouden. *Het aantal verblijft momenteel in een huis van bewaring.

Hieruit blijkt dat aantal niet op dezelfde wijze gebruikt kan worden als
groep en drietal. De laatste twee woorden worden gebruikt voor een geheel. De studenten worden niet als
individuen gezien maar vormen een
eenheid. Ze werden tegelijkertijd gearresteerd. Dat hoeft bij zin 3 niet
het geval te zijn.

Aantal geeft meestal nauwelijks informatie. Er bestaat inhoudelijk vrijwel geen verschil tussen 'Gisteren
zijn er studenten aangehouden' en
'Gisteren zijn een aantal studenten
aangehouden'. Een aantal is een heel vage - kwantificering. De
schri jver (of spreker) kan of wil niet
aangeven om hoeveel studenten het
gaat.
De combinaties teen groep studenten' en teen drietal studenten' geven
meer informatie: deze begrippen verwijzen naar beter afgebakende hoeveelheden dan aantal dat doet. Groep
en drietal zijn bijna even 'betekenisvol' als studenten. Dat is de reden
waarom het werkwoord de enkelvoudsvorm krijgt, net zoals bij teen
bos rozen' of teen zak aardappelen'.
Aantal is in veel gevallen vergelijkbaar met paar (in de betekenis 'enkeIe', teen kleine groep'). Het enige verschil is dat het bij aantal om een groter aantal kan gaan dan bij paar. De
[uiste werkwoordsvorm is in beide
gevallen het meervoud. 'Gisteren zijn
er tussen twee en vijf uur een paar
auto's gestolen' (en niet is) en 'Gisteren zijn er een aantal auto's gestolen.'

INTU'lTIEF PATROON

Er zijn zinnen waarin het woord aantal wel zelfstandig gebruikt wordt, zoals in 'Het aantal (bezoekers) is toegenomen' en 'We zijn bijna door onze
voorraad eieren heen, want gisteren
is er een flink aantal (eieren) door
hem gekocht.' In zulke zinnen mag
aIleen het enkelvoud worden gebruikt.
Samenvattend kom ik tot de volgende drie regels:
1 In zinnen waarin aantal voor een
duidelijk bij elkaar horende groep
wordt gebruikt, is het enkelvoud de
[uiste vorm.
2 In zinnen waarin aantal gebruikt
wordt als een heel vage kwantificering en er niet duidelijk sprake is van
een eenheid, is de meervoudsvorm
beter dan het enkelvoud.
3 Wanneer er duidelijk geen sprake is
van een eenheid, is alleen het meervoud goed. Dat geldt bijvoorbeeld
voor: 'In de loop der jaren zijn er in
deze zee een flink aantal mensen verdronken' en 'Een aantal medewerkers
hebben ieder op hun eigen manier
hieraan een bijdrage geleverd.'
Ik denk dat deze regels overeenstemmen met de taalintuitie van de meeste lezers en dat in spreektaal bijna iedereen - ook de zorgvuldige taalgebruiker - onbewust deze taalregels
hanteert. (Dan is er immers zelden
tijd om rekening te houden met regels die indruisen tegen je inturtie.)
Al besef ik dat een aantallezers het
absoluut oneens zullen/zal zijn met
de strekking van dit betoog, zeker
wanneer ze ooit op school hebben geleerd dat teen aantal mensen zijn' absoluut fout is.
<
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Stikstof is een gas, hoar!
Robert S. Kirsner- Un iversity of Californ ia, Los Angeles

n Onze Taal (september 1991)
noemt drs. ].W.F. Aniba twee
belangrijke eigenschappen van
woorden als eens, dan en wei:
hun hoge frequ entie in spreektaal en hun 'o ngrijpbare betekenissen'. Ofschoo n ik veel van dit art ikel
heb geleerd, vertoo nt het mijns inziens ook de gebreken van bijna aIle
publikaties op dit gebied: het blijft
bij anekdotes. De voo rbeeldzin nen
zijn geschr even door een Nederlander en voor Nederlanders die al weten hoe ze met dergelijke bijwoorden moeten omgaan. lij herkennen
intui'tief onmiddellijk de geciteerde
gebruiksgevallen en store n zich niet
aan het gebrek aan een gedetailleerde bet ekeni som schrijvin g.
Als docent Nederlands in het buiten land (en (nog steeds) als verwerver van het Nederlands als vreemde
taal) geloof ik dat het anders kan en
moet. Grammatici en lexicologen
hebben hu n taak om die woorden
goed te beschri jven nog niet voIledig au serieux geno men. lolang zij
woorden als eens, dan en wel 'niet
echt belan grijk' blijven vinden, zullen deze woorden min of meer onbeschre ven blijven. Maar als je dergelijke woorden wei wilt beschri jven
(bijvoorbeeld voor een buitenlander), dan moet het grondiger.]e
moet de grenzen van het gebruik
aangeven. ]e moet besch rijven hoe
ze gebruikt worden en hoe ze normaliter juist niet gebruikt worden .
Eens is bijvoorbeeld 'gewo ner ' in de
zin Doe de deur eens dieht! dan in de
zin Geef eens aeht! als die wordt geuit
door een wachtrneester in het leger.

I

• HYPOTHESE OVER HOOR

lk wil deze stelling toelichten aan de
hand van een lopend onderzoek
naa r hoar. In het bestek van dit artikel kan ik geen volledige theorie
voo r hoar aan bieden. WeI kan ik la-

'"
'"
z

Hoor als voorbeeld van een
(on)grijpbaar partikel
De grammatica weet eigenlijk niet
goed raad met de taalkundige benoeming van woordjes zoals hoor. In
de Iiteratuur komt zowel de naam
'bijwoord' als 'partikel' voor. Van
Dale geeft aan deze begrippen de
volgende betekenis:
bijwoord: 'woord dat een bijvoeglijk
naamwoord, een werkwoord, een telwoord of een ander bijwoord nader
bepaalt'
partikel: 'klein, onbuigzaam rededeel , zoals de voorzetsels en de
voegwoorden'
Hoor en andere be palen eigenlijk de
strekking van een zln, en vallen dus
buiten de definitie van 'bijwoord'.
Aan de andere kant is de definitie
van 'part ikel' we i heel ruim . Het is
ondenkbaar dat een voegwoord als
voordat of een voorzetsel als rondom
op een zelfde manier als hoor gebruikt kan worden.

ten zien welke gegevens zo'n th eorie
op z'n minst zou moeten 'de kkeri'.
In de ANS staat op bladzijd e 676
dat hoor 'een zekere versterkende
waarde' heeft. Een buitenl and er zou
hieruit kunnen afleiden dat hoar een
talig uitroepteken is: waar een uitroepteken (of uitroepinton at ie) mogelijk is, zou hoar ook mogelijk moeten zijn. De volgende voo rbeelden
bewijzen het tegend eel: de voo rbeelden in het tweede rijtje zijn ongewoon.
Val dood!

Val dood, hoor

Geen toegang
voor onbevoegden

Geen toegang
voor onbevoegden,
hoor

Geef aeht!

Geef aeht, hoor

Waar ligt dat aan?
Eerder stelden mevrouw drs. ] .
Deen en ik dat een van de bet ekeniskenm erken van hoor vriendelijkheid
zou zijn. De reden waaro m Geef
aeht, hoor raar klinkt , is dan dat hoor
uitdrukkelijk aangeeft dat de spreker
vriendelijk tegen de hoorder wil
doen, wat niet stroo kt met de ge-

bru ikelijke machtsverh oud ingen in
het leger.
Zo'n hypothese doet voorspellingen die [e aan de werkelijkheid kunt
toetsen , dat wil zeggen, aan de intuit ies van Nederland ers.
Mijn redenering is de volgende:
omdat het vriendelij ker is om iemand iets prett igs dan iets onprettigs mee te delen , verwacht ik dat
hoar acceptabeler is in zin nen die
goed nieuws bevatt en dan in zin nen
die slecht nieuws bevatt en . Vervolgen s heb ik aan twee groepen Nederland ers zinsparen voo rgelegd. De
eerste groep moest beslissen welke
van het volgende paar beter Nederlands was:

1 Wim is net geslaagd!
2 Wim is net verongelukt!
De andere groep moest de zin nen 3
en 4 beoordelen:

3 Wim is net geslaagd, hoar
4 Wim is net verongelukt, hoar
Wat waren de resultaten van dit experim ent ? De eerste groep zag geen
verschil in aanvaardbaarheid tussen
de zin nen 1 en 2: de helft koos voo r
I, de an dere helft voo r 2.
De tweede groep reageerde anders: 23 van de 24 proefpersonen
vonden Wim is net geslaagd, hoor
aanvaa rdbaarder dan Wim is net verongelukt, hoor.
Als hoar niet goed past in een zin
met slecht nieuws, is misschien de
mate waarin hoar in een zin aanvaardb aar is afhankelijk van de positieve gevoelswaarde van die zin. Als
je een reeks 'kale' zin nen (zonder
hoar) zou kunnen verdelen in zinnen die afschuwelijk nieuws bevatten, zin nen die gewoo n slecht
nieuws bevatt en, zin ne n die neutraal zijn, zinnen die goed nieuws >
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bevatten, en zinnen die prachtig
nieuws bevatten, zou hoar misschien
steeds aanvaardbaarder zijn.
am deze tweede hypothese te
toetsen, werd een groep van 24
proefpersonen in twee groepen van
12 personen verdeeld. De eerste
groep Nederlanders moest op een
vijfpuntsschaal de gevoelswaarde
beoordelen van een twintigtal zinnen zoals U bent aangenomen!, Chinees is een moeilijke taal, Stikstof is
een gas, U bent ontslagen! en lij hebt
m'n dochter verkracht! Aan elke zin
moesten de proefpersonen een cijfer
toekennen dat de gevoelswaarde
aangeeft: 5 = zeer positief, 4 = positief, 3 = neutraal, 2 = negatief, en 1
= zeer negatief.
De tweede groep moest op een
tweede vijfpuntsschaal de relatieve
aanvaardbaarheid beoordelen van
overeenkomstige zinnen met hoar: 5
= goed Nederlands, 4 = aanvaardbaar Nederlands, 3 = mogelijk maar
een beetje vreemd, 2 = misschien
mogelijk maar wel vreemd, en 1 =
onmogelijk, niet goed Nederlands.
Mijn verwachting was dat de beoordelingen van de twee groepen
parallel zouden zijn: dus hoe positiever de boodschap is, hoe aanvaardbaarder de formulering met

hoar.
De voorspelling kwam slechts ten
dele uit. Ofschoon hoarinderdaad
het minst aanvaardbaar was in negatieve zinnen zoals U wordtontslagenl,
bleek hoar eveneens minder aanvaardbaar in zinnen met een zeer
positieve gevoelswaarde zoals U bent
aangenomen! Het meest aanvaardbaar bleek hoar te zijn in neutrale
zinnen als Stikstofis eengas. Hier
volgen de gemiddelde scores voor de
hierboven aangehaalde voorbeelden:
liN
GEVOELSWAARDE
'KALE'llN

U bent aongenomen!
Chinees is een moeilijke tool.
Stikstof is eengas.
U bent ontslogen!
Jij hebt m'n dochterverkrocht!

AANVAARDBAARHElDMET

4,67
3,77
3,00
7,25
7,00

HOOR

3,83
4,67
4,50
2,67
2,77

met en zonder hoar (weer geeft 5 de
waarde 'zeer positief' aan, en 1 'zeer
negatief'):

dat hi] de aandacht van de hoorder
.op de bewering richt, geeft de hoorder aanleiding om te denken dat de
GEMIDDELDE
GEVOELSspreker dit blijkbaar nodig vond en,
liN
SCORE
WAARDE
lONDER HOOR
METHOOR
vervolgens, dat hij zich als hoorder
Ik hou van jet
4,77
3,74
misschien ergens in vergiste of zich
Stikstof is een gas.
3,74
2,29
ergens niet van bewust was. Anders
Ik hoot je!
7,86
2,50
had de spreker kunnen volstaan met
De gevoelswaarde van een positieve
de 'kale' mededeling zonder hoar. (le
zin wordt iets minder positief als daar hoeft immers geen 'He jij daar!' te
hoar aan toegevoegd wordt. Zinnen
roepen tegen iemand die al naar je
die 'kaal' een negatieve strekking
luistert. Als de spreker zoiets moet
hebben, krijgen met hoar een minder roepen, dan is het meestal omdat de
negatieve gevoelswaarde. Maar wat
hoorder nog niet naar hem luistert.)
gebeurt er met de neutrale zin? Hoe
Het is natuurlijk niet prettig voor
kun je een neutrale zin 'afzwakken'?
de hoorder om te merken dat de spreEn als zo'n zin minder neutraal
ker vindt dat de hoorder onoplettend
wordt, wordt hi] dan positiever of ne- was of iets niet wist wat hij had moegatiever?
ten weten. Hierdoor kan de zin dus
als een 'verwijt' begrepen worden,
Wat mij als buitenlander verbaasde,
dat wil zeggen als minder neutraal,
is dat de neutrale zin, waarin hoar het ofschoon 'verwijt' eigenlijk niet de
meest aanvaardbaar is, niet neutraal
betekenis van hoar is. Het gaat hier
bleef en niet positiever werd maar
om een hint. Natuurlijk vergt het een
juist iets negatiever. In Stikstofis een
bijzondere context om hoar in een
gas, hoar klinkt er een licht verwijt of bijzonder positieve of bijzonder negaeen verbetering in door. (We kunnen tieve uiting te gebruiken: het is moeihier ook opmerken dat zo'n zin niet
lijk een boodschap als Ik hou van je
noodzakelijk als een 'vriendelijke' op- zonder zo'n context als licht verwijt
merking begrepen wordt, een obserop te vatten.
vatie die tegen het oorspronkelijke
Zoals gezegd vestigen hoor-zinnen
'vriendelijkheidsidee' van mevrouw
ook de aandacht op de verhouding
Deen en mij pleit.)
tussen de spreker en de hoorder. Als
Nu, hoe verklaar je dit alles, dat
de boodschap, de inhoud van de zin
wil zeggen de 'scores' in de beide tazelf dus, uiterst belangrijk is (bijvoorbellen hierboven? Volgens mij heeft
beeld in een levensgevaarlijke situhoar een drieledige betekenis:
atie), is het belachelijk om tegelijker1 De spreker claimt dat er een per- tijd de aandacht op die verhouding te
soonlijke verhouding bestaat tussen
vestigen. Brand! is daarom gebruikehem en de hoarder. Dit verklaart
Iijker dan Brand hoar!
waarom Stikstof is een gas, hoar geen
Hierbij moet ik het laten. Als buizin uit de WinklerPrins kan zijn.
tenlander en moedertaalspreker van
2 De spreker wil uitdrukkelijk de
een taal die relatief weinig woorden
aandacht van de hoorder op de zoals hoar kent (het Engels), vind ik dat
het glibberige hoar een woord is waar
juist geproduceerde uiting vestigen.
Daarom klinkt Zegt u het maar, hoar
Nederland best trots op mag zijn. De
bij de bakker iets aandringender dan
Vlamingen kunnen net zo trots op
Zegt u het maar.
hun zunne zijn (dat soortgelijk inter3 De spreker vraagt de hoorder
actief werk verricht), maar daar weet
ik jammer genoeg nog te weinig van
niet om instemming. Hoar komt om
deze reden niet in vragen voor (* Is
at.
<

stikstof een gas, hoar?)
Dit artikel is ten dele een samenvatting

HOOR IS AlS ZUNNE

Wat is er aan de hand met hoar? Samen met dr. V.J. van Heuven voerde
ik een derde experiment uit, dat laat
zien dat hoar als een soort 'afzwakker' optreedt. We vroegen 14 proefpersonen naar hun oordeel over de
gevoelswaarde van gepaarde zinnen

van onderzoek dat beschreven werd in

Stikstofis een gas, hoar drukt dus, in

'Het nut van intersubjectieve gegevens in

tegenstelling tot de 'kale' mededeling
(zonder hoar), uit dat de spreker de
hoorder iets vertelt in plaats van
vraagt. Hoar richt bovendien de aandacht op de bewering. Wie (door hoar
te gebruiken) uitdrukkelijk aangeeft

taalkundige beschrijvingen van het Nederlands', Neerlandica Extra Muros nr. 29
(1991), biz. 12-20. Zie aldaar voor meer
gegevens en verwijzingen naar andere artikelen geschreven in samenwerking met
mevrouw J.Y. Deen.
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het is niet oorspronkelijk Grieks. Men
neemt een oriëntaalse herkomst aan:
in ieder geval Westaziatisch en moge
Semitisch. Daarbij noemen som- -lijk
migen het Sumerische pan-tur `kleine
boog' en anderen het Arabische tanboer (ontleend aan het Perzisch)
`soort luit'. In het laatste geval zou de
t als d in de tweede lettergreep zijn
terechtgekomen en de b als p in de
Jo met de banjo
Waarschijnlijk is het verschijnsel van eerste. Dat is niet onmogelijk. Een
En Lien met de mandolien
de rondtrekkende troubadour naar
rechtstreekse ontlening aan het SuKaatje met haar mondharmonikaatje
Arabisch voorbeeld ontstaan. De Ara- merisch of het Arabisch is echter niet
Truitje met haar luitje
bische hofdichters trokken eveneens
erg waarschijnlijk en het woord is
Je moet dat clubje zien
van hof tot hof met lof-, schimp-,
niet te vinden in Semitische talen
Dol op een man
rouw- en liefdesgedichten, en zij wa- waarmee het Grieks wat meer contact
Dol op een man
ren evenzeer van grote politieke en
had. Op archeologische gronden kan
We zijn zo dol op een mandolien
maatschappelijke betekenis. Dat trou- men aannemen dat het instrument
badours aan de vrouw een heel ande- uit Mesopotamië stamt en dat het of
edereen kent wel dit refrein uit
re plaats in de maatschappij toekenrechtstreeks door de Assyriërs of via
het door Jasperina de Jong beden dan men in West-Europa gewend een volk uit Klein-Azië zoals de
kend geworden lied De wandelwas — de hoofse liefde — is wellicht
Phrygiërs naar Grieks gebied is geclub van Toon Hermans. Er wor- aan Arabische invloed toe te schrij bracht. Men is er nog niet uit.
- den vier instrumenten in geven.
noemd: de banjo, de mandoline, de
Via het Provençaalse laat en het
AFRIKAANS SLAVENWOORD
mondharmonika en de luit. Geen
Oudfranse leut (modern Frans luth) is En dan de banjo. Een nog moeilijker
van deze instrumenten is van Neder- het woord luit uiteindelijk afkomstig geval. Het enige wat vaststaat, is dat
landse herkomst en hun benamingen van het Arabisch al-cud, `het hout'.
het een Negerengels woord is. Vanuit
zijn dat evenmin.
Deze betekenis had zich in het Arahet Amerikaanse Engels kwam het
bisch al uitgebreid tot `houten instru- met de door de negers beïnvloede
DE SJENG EN HET HOUT
ment'. In de Europese talen werd het Amerikaanse muziek van de 19de en
Laat ik beginnen met de mondharmo- Arabische bepaalde lidwoord al- als
20ste eeuw in Europa en dus ook in
nika. Hier is sprake van een leenverdeel van het woord opgevat. Het
het Nederlands. In de meeste woortaling van het Duitse Mundharmonika. Middelnederlands ontleende het
denboeken en encyclopedieën — ook
In 1821 is dit instrument, dat aanFranse woord als lute, waarbij de 1
nog in de nieuwe druk van The Oxvankelijk mundäoline werd genoemd, nog aan het lidwoord herinnert. Laford English Dictionary ('het Engelse
door C.F.L. Buschmann uit Berlijn
ter ontstond uit de -u- de diftong -ui-, WNT') — wordt banjo verklaard als
ontworpen op basis van de Chinese
zoals dat ook gebeurde met inheemse een verbastering van bandore, een ansjeng. Dezelfde Buschmann heeft in
woorden als huus --> huis.
der snaarinstrument. In Negerengelse
1822 ook de accordeon uitgevonden.
mond zou dit vervormd zijn tot banDe naam harmonika bestond al lang
ARCHEOLOGISCH VERKLAARD
jore en ban/or en vervolgens tot banjo.
voordat er trekharmonika's waren.
De etymologieën van mondharmonika Bandore zelf is een leenwoord in het
De Amerikaan Benjamin Franklin
en luit zijn duidelijk en doorzichtig,
Engels uit het Spaans of het Portunoemde in 1762 een door hem gedie van mandoline en banjo zijn dat
gees. Het stamt af van pandoura. En
bouwd instrument (een glasharmoni- veel minder. Mandoline is via het
zo zijn we weer terug bij de mandoka) armonika, een woord dat gebaLatijnse pandura afkomstig van het
line.
seerd was op het Latijnse harmonicus. Griekse pandoura 'driesnarige luit'.
Het Latijn heeft dit woord, dat met
In het Italiaans werd pandura eerst
De tweede verklaring lijkt mij waarharmonie samenhangt, aan het Griek- mandora en vervolgens mandola met
schijnlijker. Banshaw (in een Westse harmonikos ontleend. De mondhar- het verkleinwoord mandolino. De r en indische negertaal) werd in 1764 opmonika is dus van oorsprong een Chi- de 1 kunnen gemakkelijk wisselen,
getekend en banjo (Negerengels) zonnees instrument, dat zijn naam via
want ze liggen wat klank betreft dicht der r in 1774. Ban/or met een r heeft
het Duits, het Engels en het Latijn
bij elkaar (sommige talen — bijvoor
als eerste datering 1775 en als tweede
aan het Grieks te danken heeft.
Chinees en Japans — onder- -beld
1781. Het is goed mogelijk dat deze r
scheiden deze klanken zelfs niet). Het er tijdelijk is bijgekomen door verDe geschiedenis van de luit is wat
Frans nam mandolino over als mando- warring met bandore. Banjo zelf zou
eenvoudiger. Al in de middeleeuwen line en vandaar kwam het in het Neeen door de negerslaven uit Afrika te
bespeelden onze voorouders dit inderlands. Tot zover is de etymologie
zamen met het instrument meegenostrument. Het was vooral geliefd bij
betrekkelijk eenvoudig. Maar waar
men woord zijn. Er zijn in Afrika
de troubadours, die zoals bekend het komt het Griekse pandoura vandaan? diverse snaarinstrumenten die soorteerst in de Provence te vinden waren. Het stamt uit de hellenistische tijd en gelijke namen hebben. Zo kent het >

Jo met de banjo
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Senegambisch de bania en het
Kimboendoe (Bantoetaal in NoordAngola) de mbanza.
Prachtig, denk je dan. Helaas voegt
het grote Franzosisches Etymologisches
Worterbuch er na deze heldere uitleg
een zinsnede aan toe die voor nieuwe
complicaties zorgt. De schrijver daarvan denkt dat het woord eens door
de Arabieren bij de negers van WestAfrika werd gemtroduceerd en dat
het Arabische woord vermoedelijk op
hetzelfde orientaalse woord berust
waaruit het Griekse pandoura ontleend is. Daarmee creeert hij twee
problemen. De Arabieren (welke Arabieren?) zouden 'het woord' (en dus
vermoedelijk ook het instrument)
naar Westafrika gebracht hebben.
Verder zou het een Arabisch woord
zijn dat te maken heeft met het
grondwoord voor pandoura. Ik weet
niet welk Arabisch woord hij kan bedoelen. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat banjo inderdaad uit een
Westafrikaanse taal afkomstig is.
Maar of de Arabieren daar iets mee te
maken hebben, betwijfel ik zeer. <

Tussen enkelvoud en meervoud
C. Kostelijk - Heiloo

In het wiskundetijdschrift jaargang
29, nummer 6, blz. 6 vraagt H. Pot
zich af of 1,1 al meervoud is (want
meer dan een), of dat 1,9 nog enkelvoud is (want minder dan twee), of
de grens in het midden ligt (bij anderhalf) en of anderhalfzelf meervoud is. Hij heeft op deze wiskundige zaken in onze spraakkunsten
geen antwoord gevonden. Een interessante taak voor de redactie van de
ANS om in de nieuwe druk na te
gaan hoe ze het best beantwoord
kunnen worden. Misschien kunnen
lezers van Onze Taal daarbij helpen.

Onder het lemma 'anderhalf' wordt in
het WNT, deel 11,1, kolom 430 opgemerkt: .. Daar de aandacht op het enkelvoudige half blijft rusten, en het woord
altijd gebruikt wordt van hoeveelheden,
maten, enz., die als eenheid gedacht
worden, staan het znw. en

ww. altijd in

het enkelv.'
Over de congruentie tussen een
breukgetal als onderwerp en de per-

soonsvorm zegt de ANS op biz. 302: 'Als
de breuk onderwerp van de zin is, dan
komt de persoonsvorm in dergelijke ge-

vallen in het enkelvoud te staan, bijvoorbeeld: Negen tiende van de ondervraagden bleek geen mening te hebben.'

Naschrift redactie
Er stonden eens twee taarten op tafel. Ik

Pas als we de nadruk willen leggen
op de afzonderlijke, gelijke delen van de

at een halve Ope Staan of staat er nu

breuk, krijgt de noemer een meer-

nog anderhalve taart? Hier stuurt het

vouds-n en komt de persoonsvorm in

taalgevoel duidelijk naar het enkelvoud,

het meervoud te staan: drie halven van

ook al staat er meer dan een taart op ta-

de twee taarten resten mij nu nog.

fel.

Taal is geen rekenen.

<

INZICHT
Nico Groen & Erik VlskiJ
InZieht wil u inlichten 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!

VAN DALE SPAANS

Op 11 mei presenteerde Van Dale zijn
eerste woordenboeken Spaans. Het Handwoordenboek Spaans-Nederlands is gemaakt
op basis van een selectie van hedendaagse Spaanse woorden en uitdrukkingen,
waarvoor onder meer materiaal van het
dagblad EI Pais is gebruikt. Ook woorden
uit het Latijns-Amerikaanse Spaans zijn
opgenomen. Het Handwoordenboek Nederlands-Spaans is gebaseerd op het bestand
van Nederlandse woorden van Van Dale.
Aan de woordenboeken is ruim vier jaar
gewerkt door een redactie van in totaal
dertig personen, onder hoofdredacteurschap van drs. P.]. Slagter.
Handwoordenboek Spaans-Nederlands
(ISBN 90 6648 221 4) en Handwoorden-

boekNederlands-Spaans (ISBN 90 6648
222 2) kosten elk f 79,50. Per set (ISBN
90 6648 223 0)

f

150,-.

MATTHIAS DE VRIESGENOOTSCHAP

Onlangs hebben ruim dertig verzamelaars
van woordenboeken en naslagwerken,
lexicografen en mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van woordenboeken, zich te Leiden verenigd in het
Matthias de Vries-genootschap. Dit genootschap, dat is vernoemd naar de beroemde Leidse hoogleraar, komt driemaal
per jaar bijeen en geeft een eigen nieuwsbrief uit, Trefwoord geheten. In het eerste
nummer staat onder andere een artikel
over militaire woordenboeken, over de
bibliografie van Claes en over Jacob Kramers. Voor meer informatie kunt u schrijven naar het Matthias de Vries-genootschap, pia Onze Taal, Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den Haag.

LITURGIE EN TAAlGEBRUIK

Met het doel de liturgie tot een gelegenheid te maken waarin het zogeheten
'mannelijk taalgebruik' niet langer de
toon aangeeft, heeft een aantal vrouwelijke auteurs het boekje Vrouw, Taal en Litutgie geschreven. In dit boek wordt geprobeerd de taal van de liturgie voor iedereen toegankelijk te maken, opdat
wordt erkend 'dat alle mensen waardevol
zijn in de ogen van God'. Volgens de auteurs kan dit bijvoorbeeld worden bereikt
door niet exclusief gebruik te maken van
mannelijke woorden voor God. De auteurs beschouwen hun boek als 'aanzet
voor discussie over taal en taalgebruik in
de liturgie'.
Vrouw, Taalen Liturgie van Esther A. de
Boer, Denise J.J. Dijk, Tytsje Hibma en
Mechteld M. Jansen is verschenen bij de
theologische uitgeverij Narratio en kost

f

12,50.

ISBN 90 5263 068 2

~-------------174-----------------------"----------

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
Het onderwijs van het Nederlands als
tweede taal, in vakkringen NT2 genoemd,
krijgt steeds meer aandacht. Een nieuwe
leergang Nederlands als tweede taal is
Plus Nederlands, die is bedoeld voor allochtone leerlingen van 11 tot en met 16

jaar die zich voorbereiden op het Nederlandse onderwijs. De complete cursus bestaat uit vijf leerlingenboeken, elk met
een bijbehorende geluidscassette, een losbladig docentenboek, een antwoorden boek, een tekstenboek en een basisgrammatica. In de leerlingenboeken, die als titels hebben Hoe heet jij ?, Naar school, Wonen, De staat en De stad, wordt de woordenschat steeds aan de hand van een thema aangeboden.

STIJL

AFSCHEID

Ter gelegenheid van het afscheid van Frida Balk-Smit Duyzentkunst als hoogleraar
Taalkunde van het hedendaags Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam,
verscheen De kunst van de grammatica. In
deze bundel, die onder redactie staat van
E.C. Schermer-Vermeer, W.G. Klooster en
A.F. Florijn, zijn zestien artikelen opgenomen over verschillende taalkundige onderwerpen. De auteurs gaan onder meer
in op de bestudering van woordvormen,
grammatica en woordbetekenis, en op
het verband tussen vormkenmerken en
betekenis.
De kunst van de grammatica. Artikelen
aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst wordt uitgegeven door de

Plus Nederlands wordt uitgegeven door

Vakgroep Nederlandse Taalkunde van

Auctor. De leerlingenboeken kosten

de Universiteit van Amsterdam. Het

Sinds kort kan iedereen weten wat er,
taalkundig gezien, wel en niet in de
Volkskrant mag staan. Deze krant heeft
haar eigen Stijlboek openbaar gemaakt,
dat al vanaf 1986 door de journalisten
van de krant werd gebruikt. In het boekje
wordt aandacht besteed aan de schrijfwijze van woorden, clichés die maar beter
kunnen worden vermeden en zinsconstructies die zo weinig mogelijk moeten
worden gebruikt. Ook typisch journalistieke onderwerpen komen aan bod: er
wordt ingegaan op de betekenis van journalistieke termen en op onderwerpen uit
rechtspraak, milieu, politiek en geloof.
Bovendien worden er aanwijzingen gegeven voor het schrijven van berichten en
reportages; het uitschrijven van interviews en het formuleren van kopteksten.

I 23,90 per deel, het docentenboek

boek is te bestellen door f 25,- over te

de Volkskrant Stijlboek, onder redactie

I 19,90 en de geluidscassettes f 42,90
per stuk. De prijzen van de overige on-

maken op postgiro 5032231 t.n.v. Fa-

van Han van Gessel, wordt uitgegeven

culteit der Letteren, Universiteit van

door de SDU en kost f 19,90.

derdelen van de cursus zijn nog niet be-

Amsterdam, FAS-nr. 8.18.113.

ISBN 9012065844

kend.

ISBN 90 54360 1 78, ...186, ...194,
...208, ...216

E. Laurillard / T. de Beer

WOORDENSCHAT
Verklaring van woorden en uitdrukkingen
Onder taalliefhebbers en verzamelaars van oude woordenboeken is het een begrip. Antiquarisch is het al sinds decennia even
onvindbaar als gezocht: de tussen 1893 en 1899 verschenen Woordenschat van kxninee Eliza Laurillard en letterkundige Theo H.
de Beer is dan ook zonder twijfel het allerleukste woordenboek dat de 19e eeuw heeft voortgebracht. Het is het eerste
woordenboek dat stude
ntentl
aabevat (aange1everd door o.a. Justus van Maunk),
evenals soldatenjargon. Verder bevat het onder meer alle zinspelingen, citaten,
WOORDENSCHAT
bijnamen, zinnebeelden op historisch en elk ander gebied, die toen in geen enkel
vatisrini van woordcues uitdrvkkin
ander naslagwerk te vinden waren, aldus de samenstellers. Juist dit laatste maakt de
ot
*
Kamris VAK
Woordenschat tot een unieke historische en taalkundige bran voor de 19e eeuw.
TACO IL DE BEER In Dr. E. LAURILLARD
Deze facsimile herdruk is voorzien van een
METw^r►a VAN
g over de merkwaardige geschiedenis
een uitgave vaninleiding
VELE MANNEN VAN WETENscHAP
van het woordenboek door historicus Ewoud
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Luxe gebonden facsimileuitgave

Reserveer nu voor de intekenprijs via

Genootschap Onze Taal
Intekenprijs
f
85,m
met een brief(kaart).
(Inclusief portokosten)
1300 pagina's

Stuur uw intekening naar:

formaat 15 x 20 cm.
Verkrijgbaar okt.lnov. 1992
Na verschijning f 95,-

Laan van Meerdervoort 14 A

Genootschap Onze Taal
2517 AK Den Haag
Ook leverbaar via de boekhandel.
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Hoe kunnen we bereiken dat het
Nederlands minder 'erbarmelijk'
wordt? Door degenen die het gebruiken op hun eigen terrein aan
te vallen. We moeten proberen uit
te leggen dat het maken van een
behoorlijke zin gepaard kan gaan
met een lustbeleving, dat het lekker kan zijn de woorden zo goed
mogelijk aehter elkaar te zetten,
dat de aanblik van pen en papier
iemand het water uit de mond kan
doen lop en en dat de exotisehe
dame in het gezelsehap van de
sehrijver haast niet met haar vingers van het inktpotje kan afblijven .
[ ...]
Als we het ambaeht van het zin nen maken willen herstellen, moeten we niet m eer over het ambaeht
zeuren maar over de lust, het
smeksmek en het jummiejummie.

Steunfraude
in Deventer
verdubbeld
1•• •1

De ve rd u b be li n g va n h et aa n ta l
ste u nfra ud es is vo lge ns d e GS D h e t
ge volg van m et n a m e d e n a u we re
sa m e n we rking m et de be last in gd ie n st e n jus ti t ie

Zolsng de voorrssd
strekt.
Super! Met roomboter gevulde koeken

:~k5

De Teleg ra af 25 -4-1992

5.00

Edese Post 22-5-1992
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aalregelS hebben geen absolute, eeuwigdurende geldigheid . Maar van de vreugde
die de taalkundigen in hun ivoren torens aan
dit bevrijdende wetenschappelijke inzicht beleven, blijft buiten die torens niet zoveel over.
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H.j. A. Hofland, N RC Han de/sb/ad 3-4- 1992

RUGGESPRAAK

Na een gevecht om te willen
leven, geven wij u kenn is da t
van ons is heengegaan ...
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'Experts komen vandaagnaar de
pui kijken, want die staat
geheel uit het load. Door de
schok van de bevingviel ik uit
bed. In eerste instantiedacht ik
dat mijn zak geramdwas door'
een vrachtwagen. Wiehoudt nu
rekening met een aardbeving?'
Goudsche Courant 14-4- 1992

ir. 1.A. Klaassen, Waalr e

Massagepraktijk PLEXUS
Uw lichaam ons een zorg
DeWij k "
.
Uithoorn~

(Geen sex)

Volgens een woordvoerder van het ministe rie van
[ustltie is het een absolute ramp om aan vol d oe nde
g ekwalificeerd personeel te kom en .
De Teleg ra af 27-5- 1992

de Volkskra n t 21 - 10-1991
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DE ECLAIRS

Roer de p ra line door de afgekoelde banketbakkersroom. Snijd de soesjes in de lengte open en
vul ze met een kleine lepel (of met een spuitza k) .
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SPELLINGPERIKELEN

C of k: de mythe der vernederlaridsing
•Het spr()()kjC van de tussenletter n
Maakt spelli nghcrzicning ()ude tekstcn gedateerd?
'A
Plcidooi voor een stahicle spelling

'-

-

DE ONDERGANG VAN DE STANDAARDTAAL

JOHANNES HENDRIK VAN DALE
Maker van een half woordenbock
^

DE GEZONGEN APOTHEEK

Jacques K1Oters onticedt n aandelijks
de taal van het amusement

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
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Jail Stroop
Weg standaardtaa l
De n ie uwe ko ers va n h et Ne derla n ds: w a a rom verdwi jn t
' het ABN'?
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Laan van Meerdervoort 14a
2517 A K Den Haag
T e lefo o n 070-3561220

S P EL L I NG

Fa x 070-3924908
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Het Genootschap Onze Taal (opgerich t in 1931) ste lt zich ten doel
'h et veran twoorde gebru ik van de
Nederlandse taal te bevorderen en
aan hen d ie haar geb rui ken meer
begrip en ken n is daarvan bij te
brengen. '
Het maandblad Onze Taa l (oplage
38.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoord e wijze inzieh t geven in ail e zaken d ie h et
taalgebruik betreffen.
Niet aileen de de skundige is aa n h et
woo rd in Onze Taal, m aar ook en
voo ral de taal gebruiker in welke
hoedani ghe id oo k.
Voor h et overn em en van artikelen
is toestemmin g van de redact ie n odig.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
vo orzitt er:
H.A.M. Hoefn agels
vice-voorzitter:
dr . D. Do lma n
secretaris:
mr. H.W. van Rees
penningmeester:
H.P. van Leeuwen r.a.
leden:
]oze f Deleu
C N.F. van Ditshuizen
d r. H. Heesterm an s
mevr. dr s. A. Kosterm an
dr.]. Renkem a
mevr. mr. M.A. Rurnk e
pro f. dr.] .W. de Vries
SECRETARlAAT:
drs . P.H.M. Smulders, dir ecteur
rnevr. H.M.]. van der Laan , secreta-

resse
mevr. H. Bakker
Gerda Wessels
Taaladviesdienst :
L. Gijsbers
P.H.M. Sm u lders
W. Steren bo rg
Redactie:
Peter Sm u lde rs, secreta ris
Liesbeth Gijsbers
Frank Jan sen
]aap de long
Rubriekschrijvers:
Peter Burger, Nico Groen &.
Erik Viskil, Han s Heesterrnan s,
Marlies Philipp a, Rob Rent en aar,
Ewoud Sanders , Piete r Uit den
Boogaart , Jul es Welling
ISSN 0 165-7828

Onze TaaI versch ijnt tie n ma al per
[aar, met een dubbelnummer in feb ruari/maart en juli/au gustus. Prijs
los nummer f 5,-. Abo n ne rnents prij s (inclu sief lidmaat sch ap) voor
Nederland, Belgle, Su rina me en de
Nederlandse Antillen f 32,- per jaar;
buiten deze landen f 42,- per jaar.
Bij groe psabon ne rnen te n wordt
korting verleend. Inli chtingen hierove r bij het secreta riaa t. Opzegging
van een abonnement dien t te geschieden v66r 1 november.
Prijs voor ClP-h ouders: f 23,50 per
[aar : opgave voor Cl P'ers uitsluit end
aa n Fede rat ie Cl P, Postb us 3572,
100 1 A] Amsterd am .
Een abo n neme nt op h et tweernaand elijk se blad Nederlands vall /Ill (van
d e Vlaa mse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden va n Onze Taal
550 Bfr (n ormaal 700 Bfr). Opgave :
Koningss t raat 192, B 1000 Brussel.
In Nederla n d: giro 3992897
Telefoo n 09/322.2231 523
Het genootschap word t in zijn werk
gesteun d door adviezen van:
- het P.]. Meert en s-In stituut voo r
Dialectologie, Volkskun de en
Naa m kun de, Amsterda m
- he t In stituut voor Neerlan distie k
van de Universiteit van Amsterda m
- de Facult eit der Letteren , afde ling
Nede rlands van de Vrije Un iversiteit van Amste rda m
- de Vakgroe p Toegepaste Taalkun de
van de Technisch e Un iversiteit
Eindhoven
- de Vakgroep Nederlandse taal- en
lett erkunde van de Rijksuniv ersiteit
van Gron in gen
- de Vakgro ep Ned erlands van de
Rijksuniversite it Leide n
- het ln stituut voor Ned erlandse
Lexico logie, Leiden
. het ln stituut Nederlan ds van de
Katholi eke Unive rsitei t Nljmege n
- de Vakgroe p Nede rlands van de
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- de Facu lteit der Lett eren van de
Katho lieke Unive rsitei t Brabant

Vormgeving:
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(Man ifesta), Rotterdam
Ca rt oon s:
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Druk:
Helton Van Haerin gen Dru kkers
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G.c. Molewijk
De m y the der vernederlandsing
De k is ni e t Nederla n dser of p rogressiever d an de c
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Gerard Yerhoeven
Spellingveranderlng en gedateerde teksten
W ordt een o u de t ekst gedateerd d oor ee n spe lli ngherz ie n ing
o f speeit een a n dere afke er o ns p arten ?
197

T. Hoevers
H e t s p rook je van de tusse n le tte r n
Ee n vo orst e l voo r een a n dere regeli ng
198

Harry Cohen
Van eeuwig d o o rkn u t se le n d e v e ra n d e raa rs

Boekbesprekin g va n Speltingverandeting vall zin naar onzin
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188

Jacques Kiiite rs
De g ezongen apotheek
Over d e t a al van het a m usemen t: lied jes, c hansons,
caba re tteks te n en conferences
18 9
Prank: [ansen
Afkokers
Elke maand een b o rdj evol bl o emige t a al za ke n van minde r
.
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184 Ta a lgebruik in vrou w e n b la den
186 St ig t ing vir Afrika ans
201 Verslag j aa rvergad enng 1991

V AS T E RU BR I E KEN E N S E RI E S

182 Reacties : Rembran dt tsj pl ein; o( u) to ( 1 e n 2);

zelfvoorzienend; p leidooi voor h et Espera n to; internationaal
spelle n; b eel d sche rm-o o g je s; tekstverwerken en al inea 's:
handvatttien; siiptong; lingua fra nca in Suriname
187 Vra a g en antwoord : werk ze: meer ongewoon/ongewoner;
danken/wiiten aan; maf(f)ia
19 0 Het kastje v a n Barbanelle: johan Hendrik van Dale, een
onverbeterli jke worka holic
200 Vanwoord tot w o o rd : Eurotopia
203 In Zicht: over n ie uwe boeken
2 04 Ruggespraak

eg standaardtaal
Jan Stroop - Vakgroep Nederlandse
Taalkunde, Universiteit van
Amsterdam

w

ie voor zijn informatie
over het Nederlands
aangewezen is op het
blad Onze Taal, zou op
de gedachte kunnen
komen dat het Nederlands aIleen
schrijftaal is. Van de artikelen en bijdragen uit de afgelopen tien jaar
gaat 95% over onderwerpen die zoweI in gesproken als geschreven taal
present zijn: woorden, uitdrukkingen, woorden, volgorde in zinnen,
woorden, en nog eens woorden, en
maar 50/0 over zaken die exclusief
iets met de uitspraak te maken hebben, over de taal zoals we die horen.
Dat is natuurlijk een afspiegeling
van de belangstelling van auteurs en
lezers en ook van de mate van beschrijfbaarheid van de verschijnselen.
'PLAT' NIET TE SCHRIJVEN

Toch is het begrip 'ABN' of 'standaardtaal', waar Onze Taal de verdediger of minstens de observator van
is, juist een kwestie van spreektaal.
Ik heb nog niet vaak vernomen dat
van iemand gezegd wordt dat hij of
zij zo prachtig standaard-Nederlands
of ABN schrijft. En plat praten kan
wel, plat schrijven niet (tenzij in inhoudelijke zin). Zelden wordt iemand op grond van zijn woordgebruik gekwalificeerd, scheldwoorden, vloeken en 'schuin' taalgebruik
('ik moet schijten') uitgezonderd.
Wie kuisen zegt in plaats van schoonmaken, frit(ten) in plaats van p(e)tat),
doet zich kennen als een spreker uit
Belgie, maar dat levert doorgaans
geen negatief waardeoordeel op, zoals dat wel het geval is als iemand
bout zegt, waar hij boot bedoelt.
Ook de bekende definitie die Van
Haeringen in navolging van Jespersen in 1924 lanceerde en die nog
steeds in de discussies een rol speelt,
heeft uitsluitend of in hoofdzaak betrekking op de uitspraak: 'Beschaafd
Nederlands spreekt hij, aan wie men
niet horen kan, uit welk gewest hij

De nieuwe koers van
het Nederlands

afkomstig is.' Van Haeringen heeft
zich dan ook ten doel gesteld te bepalen 'wat nu eigenlijk phonetieszuiver beschaafd Nederlands is'. En
zijn voorbeelden onderstrepen die
bedoeling nog eens: het uitspreken
van de slot-n bijvoorbeeld aan het
eind van de werkwoorden, de uitspraak van ij en ui, de soorten 1en r
die er zi[n, enz.
OP NAAR 'BESCHAAFD'

De grote afwezigheid in Onze Taal
van bijdragen over uitspraak (op een
paar artikelen over slz, ilv, de ui en
klemtoon na) zou de indruk kunnen
wekken dat veranderingen zoals die
zich op het gebied van woordgebruik voltrekken, in de spreektaal
ontbreken. Dat zou een misverstand
zijn en gezien het aantal en de verscheidenheid van de gebruikers van
het Nederlands zelfs een absurde gedachte. Van Haeringen voorzag
trouwens al veranderingen in de uitspraak, in het bi jzonder in positieve
zin. Volgens hem ging de ontwikkeling onmiskenbaar en onafwendbaar
naar het eindpunt 'dat ieder die beschaafd spreken wil, er naar streven
zal, welbewust al het dialectiese af te
leren'. Dat impliceerde natuurlijk
dat steeds meer mensen 'beschaafd'
zouden gaan spreken. We kunnen
zonder meer erkennen dat er heel
wat veranderd is, maar tegelijk moeten we constateren dat de veranderingen die nu aan de gang zijn, van
heel andere aard zijn dan Van Haeringen in 1924 verwachtte.
Er zijn, wat het spreken betreft, in
het Nederlandse-taalgebied, net als
elders, twee uitersten vast te stellen:
dat van de standaardtaal of het
ABN, in de betekenis die Van Haeringen eraan gaf, en dat van de sterk
lokale dialecten of de sociolecten
van de laagste klassen in de samenleving. Die twee, de dialecten/sociolecten aan de ene kant en de standaardtaal aan de andere kant, vormen de uitersten van een taalconti-

nuum dat verder gevormd wordt
door aIle overige varieteiten van het
Nederlands, geordend naar de mate
van hun verwantschap met een van
de twee uiteinden; het is dus een
soort glijdende schaal.
De veranderingen die in 1924
voorzien werden, waren eigenlijk
niet taalkundig van aard. Men dacht
eenvoudig dat steeds meer Nederlanders die ene varieteit, het ABN,
zouden gaan spreken. Over enige
verandering in de taalvarieteiten zelf
werd geen uitspraak gedaan, of het
zou moeten zijn dat men verwachtte dat het ABN steeds meer gezuiverd zou worden van regionale elementen.
DIALECTEN GEEGALISEERD

In de laatste decennia is de belangstelling voor het onderzoeken van
taalverandering sterk toegenomen,
een aanwijzing dat er dus wel het
een en ander te onderzoeken is. Oat
onderzoek concentreert zich voornamelijk op dialecten en sociolecten, omdat daar blijkbaar het nodige
aan de hand is. Tot aan de eeuwwisseling, zeg ik gemakshalve, waren
dialecten besloten talen die weinig
of geen veranderingen meer ondergingen. Hun bereik was sterk beperkt: een enkel dorp of een paar
dorpen per dialect, dat was alles.
Maar vanaf 1900 werd dat anders, in
het algemeen doordat de contacten
tussen sprekers van allerlei soort
veelvuldiger en intensiever werden.
Nieuwe directe of indirecte communicatiemiddelen droegen daaraan bij
of waren daar onmiddeIlijk de oorzaak van, zoals de spoor- en vooral
ook de tramwegen. En later de radio
en de auto. Zo kwamen mensen die
voordien nauwelijks of zelden hun
dorp verlieten, in aanraking met
sprekers van dialecten die van het
hunne afweken.
Oat contact leidde ertoe dat dialectsprekers rekening gingen houden met de verstaanbaarheid van >
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•
teen taal
zonder strenge normen
kan niet langer als
standaardtaal
functioneren'

•
hun dialect: in hun omgang met
'anderstaligen' lieten zij al te specifieke kenmerken ervan achterwege.
Zo ontstond een proces van egaliseren en polijsten van de dialecten:
het laten vallen van elementen
(woorden, maar ook klanken) waarin het eigen dialect te veel verschilde van andere dialecten, of het overnemen van elementen uit elkaars
dialect. Oat egaliseringsproces werd
nog versterkt en aangevuld door de
invloed van het algemene Nederlands, het zogenaamde ABN, dat
kinderen op school te horen kregen,
dat hen via radio en tv bereikte en
dat zij op den duur ook gingen spreken. Zo zien we, vooral in de laatste
decennia, dat het traditionele beeld
van al die stabiele, lokale dialecten
verdrongen is door dat van een dynamisch geheel van naar elkaar toe
groeiende dialecten die zich ontwikkelen tot grotere gehelen. Zo ontstaan er bijvoorbeeld regiolecten:
een soort mengtalen die in veel grotere gebieden bruikbaar zijn dan de
oorspronkeIijke dialecten. Voorgesteld op het taalcontinuum betekenen die dialectveranderingen een
verschuiving naar de tegenovergestelde kant, de standaardtaal.
TOENEMENDE TOlERANTIE

Een ander, even ingrijpend proces
dat op een bijzondere manier met
het vorige samenhangt, is de verandering die het ABN -lees: de standaardtaal - ondergaat. Het is een
ontwikkeling die nog maar weinig
de aandacht getrokken heeft. Waarschijnlijk komt dit doordat het andere eind van het continuum, dat
van de dialecten, aIle aandacht opeist en ook weI doordat veranderingen die ook in geschreven taal voorkomen nu eenmaal meer opvallen
dan veranderingen in de uitspraak;

zie het begin van mijn verhaal. Toch
is de (gesproken) standaardtaal niet
minder in beweging dan de dialecten. Eigenlijk moet ik zeggen: het
Nederlands dat de plaats van het
oude, accentloze standaard-Nederlands heeft ingenomen, de algemene omgangstaal, het Nederlands dat
je bij allerlei officiele gelegenheden
door de gemiddelde Nederlander (en
hoger) hoort spreken. Want het accentloze Van Haeringen-Nederlands
bestaat niet meer, niet als ideaal en
nog nauwelijks als realiteit, althans
niet als aIledaagse werkelijkheid. Er
is een Nederlands voor in de plaats
gekomen dat aanvankelijk nog dicht
stond bij dat smetvrije ABN, maar
zich daar langzaam maar zeker van
heeft verwijderd. Dit laatste is een
gevolg van een steeds groter wordende tolerantie ten aanzien van
wat correct Nederlands is.
Het loslaten van een duidelijke
en uniforme norm betekent het begin van het einde van de standaardtaal, want een taal zonder strenge
normen kan niet langer als standaardtaal functioneren, net zoals
vage grenzen geen echte grenzen
zijn.

ring van de ouders van een Belgische collega, die in het verleden
trouwe kijkers waren van de Nederlandse televisie. Ze zijn daar de laatste tijd mee opgehouden, tegen hun
zin en uitsluitend omdat ze het daar
gebtuikte Nederlands niet meerkunnen
verstaan. Dat is voor Nederlanders
natuurlijk moeilijk voor te steIlen,
want wij zijn ons van geen verschillen bewust. Het illustreert een belangrijk aspect van taalverandering:
blijkbaar moet je ook actief deel uitmaken van een taalgemeenschap
om zo'n relatief beperkte evolutie te
kunnen bijhouden; aIleen bIijven
luisteren is niet voldoende. Het laat
ook zien dat de algemene omgangstaal in Belgie, die natuurlijk
ook niet statisch is, op een andere
manier of in een ander tempo verandert dan de omgangstaal in Nederland, en dat beide bewegingen
niet in dezelfde richting gaan.
Ook emigranten die na jaren
weer eens in Nederland terug zijn,
constateren iets dergelijks. Bijna
steeds krijgen ze dan te horen dat
hun Nederlands zo ouderwets
klinkt. Oat kan aIleen maar een gevolg zijn van veranderingen in het
Nederlands van het moederland.

KEURIG NEDERLANDS

Oat er tegenwoordig door 'beschaafde' Nederlanders inderdaad een ander soort Nederlands gesproken
wordt dan bijvoorbeeld dertig jaar
geleden door personen van dezelfde
maatschappeIijke status, is goed te
horen aan oude radio-opnamen.
Een officiele spreker van 1960 kIinkt
heel anders dan een van 1990. En
Iiggen de tijdstippen nog verder uit
elkaar dan zijn de verschillen nog
groter. Het mooiste geval dat ik heb
gehoord, was dat van een radioreportage uit de jaren zestig, gemaakt
door een verslaggever die nog steeds
werkt voor radio en tv. Op die oude
opname klonk zijn Nederlands veel
vormeIijker dan tegenwoordig, op
het bekakte af. Maar tegelijk kon ik
me niet herinneren dat ik dat dertig
jaar geleden ook vond. Met andere
woorden: ook ons oordeel over taal
evolueert mee. Ik had over zijn Nederlands van toen hetzelfde oordeel
als ik nu heb over zijn Nederlands
van nu: 'keurig'.
Schijnbaar omgekeerd maar toch
juist ermee vergeIijkbaar is de erva-

DISTINCTIE VAN KllNKERS

Veranderingen betreffen meestal de
uitspraak, onder andere de in Onze
Taal gesignaleerde veranderingen in
de uitspraak van medeklinkers. Maar
veel opvallender nog is wat er gebeurt met bepaalde klinkers. In het
bijzonder de tweeklanken: de uitspraak van de ij gaat langzaam in de
richting van ai: kaiken, blaiven. lets
dergeIijks zien we bij de ui van huis:
hois. Lange klinkers als ee en 00 krijgen steeds vaker het karakter van
een tweeklank, licht maar onmiskenbaar en sterk afwijkend van wat
vroeger getolereerd werd; overdreven voorgesteld: meinen, loupen, enz.
Het zijn juist die elementen in de
spraak die het eerst leiden tot een
negatief oordeel over de spreker; althans, dat was vroeger ZOo Zelfs een
dikke 1 (zoals die door radiomensen
uit de randstad zo nadrukkelijk gepraktiseerd wordt, vooral voor aa: 11latermeerhierover) hindert de luisteraar minder dan de 'onverzorgde'
uitspraak van kIinkers. WaarschijnIijk omdat klinkers veel variabeler
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zijn en dus meer beheersing en beschaving eisen dan medeklinkers.
Iets wat moeilijk is, is een geschikter
middel tot distinctie dan iets wat iedereen moeiteloos goed afgaat. Dat
gold allemaal in het verleden, want
het vreemde is dat zulke klinkerveranderingen tegenwoordig juist onstuitbaar doorgaan.
In taalkundig opzicht zijn het voor
een deel `natuurlijke' veranderingen
zoals die zich in allerlei talen kunnen voordoen en daar ook vaak hebben plaatsgevonden, maar die in het
Nederlands toevallig lange tijd werden tegengehouden door de normen
die de samenleving aanlegde. Voor
een ander deel zijn de veranderingen in de omgangstaal een gevolg
van het opnemen van elementen uit
regionale talen. Dat is bijvoorbeeld
het geval bij het algemene Nederlands waaraan je kunt horen dat het
gesproken wordt in een bepaalde regio of stad. Dat wijst er overigens op
dat de veranderingen die ik signaleer, niet een onderdeel zijn van een
overgang van een uniforme standaardtaal 1 naar een uniforme standaardtaal 2. Wat ik constateer, is een
overgang van de vroegere standaardtaal naar allerlei typen algemene
omgangstaal die naast elkaar bestaan.
EMANCIPATIEMIDDEL

De belangrijkste vraag is natuurlijk
wat de oorzaak van dit opmerkelijke
en in bepaalde opzichten onverwachte veranderingsproces is. Daar-

voor moeten we bedenken wanneer
en waar dat onberispelijke standaard-Nederlands een duidelijke rol
speelde. Hier komt de huidige situatie in België ons weer van pas. Ik
hoorde van collega's daar dat er één
bepaalde bevolkingsgroep is die bij
de opvoeding van zijn kinderen de
hoogste eisen stelt aan hun (Nederlandse-)taalgebruik. Dat zijn de arbeiderskringen. Daar bestaat nog het
vroeger door velen aangehangen
idee dat verzorgde taal een voorwaarde is voor maatschappelijk succes, om het maar even simpel voor
te stellen. Daaraan kan men zien
welke rol het beschaafd Nederlands
eigenlijk speelde, namelijk die van
middel tot emancipatie; een manier
om in aanzien, in beloning of in
maatschappelijke positie te stijgen.
De andere kant van de medaille is
het discrimineren op grond van taalgebruik.
Dit laatste lijkt in Nederland zo
langzamerhand verleden tijd te zijn
geworden maar tegelijk ook de idee
dat het vroegere ABN de sleutel tot
succes is. Daarmee is de noodzaak
om ABN te spreken drastisch afgenomen. Overal zijn symptomen
waar te nemen die aantonen dat het
oude ideaal van een accentvrij ABN
door vrijwel niemand meer gehuldigd en zeker niet meer nagestreefd
wordt. De radio (en de tv), vroeger
de steunpilaren van dat keurige
ABN, laten dag in dag uit horen dat
er op dit punt aan de medewerkers
geen eisen meer gesteld worden.
Wie vroeger ook maar een zweem

van een regionaal accent bezat,
kwam er niet in. Tegenwoordig lijkt
een regionaal of sociaal bepaald accent haast een voorwaarde te zijn
om voor een microfoon te mogen
plaatsnemen. Aan die veranderde
instelling hebben de regionale omroepen ook het nodige bijgedragen.
Die zenden voornamelijk in dialect
en regiolect uit, en dat maakt dat de
oude magische schakel radio =ABN
verbroken is.
STANDAARDTAAL TEN ONDER

Er zijn drie oorzaken aan te wijzen
voor de ondergang van de uniforme
standaardtaal, het ABN. En ook nu
zijn ze, net als in 1924, geen van
alle van taalkundige aard. Ze hebben
te maken met het soort maatschappij waarin we leven. De westerse samenleving, de Nederlandse misschien wel voorop, ontwikkelt zich,
dat is sinds de publikaties van de socioloog Norbert Elias wel duidelijk,
van een maatschappij met klassen
en individuele ongelijkheid, naar
een egalitaire samenleving, waarin iedereen zich (uiteindelijk) de gelijke
voelt van de ander, in elk geval niet
de mindere. En in tegenstelling tot
wat sommigen denken, betekent dat
niet dat we binnen korte tijd allemaal eender zullen gaan spreken,
maar juist dat niemand nog de behoefte of de noodzaak voelt om andermans taal over te nemen. Want
laten we niet vergeten dat voor de
meeste mensen de standaardtaal
(het ABN) altijd de taal van een ander is geweest. Als mensen zich als
elkaars gelijken zien, zullen ze ook
de ene taalvariëteit niet langer als
beter dan een andere beschouwen.
Met andere woorden, er is vandaag
de dag onvoldoende sociaal- economische noodzaak om ABN te (willen) spreken.
En wie zich toch onderscheiden
wil, zal dat met alles eerder proberen
te doen dan met zijn taalgebruik.
Een dure auto of merkkleding zijn
probatere middelen, omdat ze met
geld te maken hebben. Verzorgd
taalgebruik is in onze samenleving
niet (meer) gekoppeld aan een hoge
maatschappelijke status, en dankzij
ons onderwijs, theoretisch voor iedereen bereikbaar. Daarom is het
ook niet langer distinctief.
>
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A.A. NEDERlANDS
Een tweede oorzaak van het verdwi]nen van de uniforme standaardtaal
is de infotmalisering die onze samenleving ondergaat. Elias bedoelt daarmee dat de uitersten in omgangsvormen en gebruiken naar elkaar toe
bewegen, door een soort depolariseringsproces. Een van de gevolgen
daarvan is dat het begrip 'norm'
sinds de jaren zestig steeds minder
belangrijk geworden is. Daartegenover staat de toegenomen verantwoordelijkheid van het individu
voor zijn eigen gedrag. Aan dit allesomvattende proces heeft, zoals uit
het voorgaande gebleken is, ook de
taal deel. Wanneer de ene pool (dialecten e.d.) zijn extreme positie verlaat, vermindert in gelijke mate de
noodzaak voor de andere pool (standaardtaal/ABN) om het grote con-

trast in stand te houden. Beide po..
len bewegen zich dan naar elkaar
toe, wat op den duur een soort middengebied doet ontstaan, bestaande
uit een groot aantal gesproken en
aanvaarde taalvarieteiten.
Een laatste factor, die speciaal in
Nederland een rol speelt, is de al vaker gesignaleerde afwezigheid van
het besef dat onze nationale taal
aandacht en 'cultivering' verdient.
Ook dit verschijnsel staat natuurlijk
niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een algemeen gebrek aan
kennis en waardering als het gaat
om de 'Nederlandse beschaving'.
Of we het willen of niet: een uniforme standaardtaal in Nederland is
een verloren zaak, eenvoudig door
gebrek aan belangstelling. We zijn
op weg naar een Algemeen Aanvaardbaar Nederlands (het AAN),

waarmee ik niet een Nederlands bedoel dat aanvaardbaar is om esthetische of soortgelijke redenen, maar
een verzameling van allerlei soorten
Nederlands die voldoen als communicatiemiddel. Onontkoombaar,
want maatschappelijke ontwikkelin..
gen zijn niet te sturen of tegen te
houden. De enige factor waar we
nog wat invloed op zouden kunnen
hebben, is die van het weinig ontwikkelde Nederlandse cultuurbesef.
Daarin verbetering te brengen en zo
ook belangstelling en zorg te wekken voor het Nederlands als taalsysteem is - lijkt me - een taak voor
ons onderwijs. Alleen: bij het onderwijs staat tegenwoordig goed 'communicereri' hoger in het vaandel
<
dan goed 'formuleren',
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•

NOGMAALS REMBRANDT(S)PLEIN

•

P. Toddles - Amsterdam

s het nu Rembrandtsplein of Rembrandtplein (Onze Taal, blz, 83 en 129)?
Voor het Letterkundig Dispuutgezelschap
H.E.B.E. is het sinds zijn oprichting in
1901 in ieder geval Rembrandtplein (met
een korte doch nadrukkelijke stilte na de
It'). In het H.E.B.E.-lied speelt het woord
Rembrandtplein namelijk een belangrijke
rol:

I

Wij zijn H.E.B.E.
ja, lik me snee.
Wij zijn de Ridders van het
Rembrandtplein.
Kosmopolis - geen kattepis.
Wij sloan depooiers voorhun
verdommenis.
(...)

Het is ieder jaar weer een probleem am de
foeten af te leren de's' uit te spreken.

SPELLINGUITSPRAAK O(U)TO

•

Dr. C.A. Zaalberg - emeritus hoogleraar
Nederlandse Taalkunde, Leiden
n het juninummer (biz. 135) vraagt de
heer Van de Pol hoe iemand het in zi]n
hoofd haalt am een auto 'oto' te noemen.
Hij stelt de vraag tachtig jaar te laat. Ik
heb in Den Haag leren praten en pas als
volwassene 'auto' horen zeggen. Later
kwam ik erachter dat lieden die Grieks
kennen het als hun plicht beschouwen in
auto een au te laten horen. Ze kunnen
zich daarvoor beroepen op geleerde termen als autarkie, kosmonaut en tautologie.
Maar Aristoteles ZQU weliswaar die woorden hebben kunnen gebruiken, maar
geen raad geweten hebben met automobiel (want 'hij kon geen Latijns', om uit
een limerick van Charivarius te citeren).
Het andere argument van de inzender
is ook niet overtuigend: 'de eerste auto
kwam uit Duitsland'. De w.e. is een Engelse uitvinding. Moeten we daarom toilet
uitspreken als 'toilet'?

I

NOG EENS O(U)TO

Jan M./. Wiessing - Groningen
p blz, 135 van het juninummer verwoordt Erwin van de Pol zijn ergernis over de uitspraak 'oto' in plaats van
het Duitse 'auto'.
Auto's worden in Duitsland met een
moeilijke lettercombinatie aangeduid
(PKWen LKW); in Frankrijk heten ze voiture. Dat helpt ons dus niet verder.
Ik weet niet of de eerste auto uit Duitsland kwam. WeI weet ik dat de auto in
Nederland Franstalig was en grotendeels
nog is: chassis, carrosserie, carburateut, bobine, radiateur, pottier, bougie, dignoteur,
debrayage. Dus tach maar 'oto'?

O

•

ZELFVOORZIENEND ALS
SELFSUPPORTING?

F.K.M. Mars - 's-Hertogenbosch
p mijn artikeltje over zelfvoorzien(en)d in Onze Taal van december
1991 ontving ik enkele reacties. Aan alle

O
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verklaringen wil ik er nog een toevoegen.
Misschien heeft voor de opbouw van het
woord zettvoorzienend het Engelse woord
self supporting model gestaan.
1 We kennen het begrip self supporting.
Dit roept bij ons het woord zelf op.
2 De stam support wordt bij ons voorzie.
3 De Engelse uitgang -ing wordt vertaald
door -end.
Het voorafgaande levert zelfvoorzie-end
op. Als noodoplossing ontstaat er een
soort hiaatdelger die al bekend is uit
('volkse') taaluitingen als: dat doe-n ik
niet, dat zie-n ik niet, dan gaa-n ik niet.
Zo zouden we zelfvoorzie-n-end kunnen
vormen. Dit precede pasten we trouwens
ook al toe in woorden als voldoe-n-ing.

•

ESPERANTO VOORKOMT
TAALDISCRIMINATIE

J.A. Hanse - Vlodrop
n het juninummer eist professor Salverda een plaats op voor het Nederlands in
de EG en in de wereld. Hi] analyseert de
keuze 'veeltaligheid of tweetaligheid (de
landstaal en het Engels)' voor kleine landen in Europa.
Er bestaat maar een oplossing om aan
de taaldiscriminatie in de EG een einde te
maken: het invoeren van de niet-nationale kunsttaal Esperanto als ieders tweede
taal. Hierdoor wordt de discriminatie van
de minder gesproken talen (waaronder
het Nederlands) en de overheersing van
de meest gesproken talen (met name het
Engels) uitgebannen. Het uitgangspunt is
dan voor iedereen gelijk. Hij of zij zou als
tweede taal Esperanto moeten leren, hetgeen door de eenvoudige grammatica
zonder uitzonderingen veel minder moeite kost dan het leren van een etnische
taal. Afgezien van de enorme kostenbesparing die het algemeen gebruik van Esperanto met zich meebrengt, verdwijnt
ook het opdringen van een vreemde cultuur, wat nu eenmaal onlosmakelijk verbonden is aan het leren en gebruiken van
een vreernde, etnische taal. Op deze rnanier wordt het niveauverschil opgeheven
tussen bijvoorbeeld een Angelsaks die het
Engels (als zijn moedertaal) met de pap lepel krijgt ingegoten en de gemiddelde
niet -Angelsaks die slechts zeer zelden het
Engels (in het gunstigste geval als tweede
taal) goed beheerst. Met het invoeren van
Esperanto als tweede taal is niet aIleen de
internationale efficientie gediend, maar
ook het behoud van ieders moedertaal,
cultuur en identiteit.

I

•

INTERNATIONAAL SPELLEN

D.J. Kroon - Heeze
aar aanleiding van de problemen die
Guido van den Berg heeft met internationaal spellen (Onze Taal, juni 1992),
zou ik willen reageren met een voorstel
om voor intemationaal spellen juist geen
Nederlands te gebruiken.
Speciaal voor het internationale telefoon- en radioverkeer is een code voor de
spelling ontwikkeld die ook onder slechte
omstandigheden een goede verstaanbaarheid garandeert. Er is zo'n dertig jaar aan
gewerkt. Zowel voor Engelssprekenden
als voor gebruikers uit Romaanse taalgebieden zijn de woorden goed uit te spreken. In de luchtvaartcommunicatie is gebruik van deze code zelfs voorgeschreven.
Het is mijn ervaring dat deze internationale spelling onmiddellijk begrepen
wordt, zowel door Nederlanders als door
buitenlanders, zelfs als ze nog nooit van
het bestaan ervan gehoord hebben.

N

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India

•

Juliet
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo

Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yankee
Zulu

BEELDSCHERM-OOGJES

Kees van Til - redacteur/tekstschrijver,
Zaandam
et stijgende interesse heb ik de brief
van de heer Wasserman in het juninummer van Onze Taal gelezen! Het probleem 'pijn aan je ogen' door het lezen op
een tekstverwerkerscherm wordt door
hem op originele wijze benaderd, namelijk: kies een wit scherm met zwarte letters, net als op papier.
Waarschijnlijk is de heer Wasserman
de gebruiker van een nieuwe computer en
heeft hij een fraai kleurenscherm met 256
kleuren en een aantal instellingsknopjes.
Op zo'n scherm is zijn oplossing te overwegen. Maar het moet duidelijk zijn dat
er een verschil bestaat tussen zwart-witte
en monochrome schermen. Een ouderwets, monochroom scherm - het woord
zegt het al- kan maar een kleur licht uitzenden (vaak groen of amber). Ik denk
dan ook dat hierdoor de traditie is ontstaan om op schermen de zaak am te

M

draaien. Je kunt op een groen scherm onmogelijk die zwarte lettertjes lezen. Men
koos ervoor de groene of bruine letters te
laten schijnen op een zwarte (= ontbreken van licht) ondergrond. Andersom
zou je donkere letters krijgen op een soort
lichtbak en zit je de hele dag in een lamp
te kijken: d66dmoe word je daarvan. Ik
raad niemand met een CGA-scherm aan
om zwarte letters op een wit scherm te
schrijven: koppijn is dan gegarandeerd.
Toch blijft de vraag me boeien hoeveel
inspanning dat nou is voor de ogen en zenuwen om steeds te switchen tussen
zwart-wit en wit-zwart. Misschien een
oogarts? Volgende maand?

•

TEKSTVERWERKEN EN ALINEA'S

J.P.C. Kleijnen - Tilburg
n april publiceerde Onze Taal een artikel
over schrijven met de tekstverwerker:
'Nooit meer Tipp-Ex'. Graag wil ik de Iezers hun mening vragen over het volgende verschi jnsel.
Het valt mij op dat in bijna alle nota's
en rapporten die ik onder ogen krijg en
die met een tekstverwerker zijn geproduceerd, elke alinea is opgedeeld in 'sub-alinea's', als ik ze zo noemen mag. Ik bedoel:
nagenoeg elke zin begint op een nieuwe
regel, terwijl een nieuwe regel volgens mij
het begin van een nieuwe alinea aanduidt. Ik vermoed dat deze lay-out ontstaat doordat bij het gebruik van een
tekstverwerker het einde van een zin
wordt 'gevierd' door de return-toets in te
drukken.

I

•

HANDVATTEN/HANDVATEN

Mirjam Kuijl- Amsterdam
n Onze Taal nummer 6 (in de rubriek
'Taalergernissen') stoorde mevr. E.
Hoogduin uit Leidschendam zich aan het
verkeerde taalgebruik van Sjoukje Hooymaayer in een tv-uitzending van 'Tien
voor taal', Deze mevrouw beweert dat het
meervoud van handvat zou moeten luiden handvatten en niet, zoals tot driemaal
toe door Sjoukje Hooymaayer gebruikt,
handvaten. Ter ondersteuning wijst ze op
de analogie met aanvatten. Dit voorbeeld
raakt kant noch wal, daar aanvatten een
werkwoord is; hier is in het geheel geen
sprake van een meervoudsvorm van een
zelfstandig naamwoord. Het meervoud
van handvat kan zowel handvatten als
handvaten zijn. Ik verwijs mevr. Hoog-

I
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duin dan ook naar een goed woordenboek, waarin dit duidelijk beschreven
staat. Een ander (en beter) voorbeeld zou
kunnen zijn: haarvat-haarvaten.

verkocht hebben in Engeland, kennen
geen ander woord dan slip voor een ondermaatse tong.
Naschrift Taaladviesdienst

Naschrift redactie

Voor onze verklaring van het probleem

Acht gezaghebbende woordenboeken

slip-/slibtong hebben wij gebruik ge-

en spellinggidsen kiezen voor handvat-

maakt van de uitleg gegeven door een

ten als enige meervoudsvorm. Aileen

'tong-bioloog' van het RIVO (Rijksinsti-

Prisma Handwoordenboek Spelling en

tuut voor Visserij-Onderzoek) in llmui-

Kramers 7990 laten in het meervoud

den.

naast handvatten ook handvaten toe.

•
•

Th. Backer - DenHelder
et woordje slip in sliptong ('Vraag en
antwoord', juninummer Onze Taal)
heeft volgens mij niets met slippen of slepen te maken. Het is waar dat deze vis zich
kenmerkt door zijn kleine omvang en le-

H

nigheid. Het is namelijk een jonge tong,
nog niet volgroeid en ondermaats: daarom glippen de meeste door de mazen van
het net.
Toch moet dit woord mijns inziens
verklaard worden uit het Engels. Van
Dale geeft onder andere voor slip: [ong,
tenger persoontje: 'a slip of a girl'. Nu zitten we al een beetje in de richting. Vervolgens geven zowel Wyld's Universal
Dictionary en Chambers English Dictionary voor slip onder andere: 'a small sole
(fish)' (een kleine tongrvisj). De vissers
die ik gesproken heb en die weI eens vis

Taalgebruik
•
In
vrouwenbladen

LINGUA FRANCA IN SURINAME

Manuel Sewgobind - voorlichter/
redacteur, Utrecht

SLIPTONG

n het meinummer van Onze Taal beschrijft Kees van Doorne (op bIz. 107)
het Sranan Tonge, de taal van de Creoolse bevolkingsgroep, als 'de onofficiele lingua franca van Suriname' en als 'de taal
van de markt, de winkel (...) en het

I

schoolplein'.
De Hindostanen vormen de grootste
bevolkingsgroep in Suriname; zij spreken
Sarnami, de taal van deze van oorsprong
Indiase groep. De aanduiding 'Hindostaan' is een verzamelbegrip voor twee religieuze groepen: Surinaamse hindoes en
Surinaamse moslims. Uit een tweetal
noordoostelijke deelstaten van India
trokken zi] in juni 1873 naar Suriname.
Voor ongeveer 160.000 sprekers in Suriname en nog eens 100.000 in Nederland
vormt het Sarnami de moedertaal. De

minachting die aanvankelijk voor deze
taal bestond, ook bij vrome hindoes en
moslims die bij kerkdiensten gebruik
maakten van het plechtige Hindi en het
Urdu, sloeg om in 1970, toen in Nederland een beweging ontstond die pleitte
voor herwaardering van het in haar ogen
onderdrukte Sarnami.
Het Sarnami is uit de schaduw van het
Sranan getreden, dat decennia lang door
beleidsmakers op onderwijsgebied werd
voorgetrokken en daardoor als omgangstaal veel terrein heeft gewonnen.
Het is echter onjuist te stellen dat het Sranan zodanig elementen van (aIle) Surinaamse talen omvat, dat sprake is van
een lingua franca. De invloeden van het
Nederlands en het Engels op het Sranan
zijn buitengewoon groot (geweest), terwijl er nauwelijks sporen van het Sarnami, Javaans en Chinees in terug te vinden
zijn. De talen hebben een gescheiden
ontwikkeling doorgemaakt. Het Nederlands is nog altijd de school-, handels-, en
omgangstaal, terwijl de interetnische -,
communicatie loopt via het Sranan. De
Sarnami-sprekersgroep is evenwel te omvangrijk, de autonomie van het Sarnami
te herkenbaar aanwezig en de leenfunctie
van deze en andere bevolkingstalen te
marginaal om te kunnen stell en dat het
Sranan de functie van lingua franca vervult en de landstaal is. Dit laatste is het
Nederlands. Een lingua franca aanwijzen
is een vertekend beeld schetsen van de
taalsituatie in Suriname.

Joris van de Leur Faculteit der Letteren, KUB, Tilburg

n een boeiend artikel vraagt
M. Vochteloo (Onze Taal januari 1992, blz, 11-13) zich af
in hoeverre vrouwenbladen
zich van elkaar onderscheiden
door het taalgebruik dat erin gehanteerd wordt. Concluderend stelt ze
dat: '(...) de uitstraling van vrouwenbladen voor een belangrijk deel bepaald wordt door het taalgebruik.
Door to on en woordkeuze kan een titel een eigen identiteit creeren en
zich van andere titels onderscheiden.'

De vraag is nu: nemen lezers die
identiteit waar? Vochteloo heeft de
inhoud van tijdschriften geanalyseerd door ze naast elkaar te leggen
en de overeenkomsten en verschillen te beschrijven. Een interessante
vraag is of willekeurige lezers op
grond van het taalgebruik de bladen
ook kunnen herkennen. Een andere
vraag is of de lezers van een vrouwenblad beter in staat zijn een tekstfragment te herkennen dan de nietlezers van dat blade
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HERKENBAARHEIDSTEST

Om deze vragen te beantwoorden,
heb ik een experiment opgezet dat
bestond uit twee gedeelten. In het
eerste gedeelte werd studenten een
lijst met de namen van een aantal
tijdschriften voorgelegd, waarop ze
dienden aan te geven welke ze wel
en niet lazen. Vervolgens kregen de
studenten negen tekstfragmenten
voorgelegd, die men moest koppelen aan een lijst met tijdschrifttitels.
Het onderzoekje vertoont op twee
punten overeenkomst met dat van
Vochteloo:
1 Dezelfde titels zijn in het onder
betrokken, op Nouveau na,-zoekj
waarvoor ik om praktische redenen
Avenue moest nemen. Daarnaast
heb ik Opzij en het studentenblad
Sum in het onderzoekje betrokken.
2 Ik koos de tekstfragmenten op dezelfde manier als Vochteloo. Zij
noemt intro's (en 'streamers') tekstelementen die het meest de aandacht van de lezers trekken en daarmee waarschijnlijk ook het bepalendst zijn voor de uitstraling van
een blad. Om de teksten vergelijkbaar te houden, koos ik voor de intro's van interviews uit het maartnummer. De tekstfragmenten varieerden in lengte van 32 (Cosmo)
tot 105 (Opzij) woorden.
De beperkingen bij dit experiment zijn dat het ene tekstfragment
representatiever kan zijn voor het
tijdschrift dan het andere, en dat
men de vraag kan stellen in hoeverre de lengte van het fragment van
invloed is op die representativiteit
en dientengevolge op herkenning
van het tijdschrift. In totaal namen
49 letterenstudenten, onder wie
twaalf mannen, deel aan het experiment.
HERKEND IN GROEPEN

Gemiddeld werd elk tekstfragment
door 19 (= 38%) van de studenten
aan het juiste tijdschrift gekoppeld.
Het aantal correct herkende tekstfragmenten betrof per student gemiddeld 3, 4.
Eén vrouwenblad werd meer dan
gemiddeld correct gekozen: Opzij
(61%); minder dan gemiddeld de
fragmenten van Avenue (18%),
Cosmo (25%) en Marie-Claire
(29%). Misschien waren de fragmenten atypisch voor deze bladen. Ook

is het mogelijk dat deze vrouwenbladen een uitgesproken imago ontberen. Dit geldt met name voor Avenue. Viva (41%), Libelle (39%), Yes
(37%) en Margriet (35%) schommelen bij de herkenningstest rond het
gemiddelde.
Wat de onjuiste antwoorden betreft,
valt op dat die niet gelijkmatig over
de andere titels verdeeld zijn; met
name bij Libelle en Margriet is dit
duidelijk. Wanneer we de onjuiste
koppelingen van deze bladen samenvoegen, wordt het Libelle-fragment door 80% van de studenten
aan Libelle of Margriet toegeschreven. Het Margriet-fragment wordt
door 71% gekoppeld aan een van
deze tijdschriften. Kennelijk herkent
men aan deze tekstfragmenten een
bepaald type tijdschrift ('segment').
Beide tijdschriftfragmenten worden
bovendien niet toegeschreven aan
Opzij, hetgeen bevestigt dat de fragmenten een andere sfeer uitstralen
dan Opzij.
Kortom, de fragmenten van Libelle en Margriet worden correct in een
bepaald segment geplaatst; men kan
geen onderscheid aanbrengen tussen de tijdschrifttitels, maar onderscheidt de fragmenten wel van teksten uit bladen behorende tot andere segmenten (glossy's, feministische tijdschriften). Het bevestigt de
observatie van Vochteloo dat deze
bladen qua taalgebruik erg dicht bij
elkaar zitten ('warm en gezellig').
Iets vergelijkbaars blijkt op te gaan
voor de bladen Avenue, Marie-Claire
en Cosmo. Ook het taalgebruik van
deze drie bladen ligt betrekkelijk
dicht bij elkaar. Het Avenue-fragment wordt door 21% van de studenten aan Marie-Claire toegeschreven en omgekeerd wordt het MarieClaire-fragment door 18% aan Avenue gekoppeld (evenveel als het
Avenue-fragment zelf). Tevens
wordt het Marie-Claire-fragment
door 22% van de studenten aan
Cosmopolitan toegeschreven. Dit
duidt erop dat deze drie bladen qua
taalgebruik betrekkelijk dicht bij elkaar liggen.
EIGEN LEZERS IN DUBIO

De tweede vraag was of er een verband bestaat tussen het lezen van

Margriet, 6-13 maart 1992, biz. 19:
In restaurant 'In de Vlaamsche Pot' is
de bediening slecht, de gasten worden regelmatig onbeleefd behandeld
en er heerst een continue chaos. Leuk
om te spelen, vinden de acteurs, maar
zelf gaan ze toch liever naar een gewoon restaurant. Alles over hun eeten kookgewoonten leest u in dit 4-opeen-rij interview.

libelle, 6-13 maart 1992 nr. 11, biz.
33: Ais u het goede antwoord op de
wedstrijdvraag invult (...) maakt u een
kans op kaartjes met korting voor de
musical 'Funny Girl'. Met in de hoofdrol S.K.: ooit een onopvallend meisje
dat op ballet zat en af en toe een uitvoering had ... Lees hier een interview
met dit 'zonnekind', zoals haar vader
haar noemde, en doe mee met de
wedstrijd!

een vrouwenblad en het herkennen
van de uitstraling (lees: het taalgebruik) ervan. In eerste instantie lijkt
dit erg waarschijnlijk en wellicht
zelfs triviaal. Het koppelen van een
tekstfragment aan het juiste tijdschrift blijkt echter ook voor mensen die beweren het tijdschrift te lezen moeilijker dan verwacht. Slechts
bij één titel (Yes) vond ik een duidelijk verband tussen herkennen en
zelf lezen.
Naar aanleiding van een opmerking van een studente ('Mannen
kunnen het subtiele verschil tussen
Margriet en Libelle niet aanbrengen') is eveneens onderzocht of er
verschil bestond tussen mannelijke
en vrouwelijke lezers. Het geslacht
van de lezer bleek geen enkele relatie te vertonen met het juist herkennen van tekstfragmenten. Hieruit
blijkt niet alleen dat de stelling van
deze studente juist is, maar ook dat
vrouwen evenmin in staat zijn dat
verschil aan te brengen.
Interessant lijkt het mij om eens
fervente lezers van vrouwenbladen
binnen hetzelfde segment te testen,
zoals die van Libelle en Margriet.
Wellicht zijn zij feilloos in staat op
basis van tekstfragmenten een onderscheid aan te brengen tussen de
bladen. <
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Stigting vir Afrikaans
Jan L.M. Kits Nieuwenkamp algemeen secretaris Algemeen Nederlands Verbond, Den Haag

elke middelbare-schoolleerling voor
zijn of haar eindexamen een boek in
de Nederlandse taal gelezen moet
hebben. En wanneer je in Zuid-Afrika Afrikaans studeert, doe je dat bij
de vakgroep Afrikaans-Nederlands.

Onze taal heeft een dochter. Een dochter die al geruime tijd geleden uit huis is
getrokken en zelfstandig en volwassen
geworden is. Een dochter die door vijf
miljoen mensen als moedertaal wordt
gesproken en door zeker vijftien miljoen
mensen als voertaal ('lingua franca')
wordt gebruikt in hun contacten met anderstaligen. Deze dochter is aan de andere kant van de wereld terechtgekomen. Haar naam is Afrikaans en zij heeft
het gebracht tot offlclele taal van een
land met ongeveer veertig miljoen inwoners.

Tijdens het derde Neerlandistiekcongres voor zuidelijk Afrika in januari in Potchefstroom is de SuidAfrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek opgericht. Feitelijke banden
kunnen dus weer worden aangehaald. En dat is nuttig, nodig en anderszins wenselijk. Beide talen, zowel het Nederlands als het Afrikaans, staan onder druk. Internationalisering van de maatschappij
brengt een overmatige belangstelling voor het Engels met zich mee,
die soms overdreven vormen aanet Nederlands is, ondanks neemt. Evenals in Nederland zijn er
moeilijke tijden, deze
in Zuid-Afrika stromingen die de eidochter niet vergeten. In
gen taal willen afschaffen ten gunste
1990 ontving Elisabeth
van het Engels.
Eybers immers de hoogste
Zal het Afrikaans de status van ofNederlandse staatsprijs voor de Ne- ficiele taal behouden? Ondanks, of
derlandse letteren voor haar werk in
juist dankzij de sterke positie van
het Afrikaans. En nog onlangs, tijhet Engels in de wereld
dens het congres georganiGT/~ heeft de Engelse
seerd door het Afrika StuA\
academie van
wetenschappen
diecentrum van de Leidse
universiteit - op 23 en
~J
in Zuid-Afrika
24 juni, over taal en ~
. " bij de onderidentiteit - liet de mi- . ~
V .I
handelingen
nister van Onderwijs en ---.
..,.. voor een deWetenschappen Ritzen ~
mocratisch
weten dat wat de Neder-I~ Zuid-Afrika
landse en Vlaamse be- .~ J'..
~I ~
('Codesa') de
windslieden betreft Zuid-·
~
wens op tafel geAfrika welkom is als geass
legd slechts het Encieerd lid van de Nederlandse Taalgels als offlciele taal in
unie. Daarenboven zal bij de presen- Zuid-Afrika te erkennen. Engels staat
tatie van de Nederlandse letteren daar, gerekend naar moedertaalsprevolgend jaar op de Frankfurter Buch- kers, echter op de vierde plaats op de
messe een plaats worden ingeruimd lijst van ongeveer twaalf talen. Het
voor de Afrikaanse taal en letteren.
Afrikaans staat daarentegen op de
Omgekeerd wordt de nauwe taaltweede plaats.
verwantschap tussen het Nederlands
Het is dus niet verbazend dat teen het Afrikaans ook in Zuid-Afrika
gen dat voornemen actie wordt onbeseft. Nog steeds is het zo dat daar
dernomen. Op 11 mei dit voorjaar is
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in Johannesburg de Stigting vir Afrikaans gepresenteerd, die zichzelf als
voIgt bekendmaakte:
Die Stigting sal trag om sy roeping te
vervuldeur:
• Afrikaans te posisioneer as 'n vriendelike taal waarin mense gemaklik met
mekaar kan kommunikeer
• Die trots van Afrikaanssprekendes,
veral van die jongeres, in hul eie taal
op te skerp
• Afrikaans op elke praktiese manier as
brugbouer tussen mense en groepe in
te span
• Afrikaans van sy politiekeen ideologiese kettings en van sy beeld as die
taal van die verdrukker te bevry
• Die rol van Afrikaans as die grootste
en veelsydigste gebruikstaalin SuidAfrika te bevorder
• Te werk vir die behoudvan Afrikaans
seamptelikestatus
• 'n Beeld van die Stigting uit te dra as
'n onderneming wat die gebruik van
Afrikaans op inklusiewe manier bevordersander am in die proses enige
ander taal of taalgroep te benadeel
• 'n Sterk fonds te vestig waaruit die
bedrywighede van die Stigting gefinansierkan word.

Het lijkt erop dat deze stichting
onze steun vanuit de Lage Landen
verdient. Zo langzamerhand spreken
meer niet-blanken dan blanken Afrikaans. Het bestuur van de stichting
is dan ook samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen. Het secretariaat is
als voIgt bereikbaar:
Stigting vir Afrikaans
Posbus 5201
Kaapstad 8000, Zuid-Afrika
<
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WERKZE!

11 Op het perron neem ik afII scheid van mijn medereiziger
met de woorden: 'Tot ziens en
werk ze!' Aan u de vraag: waar
komt dit ze vandaan?
De Algemene Nederlandse
Spraakkunst merkt op blz, 4S1
over deze vorm het volgende op:

I

'In regionale spreektaal kan bi j sommige werkwoorden aan de
imperatief zonder onderwerp ze toegevoegd worden. Hiermee wenst
men de toegesprokene een goed verloop van datgene wat het werkwoord uitdrukt. Voorbeelden: Werk
ze; Eetze;Maf ze.'
Of het gebruik van deze vormen wel
zo regionaal bepaald is, betwijfelen
we. Deze veelgebruikte 'joviale gebiedende-wijsvorm' bevat eigenlijk
e~n lijdend voorwerp (ze): Eetze! betekende oorspronkelijk feet de boterhammen!', teet de aardappels!' e.d.
Maar die functie heeft het voornaamwoord in deze combinatie al
lang niet meer. Dat blijkt uit het feit
dat ze zonder meer gecombineerd
kan worden met werkwoorden die
geen lijdend voorwerp bij zich krijgen (de zogenoemde onovergankelijke werkwoorden): Werk ze! Slaap
ze! Loop ze! Zeil ze!
Ze wordt dus niet meer als lijdend
voorwerp aangevoeld. Misschien
verklaart dat onze neiging om de
twee woorden in de schrijftaal met
een koppelteken te verbinden
(werk-ze).
MEER ONGEWOON/
ONGEWONER

11 In welke gevallen is een omII schrijving van de vergrotende
en overtreffende trap met meer en
meest geoorloofd?
Het Nederlands beschikt over de
achtervoegsels -er en -st voor de
vorming van de vergrotende en
overtreffende trap: mooi wordt respectievelijk mooier en mooist. Maar
in een aantal gevallen heeft een om-

I

schrijving van de trappen met meer
en/of meest de voorkeur:
1 Omwille van de uitspraak:
• als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op -st/-sd, -isch, -s of -sk:
verbaasdst - meestverbaasd
problematischst - meestproblematisch
broosst - meestbroos
bruuskst- meestbruusk
• bij een opeenvolging van drie of
meer onbeklemtoonde lettergrepen:
ongebruikelijkere - meerongebruikelijke
uitdrukkelijkere - meeruitdrukkelijke
2 Bij vergelijking van twee bijvoeglijke naamwoorden:
meerdik dan dun
3 Bij van werkwoorden afgeleide
naamwoorden, als ze nog duidelijk
hun werkwoordelijke betekenis behouden hebben:
de meestgehate kerel
4 am bijzondere nadruk te geven:
De meestongewone creaties werden pas
laat in de avondvertoond.
In aIle andere gevallen valt het gebruik van de achtervoegsels -er en
-st te verkiezen. Dat steeds vaker ook
in die gevallen voor een omschrijving met meer of meest gekozen
wordt, gebeurt onder invloed van
het Engels.
DANKEN/WIJTEN AAN

11 Geregeld hoor en lees ik 'danII ken aan' waar ik zelf 'wijten
aan' zou gebruiken en - iets minder vaak - andersom. Is hier eigenIijk nog weI sprake van een
fout?

I

ja. Volgens de definities in he-

dendaagse woordenboeken zijn
het nog steeds woorden met een tegengestelde betekenis: we danken
prettige, positieve dingen aan iets of
iemand, terwijl we negatieve zaken
wijten aan een ander of aan de omstandigheden. Twee voorbeelden:
Die schitterende baan heeft hij te danken aan zijn vader.
Ziin slechte rapport was te wiiten aan
de ziekte van ziin moeder.
Door opzettelijk danken te gebruiken waar wijten op z'n plaats is of
omgekeerd, bereiken we een iro-

nisch effect, zoals in: Die uitbrander
heb ik zeker aan jou te danken!
Het is de vraag hoe lang die ironie
nog door de taalgebruiker gevoeld
wordt, nu wijten en danken synoniemen dreigen te worden.
MAF(F)IA

11 In mijn krant lees ik berichten
II over de mafia, maar op teletekst en bij het NOS-journaal spelt
men maffia. Wat is juist, en waarom?
Het Groene Boekje schrijft maffia
voor. Maf(fJioos en maf(fJioso ontbreken daarin nog. Dat leidt tot grote verschillen tussen woordenboeken en spellinggidsen. Koenen spelt
maffia naast maticos/mafioso, maar
Verschueren, Kramers en de Hedendaagse Van Dale kiezen bij deze
woorden voor de ff-spelling. De
l l de druk van de dikke Van Dale
laat overal nog beide mogelijkheden
toe: maf(fJia. Maar in de zojuist verschenen I2de druk gaat de voorkeur
uit naar ff: 'maftia (mafia)' en 'mar[ioso (mafi-) ': onder mati- is niets opgenomen. Prisma spelt matfia en
mafia, naast mafioso. Het Stijlboek
van de Volkskrant wijkt welbewust
van het Groene Boekje af (en spelt
dus mafia) op grond van de Italiaanse herkomst en van de spelling van
mafiosi.
Wij delen de opvatting van de
Volkskrant dat het onwenselijk is
het grondwoord anders te spellen
dan de afleiding (maffia naast mafioso), maar kiezen dan liever voor de
ff-spelling in alle vormen. Die sluit
niet aIleen aan bij de enige offlciele
spellingrichtlijn (het Groene Boekje)
en bij de ff-tendens in de nieuwste
woordenboeken (Verschueren, Kramers en Van Dale), maar ook bij
onze uitspraak: Nederlanders spreken niet over de maaafia.

I
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DE GEZONGEN
- APOTHEEK
. MUZIKAlE POTENTIE

Jacques Kloters

Liedjes zijn geen gedichten
e musical Cats wordt weer
opgevoerd en er zullen wei
weer klachten zijn over de
verstaanbaarheid. Destijds
vroeg de producent wat ik
Yond van Gerrit Komrij's vertaling
van T.S. Eliot's Old Possum's Book of
Practical Cats. 'Briljant!', zei ik, 'Gebruiken!' Maar Komrij had de gedichtenbundel niet vertaald met een
theatervoorstelling in zijn achterhoofd, dus er viel nog wei wat te
veranderen. Of ik niet een paar dagen naar Portugal wilde reizen am
met hem in zijn paleisachtige landhuis nog wat aan de tekst te knutselen. Toen we aan de slag gingen,
bleek dat de problemen het sterkst
naar voren kwamen als we de teksten gingen zingen. Zo zaten Komrij
en ik in zijn werkkamer tegenover
elkaar en zongen we aile rollen . At
en toe openden we een deur; dan
zongen we de poezenliederen op het
balkon van de barokkapel van het
kasteel.
• NIET MOEILlJK DO EN

Waarom is Cats niet te verstaan?
Omdat je op gedichten niet moet
dansen. Cats bevat geen liedjes maar
gezongen gedichten. Waarin verschillen ze? Ten eerste: beknoptheid. Een gedicht kan eindeloos
lang zijn, een lied niet. Bij een lied
moet je rekening houden met het
uithoudingsvermogen van de luisteraar. Het publiek kan een lied niet
wegleggen, zoals een lezer een gedichtenbundel. Daarom duurt een
lied meestal drie minuten. Ten tweede: eenvoud. Een lied moet veel simpeler zijn dan een gedicht. Het
komt, zoals Iva de Wijs eens zei,
maar een keer langs en het moet
dan meteen doe! treffen. Dus geen
verwijzingen, moeilijke woorden,
geen samengestelde zinsconstructies
en poly-interpretabiliteit. ]aap Bakker noemt een lied 'minder geconcentreerd'. Tekstschrijver George
Groot bepleit veel'redundancy' in

Jacques Kloters (Amsterdam 1946) is
neerlandicus, cabaretier (medeoprichter
van cabaret Don Quishocking 19671982) en programmamaker. Hij is werkzaam geweest aan het Nederlands
Theaterinstituut en gaf les aan de Academie voor Kleinkunst. Van zijn hand verschenen onder meer 700 jaa r amusement
in Nederland en de bloemlezingen van
Nederlandstalige liedjes Ik zou je het liefste in een doosje willen doen en Omdat ik
zoveel van je hou. Momenteel schrijft hij
programma's voor Adele Bloemendaal en
Jenny Arean en heeft hij een eigen radioprogram ma: Podium van de hedendaagse
lichte muziek .

Met 'Liedjes zijn geen gedichten' opent
Jacques Kloters zijn rubriek De Gezongen
Apotheek binnen de kolomm en van Onze
Taal. Hierin zal hij op zeer persoonlijke
w ijze zijn ideeen over liedjes, chansons,
cabaretteksten en conferences presentereno

een tekst: kleine woordjes die er niet
toe doen, herhalingen, hetzelfde
nog eens geformuleerd maar dan op
een andere manier. De sleutelwoorden van een lied mooi rondstrooien,
zodat zelfs als iemand aileen naar de
benen van de zangeres staart, hij
tach nog weet waar het lied over
gaat.]e kunt eigenlijk maar een
mededeling do en per regel en dat
niet eindeloos, vindt Groot.
Cats vraagt veeI van de concentratie
van de luisteraar. Het is een heerlijke tekst, virtuoos, uitgesproken literair, en de woordenschat is aanzienlijk groter dan van het verzameld
werk van Peter Koelewijn, maar een
liedtekst is het niet . Hoor maar, over
een kat die een hekel heeft aan on ordelijke kakkerlakken:
Ous ze heeft uit dat zootje qespuis,
neet na neet
Fatsoenlijke akela'sen welpen gekneed,
Met een doel in het leven, tot helpen .
bereidEn er kwam zelfs een aerie Een Mijt
voor een Heit.

Een tekst die wi! werken in een musical moet zo helder zijn als een verkeersbord en lekker bekken als een
aftelrijm. Hij moet zitten op muziek
als een ruiter op een paard en er een
mee worden. am dat te bereiken
moet er ruimte voor muziek gelaten
zijn in de tekst. Dat is het derde
punt waarop een lied met een gedicht verschilt. Muzikale potentie.
Veel tekstschrijvers vullen aile hoeken en gaatjes met tekst en vinden
een gelijk aantal versvoeten van levensbelang. Goeie componisten
hebben een ander belang. Ze moeten uit de voeten kunnen.
Harry Bannink stelt dat de meeste
onregelmatige teksten van Annie
Schmidt en Hans Dorrestijn hem de
grootste muzikale winst hebben opgeleverd. Voor een schrijver van
liedteksten is het verstandiger een
muzikaal schema te hanteren dan
een literair. Waarom zou je een lied
in sonnetvorm schrijven? Dat doe je
als je een literaire pretentie hebt. In
dit blad is vroeger baanbrekend geschreven over het lied door mensen
als Drs. P, Ivo de Wijs, Pieter Nieuwint en ]aap Bakker. Met aIle respect
voor het inzicht en de virtuositeit
die zij tentoonspreidden, zij behandelden het lied toch vooral als een
excentrieke, speelse, literaire vorm.
Ik wil het zo niet zien. Daarom punt
vier: essentieel is voor mij dat het
lied geen gedicht is; een lied op papier is iets wat nog ,hiet gerealiseerd
is. De muziek moet er beweging in
brengen en er geluid aan geven, de
uitvoerder moet het laden met zijn
persoonlijkheid en stijl, de tekst aileen is niet veel meer dan een carrosserie zonder motor en zonder bestuurder.
Bij de musical Cats zijn de zangers
dansers . Vaak buitenlanders die het
lied fonetisch ingestudeerd hebben.
Zij zweven door de lucht, springen
in het rond, kruipen door tunnels
en balanceren op de balkonrand.
Het prachtige decor wil aandacht,
het licht, de dansen, de muziek en a
ja de literaire tekst ook nag. Mensen
geniet, laat de tekst maar zitten en
koop de vertaling van Komrij bij de
ingang. Ik weet zeker dat de tekst in
de voorstelling niet te verstaan is.
Dat was hij in Landen al niet.
<
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t. [ansen
Afkokers zijn aardappels die spontaan uiteenvallen als ze gaar zijn . De aldus ontstane bloemige hapjes zijn bij velen geliefd. Maar wie de afkokers iets te lang laat koken, houdt een
papje over. In de rubr iek 'Afkokers' zal Frank Jansen telkens taalzaken van minder belang
sig naleren, in de hoo p dat ze nog net bet ig en bloemig genoeg zijn, voo rdat ze in de vormeloze pap der vergetelheid zijn weggeza kt. Een deel van de onderw erpen werd op de rad io aan de orde gesteld in de taalrubriek van de TROS-Nieuwsshow op zaterdag mo rgen.

V\bordprivatisering

ontwapenwedloop, en ook: waarom

Oorspron kelijk Nederlandse bewo ners van
de Utrechtse wijk Zuilen hebben het vaak
moeilijk met hun Marokkaanse en Turkse
bur en . In een KRO-televisiepro gram rna op 22 janu ari 1992 luch tt e een
oudere mevro uw haar ha rt, maar zei
daar nadrukkelijk bij: 'W ij zijn geen
sisten h oor!' Later bleek dat ze zich
ni et als racist of fascist besch ouwde.
Deze spreekster had het achterv oegsel -ist samen met de s van ras en
fas(c) verzelfstandigd tot een nieuw
woord. Misschien maakt deze sist, al
dan n iet als sche ldwoo rd, school.
Dan kan het woor d toegevoegd worden aan tig (van twin-, der-, veertig)
en goog (van a-, peda- en demagoog).
Opmerkelijk is dat aile drie de geprivatiseerde achte rvoegsels een n egatieve gevoelswaarde hebben .

hebben we n ooit wapeningswedloop
gekend?
Het an twoord ligt in de structuur
van het Nederlands besloten. Werkwoorden met een voorvoegse l kunn en veeI gemak kelijker tot een zelfstan dig naam woord op -ing gemaak t
worden. Kale werkwoorden, du s
zonder een voorvoegsel, kun nen dat
moeilijker. We hebben wei de woorden vetspreking en bespreking, maar
niet spreking; weI bedoening en genoegdoening, maa r geen doening; wei
be- en ontbossing maar geen bossing.
Wei bewapening en ontwapening,
maar geen wapening (in deze betekenis), dus ook geen wapeningswedloop.
Het taalgebruik is soepe l genoeg uitgeweken naar wapenwedloop. Ontwapeningswedloop daa rentegen kon
moeiteloos en vanze lfspreken d gemaakt worden .

Prikwinkel

Enke le jaren geleden is
onze taal verri jkt met
een nieuw werkwoord
toe n men in plaats van
']e moe t daa raan vorm
geven ' ging zeggen: 'je
moet dat vormgeven'.
vormgeven krijgt navolgin g, zo
blijkt uit een uitspraa k van ouddirecteur-gen eraal van On derwijs
Van Eijndhoven, die in een in terview met de Volkskran t (11-2-92)
over zijn amb tenaren opmerkt: 'Er
zijn een paa r fikse blun ders nodig
voor zo' n manier van denken zich zelf corrigee rt. En, [e moet dat leiding geven.'
Dat dus, niet daaraan. Het zou
mij niet verbazen als het ontstaan
van het werkwoord leidinggeven is
bevorderd door het zelfstandig
naam woord leidinggevende, een van
de eufemismen voo r 'baas' in de
zach te sector.
<

Aile acht jarigen krijgen een herh alin gsine nting tegen rode
hon d en nog wat kinderziektes. In Amsterdam gebeurt dat in gebou wtjes van de GG&GD. Dat is een
lastige en onbegrijpelijke naarn, zeker voor de doelgroep. Maar die
heeft er wat op gevon den. Op het
schoolplein hoorde ik: 'Ben jij al in
de prikwinkel geweest?' Naar mijn
smaa k een geval van spontane taalvor ming op zijn best.

Ontwapeningswedloop
" 1'll
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De Telegraaf van 30 jan uari 1992 opende als

voIgt: 'VS en Moskou
beginnen on twa pe-::::::P . ~ £.-.--'
nin gswedloop', een
aardige toespelin g op
het oude woo rd wapenwedloop, De
vraag is aileen : waarom stond er niet

So '.

Leidinggeven

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands
Peter Burger, Jaap de Jong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoordop deze vragen vindt
u in dit boek.
Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en -vooral -van hetgelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttigeartikelen uit
het tijdschrift.Een greep uitde inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 9012068886,2 24 pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50(exclusiefverz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.
Onze Taal!Zestigjaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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Het kastje van
Barbanelle

[ohan Hendrik van Dale was een onverbeterlijke workaholic. In krap
twintig jaar tijd publiceerde hij 22 boeken en honderden artikelen.
Deze week verscheen zowel de twaalfde druk van zijn woordenboek als een heruitgave van de druk uit 1872.* Een portret van een
nederige autodidact die zijn woordenboek maar half voltooide en
die zijn faam in de eerste plaats dankt aan een 21-jarige leerling.

ohan Hendrik van Dale (1828-1872):
maker van een half woordenboek
Ewoud Sanders
ij moet er vreselijk aan toe
zijn geweest. Van top tot
teen was hij bedekt met
duizenden ettergezwellen,
sommige ter grootte van
een erwt. De puisten zaten ook in
zijn mond, zodat hij moeilijk kon
spreken. Zijn gezicht was opgezwollen en hij moet hebben gestonken
naar beschimmeld brood. Zijn beste
vriend, dominee H.Q. Janssen uit
het nabijgelegen St. Anna ter Muiden, herkende hem op het laatst
nauwelijks meer en beschreef zijn
uiterlijk als 'afzigtelijk, afschuwelijk'.

H

ZIJN lAATSTE UREN

In de eerste week van mei 1872
werd Iohan Hendrik van Dale,
schoolmeester en archivaris te Sluis,
geveld door de pokken, toen onveranderlijk 'de vreeselijke kinderziekte' genoemd. Zijn doodsstrijd is
goed gedocumenteerd en tegen het
eind van dag tot dag te volgen.
Veertien dagen lang leed hij de
'hevigste smarten en pijnen'. Op
vrijdag 17 mei was de toestand zo
verergerd dat Van Dale zelf begon te
voelen dat hij het niet zou overleYen. 'Maar', zo zei hij de volgende
dag tegen dominee Janssen, 'ik sterf
kalm en gerust, in 't geloof aan en 't
vertrouwen op mijn' Zaligmaker.'
In de vroege ochtend van zondag
19 mei liet Van Dale 'zijne door
droefheid afgetobde vrouw en kinderen' wekken om afscheid van hen
te nemen. Hij gaf zijn vrouw de
wens te kennen dat zijn leerling Jan
Manhave het Nieuw Woordenboek der
Nederlandsche taal zou voltooien.
Van Dale werkte al bijna vijf jaar
aan dit woordenboek, waarvan drie

met hulp van de jeugdige Manhave.
In de loop van de avond kwam
dominee Janssen nogmaals langs,
maar Van Dale kon al niet meer
spreken. 'Het heeft zeker zijn laatste
uren verzwaard, dat hij het werk,
met zooveel ijver en liefde opgevat,
onvoltooid heeft moeten laten liggen', veronderstelde het Leidsch
Dagblad naderhand. Om tien uur die
avond, Pinksterzondag 19 mei 1872,
blies Van Dale, 44 jaar oud, zijn
laatste adem uit.
WORKAHOLIC

Als Van Dale niet door de pokken
tot teen hoogeren werkkring' was
geroepen, zoals Manhave het omschreef, dan had hij zich zonder
twijfel doodgewerkt. Het begrip
workaholic staat pas sinds 1984 in de
grote Van Dale, maar zo zie je: een
verschijnsel kan ook bestaan zonder
dat er een woord voor is. 'Ik overdrijf niet, als ik van hem zeg, dat hij
dag en nacht studeerde', schreef dominee Janssen in het Levensbericht
van zijn vriend. 'Hij kende geene
uitspanningsuren: zijn' ziel was altijd ingespannen.' Janssen drong er
herhaaldelijk op aan dat Van Dale
ten minste dagelijks een uurtje ging
wandelen. 'Doch altijd was het te
vergeefs. Hij k6n letterlijk het werken niet nalaten. Daarom werd dan
ook algemeen gezegd: Van Dale
werkt zich dood, en niemand voorspelde dat hij oud zou worden.'
Van Dale schreef zijn ontzagwekkende werklust zelf toe aan het feit
dat hij als kind vaak weken achtereen ziek was geweest. Studeren was
in die periodes van eenzaamheid
zijn enige afleiding.

NIEUWSGIERIGHEID

Iohan Hendrik van Dale werd op 15
februari 1828 geboren te Sluis in
Zeeuws-Vlaanderen, vlak bij de
grens tussen Belgie en Nederland.
Hij was de zesde zoon van hulponderwijzer Abraham van Dale
(1799-1837) en winkelierster Pieternella Johanna du Bois (1802-1865).
Zijn nieuwsgierigheid en zijn
scherpe geheugen wierpen al snel
vruchten af. Hij was net zestien toen
hij zijn eerste onderwijsbevoegdheid
haalde. Meteen daarop werd hij aangesteld als ondermeester in Sluis. In
de jaren daarna behaalde hij in razend tempo allerlei aktes: uiteindelijk was hij bevoegd in Frans, wiskunde, Engels, Duits, natuurkunde
en landbouwkunde. Op eigen houtje bekwaamde hij zich bovendien in
het Latijn en Gotisch, terwijl het
Middelnederlands in hem 'eene
priester vol van de warmste geestdrift' Yond, aldus dominee Janssen.
Vanaf mei 1854 was Van Dale
hoofdonderwijzer aan de openbare
school te Sluis, vanaf oktober 1855
tevens stadsarchivaris.
In 1852 verscheen zijn eerste
boek: Honderd opstellen terverbetering, een simpel 'boekske', zoals hi j
het zelf noemde, voor de hoogste
klas van de volksschool. In de jaren
daarna publiceerde hij ruim twintig
andere boeken: merendeels werken
over de geschiedenis van Sluis of
Zeeuws-Vlaanderen, en schoolboeken over zuiver schrijven, zinsontleding en spraakkunst. Deze schoolboeken werden door het hele land
gebruikt, sommige zelfs tot aan het
begin van deze eeuw.
Daarnaast publiceerde Van Dale
honderden artikelen. Eerst vooral
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over historische en oudheidkundige
onderwerpen, maar vanaf 1861 in
toenemende mate over taalkunde.
Het rijke archief van Sluis, dat hij als
eerste inventariseerde, vormde daarbij een goudmijn. De artikelen verschenen in gerenommeerde tijdschriften als De Taalgids, de Taal- en
Letterbode, De Toekomst en De Navorscher. En natuurlijk in Bijdragen tot
de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch- Vlaanderen,

een tijdschrift dat Van Dale samen
met zijn vriend H.Q. Janssen redigeerde en dat verscheen tussen 1856
en 1863.
Tussen de bedrijven door zag de
ijverige schoolmeester kans om bij
zijn vrouw Maria Jacoba Moens
(1829-1891) zeven kinderen te verwekken, van wie er slechts drie hem
overleefden. Vermeldenswaard is dat
Van Dale vier keer een zoon kreeg
die hij Johan Hendrik noemde; drie
stierven voor hun vierde levensjaar,
maar vanaf 1863 telde de wereld een
tijdlang twee Johan Hendrik van
Dale's.
Ondanks zijn intellectuele prestaties bleef Van Dale buitengewoon
bescheiden. Vooral Manhave en
Janssen lijken eerder de goedheiligman voor ogen te hebben dan iemand van vlees en bloed, als zij Van
Dale beschrijven als schrander, veelzijdig, edel, een dankbaar mens, een
uitstekend man, goedhartig, vriendelijk, een wijze en beminde leidsman, geleerd, onbegrensd gedienstig, eenvoudig en bovenal ongeveinsd bescheiden en nederig!
LEXICOGRAFISCH WERK

Door zijn talrijke taalkundige publikaties kwam Van Dale in contact
met enkele van de voornaamste
taalgeleerden uit zijn tijd. Hij correspondeerde en was bevriend met onder anderen de beroemde Leidse
hoogleraar Matthias de Vries, met
Lambert Allard te Winkel en met de
Rotterdamse taalgeleerde Arie de Ja
r.
-ge
Het was op aanbeveling van Arie
de Jager dat Van Dale in 1866 door
uitgever A. ter Gunne uit Deventer
werd benaderd voor zijn eerste lexicografische opdracht: de bewerking
van het Taalkundig handboekje, of alphabetische lijst van alle Nederland-

sche woorden, die wegens spelling of
taalkundig gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn. Deze woorden-

Winkel werd gepresenteerd, die al
snel algemeen werd aanvaard.

lijst moest worden aangepast aan de
spelling die De Vries en Te Winkel
niet lang daarvoor hadden opgesteld
voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).

Hoe het ook zij, Van Dale werd door
uitgever Thieme gevraagd om het
Nieuw Woordenboek te bewerken.
Thieme vroeg hem bij die zelfde gelegenheid om redacteur van het

Vier maanden na het verschijnen
van het Taalkundig Handboekje, in
juli 1867, had Van Dale in Middelburg een bespreking met de Arnhemse uitgever D.A. Thieme. In
maart van dat jaar had Thieme,
mede namens zijn collega-uitgevers

te worden, een buitengewoon eervol
aanbod dat Van Dale na 'pijnlijke
en gespannen beraadslagingen' afsloeg, de eerste keer vanwege het
ontbreken van waarborgen met betrekking tot jaarwedde en pensioen,
maar bij een tweede verzoek, dat in
1870 volgde, omdat hij niet kon besluiten zijn geliefde Sluis te verlaten
— een beslissing die in alle levensbeschrijvingen breed wordt uitgemeten en soms zelfs heroïsche proporties krijgt, meestal samen met
het feit dat Van Dale autodidact
was.

Woordenboek der Nederlandsche Taal

MEESTER EN LEERLING

Johan Hendrik van Dale op middelbare leeftijd.
Vergroting van een origineel dat zich in het archief van Sluis bevindt. (Uit: P.G.J. van Sterken burg: Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers
(1983))

Martinus Nijhoff uit Den Haag en
A.W. Sijthoff uit Leiden, op een veiling van ongebonden boeken in
Amsterdam 290 onverkochte exemplaren gekocht van het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal. Dit
woordenboek — nu bekend als de
eerste druk van Van Dale — was samengesteld door de gebroeders I.M.
Calisch (1808-1885) en N.S. Calisch
(1819-1891) en was tussen 1861 en
1864 verschenen bij H.C.A. Campagne te Tiel. Waarom Campagne,
die zeer veel woordenboeken in zijn
fonds had en die ook bleef uitgeven,
zijn nieuwste uitgave krap drie jaar
na voltooiing afstootte, is niet bekend. Maar waarschijnlijk heeft zich
een spontane kopersstaking voorgedaan omdat vrijwel gelijktijdig met
het gereedkomen van het woordenboek, de spelling De Vries en Te

Met het Nieuw Woordenboek ging de
schoolmeester meteen aan de slag.
Hij had dan ook bergen werk te verzetten. Hoewel de gebroeders Calisch daar in hun voorwoord geen
melding van maken, baseerden zij
zich in sterke mate op het tussen
1843 en 1846 verschenen Nederlands-Franse woordenboek van
S.J.M. van Moock. Van Moock leunde op zijn beurt weer zwaar op de
18de-eeuwse Frans-Nederlandse
woordenboeken van P. Marin en
vooral van F. Halma, later door
Kruyskamp de 'directe voorvader
van Van Dale' genoemd.
Toen Van Dale na anderhalf jaar
besefte dat hij het woordenboek alleen nooit zou afkrijgen, riep hij de
hulp in van zijn leerling Jan Manhave (1850-1927). Die had hem al eerder bijgestaan bij de correctie van
drukproeven, maar vanaf februari
1869 besteedde de toen 19-jarige
leerling dagelijks een paar uur aan
het bewerken van de door Van Dale
geschreven kopij.
Drie jaar lang werkten leerling en
meester samen. Van Dale besteedde,
in de woorden van dominee Janssen, 'ongelooflijke moeite' aan dit
'reuzenwerk'. Hij corrigeerde de
spelling, vulde de vreemde woorden
aan, voorzag begrippen met betrekking tot landbouw en natuur van >
191
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Het standbeeld van Van Dale op het Walplein in
Sluis (Uit: P.G.). van Sterkenburg : ]ohan Hendrik
van Dale en zijn opvolgers (1983»

uitgebreide verklaringen, nam inlandse plantennamen op en een
groot aantal seheikundige begrippen . Hij braeht naar eigen zeggen
'ontelbare verbeteringen' aan,
plaatste bij germanismen een waarsehuwing en voorzag talloze woorden van etymologisehe en gesehiedkundige aantekeningen. Bij dit alles
maakte hij onder andere gebruik
van de eerste afleveringen van het
WNT, van de Woordenlijst van De
Vries en Te Winkel, van de woordenboeken van Jacob Kramers, D.
Bomhoff en J.F.J. Heremans en van
gespecialiseerde naslagwerken. Zijn
'hooggesehatten vriend' Matthias de
Vries wordt in het voorwoord innig
bedankt voor de sehriftelijke hulp
bij kwesties waar Van Dale niet uitkwam.
UITMUNTENDE UITGAVE

In 1983 berekende P.G.]. van Sterkenburg in zijn boek lohan Hendrik
van Dale en ziin opvolgers dat de Sluise lexieograaf het Nieuw Woordenboek in vijf jaar tijd met ruim 18.000
woorden vermeerderde, waardoor
het totaal op zo'n 106.000 kwam.
Ter vergelijking: in de aeht jaar tussen 1984 en 1992 werd de twaalfde
druk van de grote Van Dale uitgebreid met ruim 12.000 begrippen.
Maar dan wel door een flinke redaetie, volledig geautomatiseerd en on-

der leiding van twee hoofdredaeteureno
In februari 1872 verscheen de eerste aflevering van het Nieuw Woordenboek, vrijwel onmiddellijk gevolgd door de volgende vier - tot
halverwege het trefwoord nonnenaap. Tegelijkertijd verseheen in vrijwel alle Nederlandse kranten een
forse advertentie waarin het driemansehap Thieme, Nijhoff en Sijthoff zijn 'uitmuntende uitgave'
aanprees. De druk was 'zeer eompres' gehouden, sehreven ze, om zo
op een pagina de inhoud van vier
gewone bladzijden te krijgen. Om
de prijs laag te houden (j 5,50) en
aan de verwaehte vraag tegemoet te
komen, was de oplage enorm: tienduizend exemplaren!
Uit het Voorberieht wordt duidelijk hoezeer het lexieografisehe werk
Van Dale was tegengevallen. 'Het
sehrijven van een Woordenboek is
een ondankbaar, een verdrietig
werk. Is er veel, dat men heeft opgenomen en verbeterd, er is nog veel
meer, dat men vergeten heeft, dat
de aandaeht ontsnapt is en alzoo
onverbeterd is gebLeven. Verzekerde
mij een mijner letterkundige vrienden, dat hi], die zijn vader en moeder vermoord heeft, nog te goed was
om een Woordenboek te sehrijven,
ik heb mijzeLven vaak tWijfeLmoedig
de vraag gedaan, of hij wel volkomen ongelijk had.' Tegen zijn
vriend Janssen zei hij zelfs verschillende keren, dat wat hij ook nog in
zijn Leven zou gaan doen, 'hij zieh
nimmermeer zou Leenen tot het
schrijven van eenig woordenboek'.
BEOORDELINGEN

In de tientallen publikaties over Van
DaLe is nooit aandaeht besteed aan
de ontvangst van zijn woordenboek,
zelfs niet in de paar wetensehappelijke. Gezien de huidige bekendheid
van het woordenboek is het niet
verrassend dat de reeensies zeer 10vend waren. Zo sehreef De Wekker.
Weekblad voor onderwiis en schoolwezen kort na versehijning van de eer-

ste afleveringen : 'Wij kunnen ieder,
die steeds op sehrijftafel of boekenhanger een goed raadsman bij zieh
wil hebben, die hem steeds duidelijk
en goed zegt hoe de woorden in
onze taaL gesehreven moeten worden , niet genoeg aanraden dat zij op

dit Woordenboek inteekenen. Het is
een boek dat in het gezin van eLk besehaafd Nederlander moet gevonden
worden.'
Carel Vosmaer noemde het woordenboek in De Nedetlandsche Spectator gemakkelijk en handig. 'Het geeft
antwoord op bijna alle vragen (...).
In een woord, het is dat noodige
boekje dat op ieders sehrijftafel behoort...' Ook de Rotterdamse taaLgeleerde Arie de Jager was vollof. In
april 1873 sehreef hij in het maandblad De Tijdspiegel: 'Van Dales laatste arbeid, het Nieuw Woordenboek,
is een proefstuk van moed en geduld, een gedenkstuk van ijver en
bekwaamheid. Het munt, ook uit
hoofde van de opneming van kunsten basterdwoorden, uit door volledigheid, gepaard met beknoptheid
en nauwkeurigheid. (...) Zoo ooit
een werk van dezen aard onmisbaar
mag genoemd worden, het is in den

•
'hij die zijn vader en
moeder vermoord heeft,
is nog te goed om een
woordenboek te
schrijven'

•
tegenwoordigen tijd dit Nieuw
Woordenboek.'
Ook de Belgen reageerden enthousiast. 'Wat het Nieuw Nederlandsch Woordenboek van J.H. van
Dale vooral aanbevelenswaardig
maakt,' sehreef de lexieograaf J.F.].
Heremans, hoogleraar te Gent, in
1874 in Nederlandsch Museum, 'is dat
de Zuidnederlandsehe dialeeten (...)
hier zeer goed zijn vertegenwoordigd. Van Dale, die op de grenzen
van Noord en Zuid woonde, was
[ulst de man, om zonder vooroordeeL uit beide groote afdeelingen onzer taal op te teekenen wat hij dacht
in een algemeen Nederlandseh
Woordenboek eene plaats te verdienen.'
Natuurlijk was er ook kritiek. Carel
Vosmaer Yond dat Van Dale betere
definities had kunnen geven voor
term en op het gebied van de reehtskunde en de bouw- en schilder-
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kunst. De recensent van De Wekker
miste verschillende woorden en uitdrukkingen, en Frans de Cort was
van mening dat Van Dale te veel
bastaardwoorden had opgenomen.
Fundamenteler was de kritiek van
Arie de Jager. Van Dale had de afleveringen van het WNT die te laat
waren verschenen om direct te gebruiken in het woordenboek, verwerkt in een bijvoegsel. Dit bijvoegselliep van afleeren tot afstreven, een
traject dat in het eigenlijke woordenboek tien bladzijden in beslag
neemt. Het aanhangsel telde echter
precies zestig pagina's en De Jager
was van mening dat Van Dale hiermee helemaal de verkeerde weg was
ingeslagen. Een dergelijk lexicogratisch waterhoofd maakte inbreuk op
de eenheid van het werk, schreef hij
in 1874 in De Tijdspiegel. Zou het
hele woordenboek zo worden aangevuld, dan zou het zes maal zo dik
worden, berekende hij. Dat stond
haaks op het voornaamste voordeel
van dit werk : de beknoptheid en
bruikbaarheid.

MNSPORING
Van Dale voelde zich gesterkt door
de 'hoogste ingenomenheid' die uit
de meeste recensies sprak. 'Dit
spoorde ons aan', schreef Manhave

Titelp agina van de druk uit 1872, herdrukt i.n 1992
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later, 'om aan het onafgedrukte gedeelte nog meer zorg te besteden.
Geen tijd of moeite werd ontzien
om het zoo volledig, zoo degelijk
mogelijk te maken. Jammer, dat hij
de vreugde over die ingenomenheid
niet lang overleven mocht.'
En inderdaad, twee maanden na
het verschijnen van de eerste helft
van het woordenboek werd Van
Dale ten grave gedragen. Door het
grate besmettingsgevaar werd zijn
stoffelijk overschot slechts gevolgd
'door enkelen, voor wie innige verknochtheid of strenge plicht een onweerstaanbare prikkel waren geweest
om zich aan te sluiten aan zijn lijkstoet', zo schreef een diep bedraefde
Janssen een paar dagen na de begrafenis . Deze gebrekkige opkomst
werd echter goedgemaakt door de
grate aandacht in de pers . Matthias
de Vries schreef een In memoriam
in het Leidsch Dagblad, dat werd
overgenomen in het Algemeen Handelsblad, De Toekomst en De Wekker,
en ook Het Vaderland en De Nederlandsche Spectator plaatsten korte berichten over het verscheiden van de
'verdienstelijken, eenvoudigen en
beminnelijken geleerde' .

MANHAVE'S PLOETERWERK
Dat de naam Van Dale vandaag de
dag zo'n bekendheid geniet,
dankt de schoolmeester uit
Sluis vooral aan tweemensen: aan de Leidse lexicograaf e.H.A. Kruyskamp
(1911-1990) en aan jan
Manhave. De verdiensten
van Comelis Kruyskamp, die
de zevende (1950), achtste
(1961), negende (1970) en
tiende (1976) druk van dit
woordenboek bewerkte, zijn
onderkend. In het voorwoord van de twaalfde druk
heet het zelfs: 'Het is niet
overdreven te zeggen dat hi j
de Grate Van Dale gemaakt
heeft tot wat het nu is.'
Jan Manhave daarentegen
is geheel in vergetelheid geraakt. Toch was hij het die
de zware taak op zich nam
om het Nieuw Woordenboek
te voltooien. Toen Van Dale
stierf, was zijn woordenboek
in handschrift tot en met de
y gereed. Hij was echter ge-

woon om in de drukpraeven nog
van alles te verbeteren en toe te voegen. Manhave, to en pas 21 jaar oud,
merkte dat dit niet zonder reden
was. Nog anderhalf jaar ploeterde
hij voort, op afstand geholpen door
Matthias de Vries. Hij bracht zoveel
correcties en aanvullingen aan 'dat
de eerste proeven zelfs nog op kopij
geleken', zo schreef hi] . Toch was
het woordenboek in maart 1874 gereed, slechts een jaar later dan oorsprankelijk gepland.
Terecht hebben nazaten nog in
1978 geprabeerd om erkenning te
krijgen voor de belangrijke rol die
Manhave heeft gespeeld. Zonder
zijn inzet zou Sluis nu hoogstwaarschijnlijk geen Van Dale-school hebben gehad, geen Van Dalestraat,
geen kleuterschool die zich 'De Vandaaltjes' noemt en stellig geen hotel
'De Dikke van Dale' ('waar gastvrij
van a tot z een begrip is') . Ook het
standbeeld van de lexicograaf - het
enige in z'n soort in Nederlandzou zonder twijfel hebben ontbraken.
Het was bij de onthulling van dit
standbeeld, in september 1924, dat
de Utrechtse hoogleraar e.G.N. de
Vooys het eerlijkste oordeel velde
dat tot nu over Van Dale is uitgespraken. Ten overstaan van een
kleinzoon, twee nichten van Van
Dale en een grate groep geleerden
en hoogwaardigheidsbekleders uit
het hele land zei hij : 'Een taalgeleerde van den eersten rang is hij niet
geweest, wel een scherpzinnig en
verdienstelijk werker, een voorbeeld
van vlijt en toewijding aan de wetenschap...' De grate afwezige bij
deze plechtigheid was Jan Manhave,
toen redacteur van Het Vaderland.
Toch zou Van Dale zonder hem niet
veeI meer geweest zijn dan een man
die een half woordenboek samenstelde - gedoemd tot vergetelheid. <

* De heruitgave van de druk uit 1872
zal eerst exclusief bij de Bijenkorf te verkrijgen zijn. Na 1 oktober (zie de advertentie in het komende nummer) is dit
woordenboek ook via het Genootschap
Onze Taal te bestellen. Het woordenboek is voorzien van een uitvoerige historische inleiding.
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De mythe der vernederlandsing
C.c. Molewijk - Amsterdam
In artikelen over spelling en plannen voor wijziging daarvan valt
steevast de term 'vemederlandsing',
Hiermee wordt dan vooral gedoeld
op het vervangen of schrappen van
de letters c, ph, q, rh, th, x en y. Tevens worden aldus verkregen spelvormen als kultuur, sent en tee
'progressief' genoemd, suggererend
dat de bestaande spelling als het
ware uit haarzelf in de richting van
die vormen evolueert of dat zou
moeten doen. Dit verhaal, dat in
veel boeken en artikelen wordt verteld, is echter een mythe.
De bewering dat culture Frans of
Engels is, cultuur gede eltelijk Nederlands en kultuur volledig Nederlands, is om twee red en en onwaar.
Ten eerste zijn in het Nederlands altijd zowel c's als k's geschreven, 20dat het zeer vreemd is een van beide
letters 'onnederlands' te noemen .
Ten tweede heeft er nooit een spontane omzetting van c's in k's, th's in
t's, enz. plaatsgevonden.
FIXATIEPROCES
Het is niet zo dat bijvoorbeeld casteel in kasteel is veranderd. Het ging
anders: er heeft spontane fixatie
plaatsgevonden. Vaker dan thans
werden dezelfde woorden vroeger
wisselend gespeld. In de 17de eeuw
kwamen casteel en kasteel naast elkaar voor. Dit gold voor meer spelwijzen: vrijheyd/vryheyd/vryheid/vrijheid, schaep/schaap, lant/land. In de
18de eeuw was door spontane fixa-

tie reeds bij veeI woorden een variant overheersend geworden. Dit
proces verliep echter niet in aIle gevallen even snel. Zo is de afwisseling
ei/ey al v66r 1800 als ei gestabiliseerd, terwijl de afwisseling ij/y langer is bli jven bestaan. Zelfs in onze
tijd zien we nog weI teksten als ryverkeer gestremd, maar nooit meer

matiguw snelheyd.
Het is dus niet 20 dat casteel in
kasteel is veranderd; de afwisseling
casteel/kasteel is als kasteel gefixeerd.
De c heeft zich uit een aantal woorden teruggetrokken, en de k uit andere. Maar net zoals de fixatie van
de ei beter gelukt is dan van de i], is
de fixatie van de k beter gelukt dan
van de c. We schrijven tegenwoordig altijd koopman, nooit meer coopman. De c heeft vooral in een aantal
bastaardwoorden de overhand gekregen, maar de stabiliteit is nooit
volkomen. Ofschoon cultuur de normale spelling is geworden, is kultuur
nog niet uitgestorven. De fixatie van
de cis is echter wel goed gelukt: concert is normaal, koncert komt ook weI
voor, maar konsert of consert vrijwel
nooit.
RICHTING CONSERVATIEF
Toch heeft de c zich in de laatste
twee eeuwen een steeds vastere positie verworven. In (woorden)boeken
en periodieken van kort na 1800
treffen we behalve academie en commandant regelmatig akademie en
kommandant aan. Later is de c sterker gaan overheersen. Vreemd is dit
niet, omdat woorden uit de Grieks-

Romeinse tijd via het Latijn tot ons
gekomen zijn. We spreken immers
niet van sustema, [uziki: en Aiguptos
maar van systeem, fysica en Egypte.
De taalgebruiker heeft daarom in

eklips/eclips, kentaur/centaur,
flskaal/flscaal, enz. de 'Latijnse' c boven de 'Griekse' k verkozen. Hierbij
komt dat de c uitstekend bij onze
taal past omdat zij verwantschappen
als in introduceren-introductie en medicus-medici zichtbaar maakt.
In onze eeuw werd dit niet anders. Nieuwe woorden als bioscoop
en claxon burgerden in met een c.
Het 'Latijnse' cinema won het van
het 'Griekse' kinema. Het publiek begon zelfs in internationaal gevoelde
woorden als akte, konvooi, traktement, anekdote en kostuum vaak een
c te schrijven. Acte ziet er bovendien
logisch uit door de visuele verwantschap met acteur, acteren en entr'acte.
Bij andere letters gebeurde iets
soortgelijks. Encyclopedic werd vaak
als encyclopaedic geschreven en hoeweI naast photo ook toto opkwam,
stond daartegenover dat atmosfeer
als atmospheer verscheen. Als er al
een evolutie is geweest, dan ging die
in hoofdzaak in de richting van de
zogenaamd 'conservatieve' spelvormen. Een evolutie in 'progressieve'
zin, ook wei 'vernederlandsing' genaamd, heeft nooit plaatsgevonden.
STABILISERING TEGENGEWERKT
Illustratief is dat de vooroorlogse
spellingbeweging rond Kollewijn die ook de mythe der vernederlandsing uitdroeg - ijverde voor buro,

kollega, konsekwentie, sieniaal, tans,
tee en kultuur, maar met deze voorstell en zelfs bij de eigen aanhang
vrijwel geen voet aan de grond kreeg
(overigens weI met heren en mens in
plaats van heeren en mensch). Omdat
na enige tijd ook in hun kringen het
aantal c-spellers eerder toenam, gaf
de beweging in 1933 een eigen
woordenlijstje uit waarin bij veel
woorden de gewone spelling was
hersteld en waarin zelfs acte was opgenomen. Het herstel van de c werd
mede omschreven als een ingreep
die nuttig was voor het onderwijs.
De fixatie van onze spelling,
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vooral van de c, is altijd opzettelijk
tegengewerkt. In de vorige eeuw
schreef een aan tal schri jvers k's en
andere privevondsten om op te vallen. Vlamingen schreven 'anti-Franse' k's. Een aantal taalkundigen en
onderwijzers schreef zogenaamd
'wetenschappelijke' of 'eenvoudige'
k's. NSB'ers schreven 'Germaanse'
k's, vooral in kultuur. In de jaren zestig en zeventig waren diezelfde k's
in de ogen van actievoerders echter
weer 'progressief'.
Ook de overheid heeft de stabiliteit van reeds gefixeerde spelvormen
ondergraven en het fixeren van zich
stabiliserende spellingen vertraagd.
Zij benoemt namelijk al vanaf de
Eerste Wereldoorlog zonder enige
noodzaak de ene na de andere commissie om over c's, k's en aanverwante zaken te vergaderen. Dit vergaderen is zelfs ti jdens de bezetting

gewoon doorgegaan, zowel bij de regering in Londen als in kringen van
de NSB!
C EN X ZIJN NEDERlANDS

Dat de 'vernederlandsing', waarin
ook de vergaderaars over onze spelling beweren te geloven, een mythe
is, leren zelfs hun eigen publikaties.
Ten tijde van de invoering van het
Groene Boekje in 1955 deden C.B.
van Haeringen en anderen hun beklag over het grote publiek dat de
tot 1955 officiele spelling bureau's
nooit door buro's had vervangen,
maar eerder bureaux was gaan schrijven. En ofschoon biljart al rond
1800 de officiele spelling was, verscheen op cafcruiten nog vaak cafebillard; velen schreven ook na 1955
paedagoog en het woord postuum had
de neiging in posthuum te verandereno

In onze tijd treffen we ook geen
'vernederlandsing' aan. De in de jaren zestig en zeventig geschreven
fantasiespellingen kado, aksie, belgies
en kompjoeter sterven uit. Het correcte Belgisch en computer overheersen
weer zeer sterk, en aktie en kado zijn
nog wel te zien, maar maken steeds
meer plaats voor actie en cadeau. Bij
het nieuwe woord fax heeft iedereen
de x volkomen aanvaard en taalt
niemand naar faks. De c en de x zijn
doodgewone, Nederlandse letters,
en actie en fax zijn doodgewone, Nederlandse spellingen.
Samenvattend: onze spelling heeft
zich altijd bewogen in de richting
van een gevarieerd schriftbeeld met
spelvormen die met elkaar samenhangen en die oorsprongen zicht<
baar maken.

Spellingverandering en gedateerde teksten
Gerard Verhoeven - hoofdmedewerker
Taal, Nederlandse Taalunie
In de discussie over spellingverandering zijn de voorstanders
vaak afkomstig uit het onderwijs, met name uit het basisonderwijs. De felste tegenstanders
vindt men in het algemeen onder schrijvers. Zij voelen zich als
een beeldhouwer die gewend
was aan marmer en die nu aileen nog maar met leisteen mag
werken. De onderwijzers komen
op voor degene die het nog
moet leren; de schrijvers voor
degene die het al onder de knie
heeft en weer moet omschakelen. Wat is de invloed van de

Het belangrijkste argument dat de
schrijvers aanvoeren tegen spellingwijziging is niet het moeten wennen
aan iets nieuws. Zij zijn bang dat alles wat in de oude spelling is geschreven, meteen een zeer gedateerde indruk zal maken: de geschreven
cultuur van voor de verandering zal
moeilijker toegankelijk worden.

bij? En: wordt een oude tekst
lingherziening of speelt een andere afkeer ons parten?

ten mijn godsdienst geen zedelijkheid. Zullen wij nu op onze beurt tot hen zeggen:
buiten mijn zedelijk ideaalgeen godsdienst? Dot hun religie te wenschen overlaat uit het oogpunt der zedelijke gestrengheid, kunnen wij hun toch niet tot een verwijt maken, wij wier moraal zooveel te
wenschen over/aat uit het oogpunt der religieuze verheffing!"

STIJL OF SPELLING?

Gek is dit argument zeker niet. Ieder
die wel eens een 19de-eeuwse roman
of verhandeling gelezen heeft, zal
hebben ervaren dat de kloof met hedendaags proza ontzaglijk groot is.
Maar ligt dat aan de spelling? Om
die vraag te kunnen beantwoorden
heb ik twee min of meer willekeurige stukken proza uitgezocht, een uit
1891 en een uit 1906, die ik eens
aan u wil voorleggen.

Nederlandse schrijftraditie hierwerkelijk gedateerd door spel-

Lutheren een Kalvijn mogen zeggen: bui-

II

Zij hebben uit geestelijke atomen een ge-

meente gevormd, en dit geeft hun recht op
onzeneerbied. Ten hunnen aanzienpast
een kritiek, welker openhartigheid nooit in
beschimping ontaordt; en die hoar voorwerp in ruimte van blik overtreft. fen

Allard Pierson: Voorrede tot studien over
Johannes Kalvijn

Dit stuk maakt op ons een uitgesproken ouderwetse indruk. Welke
aspecten van de spelling zouden
daarvoor verantwoordelijk gesteld
kunnen worden? Ik zie de volgende
verschillen: onzen wordt bij ons
onze, Kalvijn wordt Calviin, wenschen
wordt wensen (tweemaal) en zooveel
schrijven wij als zoveel. In totaal
slechts vijf verschillen ten opzichte
van de huidige situatie (nog niet een
per zin), waarbij ook nog een van de
oude vormen in zekere zin moderner is dan de hedendaagse. Als we
deze vijf spellingen zouden aanpas- >
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sen, zouden we nog allerminst een
modern aandoend stuk krijgen.
U kunt een aantal andere verouderde elementen waarschijnlijk probleemloos aanwijzen: ten hunnen,
welker, wier. Dit zijn geen spellingkwesties, maar verouderde voornaamwoordelijke aanduidingen.
Overigens houden beregelingen van
onze spelling, zoals het Groene Boekje, zich - ten onrechte - weI bezig
met voornaamwoordelijke verwijzingen.
ARCHA"iSCHE TAAl

Laten we nog een ander stukje bekijken, dit keer iets van meer literaire
aard.
"Die deerns en knapen zijn meestal onuitstaanbaaren hun gekwakel en gelammenteer is buiten aile realiteit geprojecteerd.
Waarom nooit onder deze vrijage, de algemeen menschelijke tragiek van het misstappende meisje? Waarom niets van den
onstuimige kant der zinnedriften in de boe-

gen van wat tegenwoordig gangbaar
is.
SOORTEN SCHRIJFTAAl

Beide citaten wijken op een heel verschillende manier af van modern Nederlands, en dat hangt samen met
het feit dat de schrijftaal van rond
1900 uit minstens twee soorten bestaat. De ene soort, de zakelijke
schrijftaal, treffen we aan in kranten,
tijdschriften en wetenschappelijke
verhandelingen. Pierson zit in die
traditie. Deze doet nu ouderwets aan
door woordgebruik en zinsbouw.
Daarnaast bestond er in die tijd een
meer artistieke vorm van geschreven
taal, dichter aansluitend bij de
spreektaal, sterk ritmisch, waar
Querido zich van bedient. Zijn stijl,
die destijds als zeer modern gold,
doet nu niet minder ouderwets aan,
door zinsbouw en woordgebruik en
door het overmatig gebruik van leestekens, waaronder accenttekens en
apostrofs: alles heel schrik'lijk!

ren? In een boekals Minnehandel hadden
zich hier die groote en geweldige faktoren
allerprachtigst moeten verdiepen.
Minnehandel lijkt in die richting, een on-

gewildeLaTerre-parodie. Niet aileen dat
we van den schrik'lijken boerenkommer
nietsmerken, we doen dat ook niet van 't
menscneiuke in den boer. "
IsraelQuerida overStijn Streuvels ' Minnehandel

De volgende spellingverschillen met
het hedendaagse Nederlands zijn aan
te wijzen: menschelijke wordt menselijke, den wordt de (tweemaal), groote
wordt grote en schrik'liiken ten slotte
wordt schrikkelijke. Ook hier vijf verschillen tussen de oude en de nieuwe
spelling.
Zijn deze factoren nu aIleen verantwoordelijk voor de gedateerde indruk die het stuk maakt, of ligt dat
ook aan andere zaken? Ook hier kunt
U ongetwijfeld een aantal andere,
verouderde elementen aanwijzen:
deems in plaats van deemen, gekwakel,
zinnedritten, schrik'lijken in plaats van

verschrikkelijke, boerenkommer.
Zat het ouderwetse bij Pierson
hem dus vooral in het voornaamwoordelijke gebruik, bij Querido zijn
het vooral verouderde woorden die
ons opvallen. In allebei de stukken
vertoont ook de zinsbouw afwijkin-

Er zijn dus naast de spelling op zijn
minst twee redenen aan te wijzen
waarom het geschreven Nederlands
van zo'n honderd jaar geleden een
nogal belegen indruk op ons maakt.
Ten eerste bestond er een type
schrijftaal dat sterk afweek van de
spreektaal van toen en van die van
nu. Onze huidige zakelijke schrijftaal
staat dichter bij onze spreektaal, al
blijft de afstand aanzienlijk. En, ten
tweede, als men een schrijftaal poogde te hanteren die minder last had
van de stijve boord, dan deed men
dat binnen een artistiek ideaal dat
het onze niet meer is. Kortom, of we
nu een geleerde verhandeling van
een eeuw geleden lezen of gevoelig
proza van een tachtiger, ouderwets is
het voor ons in allebei de gevallen,
ook als de stukken herspeld zouden
worden.
In 'het buitenland' schijnt dat anders
te zijn. De schrijftaaltraditie van de
Engelsen en Fransen vertoont een
minder grote kloof met de spreektaal.
Voor de Duitsers geldt dat zeker niet.
Daar staat de schrijftaal, ook heden
ten dage, nog zeer ver af van de
spreektaal. De kloof tussen vroeger
en nu is daardoor echter minder
groot dan bij ons. Ook de impressionistische, artistieke schrijftraditie, bij

ons alomtegenwoordig tot ver in
deze eeuw bij ieder met literaire pretenties, bestaat in het Engels nauwelijks; in het Frans wel, maar daar is
die schrijfstijl nooit de algemene
norm geworden voor literair proza.
Dit alles neemt niet weg dat die
vijf spellingverschillen per stukje
ook bijgedragen kunnen hebben tot
de gedateerde indruk die het geheel
op ons maakt. Mischien leidt een
spellingverschil per bladzijde er al
toe dat een tekst een vreselijk ouderwetse indruk maakt. Ik ken geen onderzoek dat daarover uitsluitsel
geeft.
llCHAMEllJKE AFKEER

WeI kunnen we te hooi en te gras
opmerkingen beluisteren die iets
verraden over de attitude van de
spreker of schrijver ten aanzien van
een bepaalde spelling of spellingverandering. Veel mensen voelen zich
fysiek welhaast onpasselijk worden
bij het lezen van woorden in een
nieuwe spelling. Zij vinden een ij bij
het ontbijt afschuwlik! Zo vond
Godfried Bomans odeklonje niet ruiken naar eau de cologne. Mensje van
Keulen vindt ougustus zo koud klinken en voor Jules Deelder is Got
geen God meer.
Dit alles wijst erop dat een nieuwe,
ingrijpende spellingverandering ertoe zalleiden dat alles wat tot nu
toe in het Nederlands is geschreven
als ouderwetser zal worden ervaren
dan zonder zo'n wijziging. Voorstanders van spellingverandering
zijn in het algemeen geneigd de
emotionele reacties ten aanzien van
wijzigingen te bagatelliseren. Door
spellingwijziging verandert immers
de taal niet.
Voor de geletterde echter is de
spelling een deel van de taal, de
evenknie van de uitspraak. Spellingverandering is voor hem even ingrijpend als uitspraakverandering. Tal
van onderzoeken hebben de centrale rol van het woordbeeld bij de verwerving, het onthouden en het gebruik van de geschreven taal aangetoond. Daarom moet een rationalisering van de spelling, die velen terecht bepleiten, niet of in elk geval
niet diep ingrijpen in de bestaande
woordbeelden.
<
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H et sprookje van de

T. Hoevers - Amsterdam-Nieuwendam

en hardnekkige misvatting is er de oorzaak van
dat spellingverbeteraars
het zich onnodig moeilijk
maken. Men blijft maar
praten over de tussenletter n bij samenvoegingen. De huidige regeling
over het al of niet schrijven van die
n vindt men terecht verwarrend, lastig en onlogisch. De een wil die n
geheel afschaffen, de ander juist altijd wél schrijven. Dat kan geen van
beide. Absolute uniformiteit is niet
haalbaar.
Er is geen tussenletter n. Wel een
tussenletter e. Meestal verschijnt hij
niet: huis + deur = huisdeur, fiets + bel
= fietsbel, en niet huizedeur, fietsebel.
Maar paard + staart en hond en hoop
(= eigenlijk paardstaart, hondhoop)
wordt paardestaart en hondehoop. We
kunnen dus woorden onderscheiden
mét een tussenletter (paard, hond,
speld, kip) en zonder tussenletter
(huis, fiets, straat, vloer, schroef).
INVLOED VAN UITSPRAAK

In samenvoegingen als fietsenhok,
stratenplan is die n niets anders dan
de eindletter van het eerste woord,
namelijk de meervouds-n. Het is dus
logisch de woorden ongewijzigd
achter elkaar te zetten en die eind-n
gewoon te laten staan. Afschaffing
zou zeker geen vereenvoudiging
zijn. De uitgang -en komt namelijk
ook voor bij onverbogen woorden:
keuken, toren, binnen, buiten. En die
wil men weer wél laten staan. Dus
fietsen + hok = fietsehok, maar keuken
+ deur = keukendeur. De ene eind-n
vervalt, de andere blijft staan. We
moeten dan dus onderscheid maken
tussen twee soorten eind-n. Faal je
daarin, dan krijg je weer fouten als
keukedeur, binnestad, torespits, buitewijk. Veel beter kunnen we beide

soorten n gewoon laten staan. Dan
hoeven we dat onderscheid niet te
maken. Dus: toren + spits = torenspits,
fietsen + hok = fietsenhok.
Het probleem is alleen dat de
meervoudsuitgang -en en de tussen-

tussenletter n
letter e in de praktijk gelijk klinken,
omdat de eind-n doorgaans niet
wordt uitgesproken, behalve in het
noorden en oosten. Bij twijfel over
het enkel- of meervoud van het eerste woord weten we dan wel eens
niet of we nu de tussen-e of de
meervouds -en moeten schrijven, anders gezegd: met of zonder n. Volgens de huidige regeling neemt een
samenstelling in zo'n geval het enkelvoud aan: men schrijft dan alleen
de e. Maar dat leidt tot de zotte toestand dat woorden zonder tussenletter toch de tussen-e krijgen.
Een klassiek voorbeeld is schroevedraaier. Je draait er veel schroeven
mee, maar slechts één tegelijk. Men
ziet daarin een twijfelgeval, wat op
zichzelf twijfelachtig is. Men neemt
dan het enkelvoud aan en schrijft
slechts de e. Maar schroef met tussen-e, dat kan helemaal niet. Het is
immers schroefkop, schroefdraad, niet
schroevekop, schroevedraad. Wil je
aanduiden dat er maar één schroef
tegelijk mee wordt gedraaid, dan
zou het dus schroefdraaier moeten
zijn. De werkelijke uitspraak is echter schroevedraaier. Maar die toonloze e die we zeggen is geen tussenletter maar de meervouds -en, waarvan
in sommige streken de eind-n in de
uitspraak wordt weggelaten. Dus:
schroevendraaier.
Ook fiets is een woord zonder tussenletter. Het is immers fietsbel, niet
fietsebel. Fietsehok is dus onbestaanbaar. Je zet fietsen in dat hok, dus:
fietsen + hok = fietsenhok.
LOGICA ALS MAATSTAF

Alleen als het eerste woord absoluut
enkelvoudig is, moeten we de enkele
e schrijven. Een staart zit maar aan
één paard, een hoop komt maar van
één hond, het enkelvoud staat vast,
dus: paardestaart, hondehoop. Het is
dus evenmin mogelijk de meer
-voudsn
bij samenvoegingen altijd
juist wél te schrijven (paardenstaart,
hondenhoop, manenschijn, koningin
-nedag).
Want dan schrijven we het

eerste woord in het meervoud terwijl
dat helemaal niet aan de orde is.
Is het tweede woord een stofnaam, dan moet eveneens het eerste
woord in het meervoud (paardenvlees, hondenpoep, kippensoep). Want
dat zijn twijfelgevallen. Mijn spelling (Spelling-Hoevers) keert dus de
huidige regeling om: bij twijfel niet
het enkel- maar juist het meervoud
aannemen. Woorden waarbij geen
tussenletter past, worden dan automatisch van de tussen-e uitgesloten.
Wordt het tweede woord meervoudig,
dan heeft dat geen invloed op het
eerste woord. Dus: paardestaarten,
speldeprikken, hondehopen (iedere
staart apart zit maar aan één paard,
enz.). Dat is consequent ten opzichte
van woorden zonder tussenletter, die
immers eveneens enkelvoudig blijven: fietsbellen, vloerkleden, niet fietsenbellen, vloerenkleden. Nog een consequentie: perenboom (er hangen peren aan); eikeboom (het is maar één
boom); eikenbos (er staan veel eiken
in dat bos) . Gewoon de logica toepassen.
Men kan het dus op verschillende
manieren zeggen. Als het eerste
woord meervoudig is of kan zijn,
dan met de n. De e alleen dan als het
enkelvoud absoluut vaststaat. Heeft
het in onverbogen vorm een eind -en
(toren, binnen), dan blijft die staan.
Dus: zet de woorden ongewijzigd
achter elkaar. Heeft het eerste woord
een eind -en, ongeacht zijn soort
(fietsen, keuken), dan blijft die gewoon staan. Heeft het geen eind -en,
ook dan ongewijzigd achter elkaar
(huisdeur), maar met de tussenletter
e als ons taalgevoel ons dat ingeeft
(speldeprik). Ofwel: als we in samenvoegingen de toonloze e zeggen, dan
schrijven we -en-, tenzij de logica dat
absoluut verbiedt.
Afstappen dus van het begrip 'tussenletter n'. Ik nodig iedereen uit dit
voorstel eens te proberen. <
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Achthonderd jaar geleden was de schriftelijke weergave van het gesproken
woord een probleem dat elke schrijver op zijn eigen manier oploste. Het zou
nog eeuwen duren eer er van een algemeen aanvaard spellingsysteem, zoals
wij dat kennen, sprake was. Wat er in de tussentijd gebeurd is, wordt uitvoerig verhaald in G.e. Molewijks boek Spellingverandering van zin naar onzin
(1200-heden).

Van eeuwig doorknutselende
veranderaars

Harry Cohen - Brussel

Pleidooi voor een stabiele spelling

z

oals uit de titel blijkt, wil de
auteur de geschiedenis van de
Nederlandse spelling niet alleen beschrijven, maar ook
beoordelen. Daardoor gaat
zijn aandacht vooral uit naar de tijd
waarin de overheid zich met de spelling bemoeit, dat wil zeggen de laatste twee eeuwen. In 1804 liet de regering voor het eerst een in haar opdracht geschreven verhandeling
over de spelling verschijnen. Samensteller was de Leidse hoogleraar Siegenbeek. Deze regeling stuitte echter
op nogal wat weerstand bij het publiek. Meer succes hadden de taalkundigen DeVries en Te Winkel, die
omstreeks 1865 een afwijkend systeem publiceerden. Hoewel de overheid zich afzijdig hield, groeide hun
aanhang met het jaar, vooral in onderwijskringen. In 1883 ging de regering overstag: in al haar stukken
moest voortaan de spelling van De
Vries en Te Winkel worden toegepast. In de daaropvolgende vijftig
jaar heeft deze spelling de facto als
standaard gefungeerd.
EEN WOEllGE PERIODE

Molewijk ziet de spelling in elke fase
van haar ontwikkeling als de resultante van drie krachten: het spellingconservatisme van degenen die nooit
iets willen veranderen, het spellingcontraminisme van degenen die altijd
iets willen veranderen, en het spellingregulisme, een maatschappelijk
mechanisme dat bewerkstelligt dat
van elke reeks spellingvarianten er
een de status van norm krijgt, zodat
de andere afsterven. Voorbeeld: van

de reeks t'huys, thuys, thuis is de derde variant de norm geworden, de
twee andere zijn verdwenen. De
conservatief had ze alle drie willen
behouden, de contraminist stelt tuis
voor.
In deze visie zijn Siegenbeek en
De Vries en Te Winkel volvoerders
van het regulisme. Zij hebben de in
gebruik zijnde spellingvormen op
een verstandige manier geselecteerd.
Het resultaat van hun werk is van
begin af aan bedreigd door contraministen die nieuwe, in de praktijk
niet bestaande varian ten trachtten
in te voeren. De geschiedenis van
dit contraminisme en zijn beoordeling daarvan vormen het centrale
onderwerp van Molewijks boek.
In de negentiende eeuw was contraminisme meestal niet meer dan een
particuliere liefhebberij. Van Deyssel
schreef bijvoorbeeld maniitiek en siloet, maar verwachtte niet dat iemand hem daarin volgen zou. Het
verschijnsel kreeg pas rhaatschappelijke betekenis toen de Leerplichtwet
in zicht kwam. In 1891 publiceerde
de HBS-leraar Kollewijn zijn plan
voor een Vereenvoudigde Spelling
(geen heerlijke visch met boonen, maar
heerlike vis met bonen), anderen volgden met gematigder of juist radicalere projecten en er werd de ene regeringscommissie na de andere ingesteld om al die voorstellen te onderzoeken. Deze woelige periode wordt
in detail beschreven.
HETANDERE UITERSTE

Molewijk stelt vast dat geen van de

plannen van nut was. De contraministen hebben nooit een steekhoudend motief aangevoerd om van De
Vries en Te Winkel af te wijken. De
bewering dat een eenvoudiger spelling gemakkelijker te leren valt, is
nooit hardgemaakt. Bovendien
vindt de auteur dat aan het onderwijsaspect te veel gewicht wordt gehecht, gezien het relatief korte deel
van ons leven dat we op school
doorbrengen. Voor het argument
dat zo'n spelling meer schrijfgemak
oplevert, is hij evenmin gevoelig. In
elk mensenleven wordt vele malen
meer gelezen dan geschreven, en
het leesgemak gaat er met een vereenvoudiging juist niet op vooruit.
Volwassenen lezen namelijk niet letter voor letter, maar herkennen
complete woordbeelden. Elke verandering in deze beelden, in welke
richting ook, veroorzaakt dus over..
gangsmoeilijkheden.
In het algemeen willen contraministen het spellingbeeld beter in overeenstemming brengen met de klankenreeks die men bij het spreken
hoort. Molewijk laat zien dat volkomen overeenstemming am diverse
redenen een onmogelijk ideaal is: er
zi]n meer klanken dan lettertekens;
er zijn allerlei uitspraakverschillen
binnen de taalgemeenschap; de uitspraak van een woord wordt bemvloed door zijn 'omgeving' (in soep
horen we een p, in soepbord niet),
enz. Maar ook al was dat ideaal te
verwezenlijken, dan nog louden bepaalde afwijkingen tussen schrift en
klank zinvol zijn. Nu ik word met
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een d wordt geschreven, ziet de lezer
sneller dat het om het werkwoord
worden gaat, en de t in hij wordt geeft
nag een scheutje extra informatie.
Sommige moderne contraministen
erkennen dit voordeel, maar vervallen dan meteen in het andere uiterste (hij ieezt, beschaavd e.d.).
KOSTEN, lEED EN SCHADE

In 1934 voerde minister Marchant
een nieuwe spelling in, waarin een
groat deel van Kollewijns voorstellen was verwerkt. Dit systeem was
uitsluitend voor het onderwijs bestemd, maar in de Spellingwet 1947,
die een wijdere strekking had, werd
het vrijwel ongewijzigd ovcrgenomen. Ten slotte volgde in 1954 het
Groene Boekje, dat ons doen en laten tot op de dag van vandaag beheerst.
Ook daarna is er weer een stroom
van hervormingsplannen gelanceerd, niet aIleen door particulieren,
maar ook door overheldscommissies. AIle projecten worden in het
boek uitvoerig doorgelicht, zodat we
een idee krijgen van wat er zoal bedacht is. Er zijn hervormers geweest
die raadiejoo wilden spellen, anderen
dachten aan srik, haavu of onenechhijt. Een noemde zich kriitiisu sgoolloogoopeedist en een ander stelde hij
zettt voor (zetten minus -en plus -t).
Het hoek bevat ook een massa informatie over algemene taalproblemen,
de omstandigheden in Zuid-Afrika
en Suriname, de opkomst van het
Esperanto, de toestand tijdens de
Duitse bezetting en nag veel meer.
Deze excursies zijn op zichzelf vaak
interessant, maar het betoog wordt
er nogal onoverzichtelijk en zeker
niet overtuigender door.
Maar overtuigen is juist waar het de
schrijver am te do en is. Zijn boodschap is dat het Nederlands na de
aanvaarding van de spelling van De
Vries en Te Winkel is aangeland bij
wat weI de 'orthografische eindtoestand' wordt genoemd (net als het
Engels). Elke verdere wijziging van
buitenaf veroorzaakt kosten, leed en
cultuurschade, terwijl daar geen enkel voordeel tegenover staat. De wi]zigingen van 1934 (Marchant) en
1954 (Groene Boekje) waren misstappen, maar daar moeten we ons
nu bij neerleggen. Iedereen houde

zich voortaan aan het Groene Boekje (aIleen de voorkeurvormen) en
Van Dale. We hebben geen behoefte
aan een regeling door de overheid of
een academie; de handhaving van
de normen kan aan de taalgebruikers zelf en de woordenboekmakers
worden overgelaten. Ais de spelling
op deze wijze met rust gelaten
wordt, zal slechts af en toe een
spontane mutatie optreden. De geruisloze overgang van gramofoon op
grammofoon was daar een voorbeeld
van (straks mafia en impressario?).
MISSIONAIRE EIGENWAAN

Tot zover de inhoud van het boek;
nu iets over de betoogtrant. Ieder
die iets aan de spelling wil veranderen, behoort tot de 'eeuwig doorknutselende veranderaars' met 'bijna onbeschrijflijk primitieve gedachten' die 'min of meer automatisch de aanval inzetten tegen iedere
spelling die ze toevallig aantreffen'.
Met behulp van 'vergiftigde pijlen'
natuurlijk! Zij verenigen zich in
'spellingkerken' waarvan de 'meestal
wat onvolwassen leden' hun 'rnissionaire eigenwaan' botvieren en
'primair door dromen, obsessies en
verzinsels worden voortgestuwd'. En
zo gaat dat door, vijfhonderd smalende bladzijden lang. Goede trouw
schijnt bij de wederpartij niet te bestaan. Ook bij taalkundigen gaat het
am 'emotionele voorkeuren' die zij
'met een jargon camoufleren en met
een academische titel prestige verlenen'. De 'fonologenprofessor' Paardekooper is een 'orthografische tobber' wiens ideeen 'op hun best nutteloos' zijn. Zijn medestanders gebruiken de 'schoolkindermythe' am
hun 'bijna fysieke en irrationele afkeer van c's e.d. met een rationeel
en sociaal klinkende saus te overgieten'. De regering deugt nag minder,
want die heeft 'heel veel moeite gedaan am reeds lang stabiel geworden spelvormen te ontregelen' en
'de allergrootste en alleridiootste
spellingoorlog aller eeuwen' uitgelokt. Marchant rnikte zelfs op een
'biologische sluipmoord' terwijl de
Taalunie 'onder het mom van iets
op te lossen op een permanente
chaos aanstuurt'. Wie niet tegen zulke massale scheldpartijen kan, zal
het boek niet uitlezen. Jammer,
want er staat zoveel wetenswaardigs

(en amusants!) tussen dit soort verbitterde uitvallen. AIleen al de literatuurlijst is een kostbaar bezit.
MOlEWIJK'S KIERTJE

Een tweede punt van kritiek is de typografische verzorging. Het boek
rammelt van de zetfouten (nu er
geen zetters meer zijn om de schuld
te geven, kunnen we eigenlijk beter
van tikfouten in het manuscript
spreken). Honderden verschrijvingen en vergissingen, zelfs onjuistheden in namen en citaten, en natuurlijk oak die plaag van onze tekstverwerkende tijd: zinnen waarin overblijfsels van een vorige formulering
ronddrijven. Dergelijke gebreken
zeggen natuurlijk niets over de kwaliteit van de inhoud, maar - zoals
iedere koopman weet - elk produkt, goed of slecht, vindt minder
aftrek in een flodderige verpakking.
Verder wordt op tientallen plaatsen
afgeweken van de schrijfwijze in het
Groene Boekje of Van Dale (gebruik
van hoofdletters en koppeltekens,
aaneenschrijfkwesties). Oak dat is
geen doodzonde, maar weI vreemd
in een betoog waarin fixatie en stabiliteit als het hoogste goed worden
aangeprezen.
Aan het eind van het boek worden
enkele suggesties gegeven voor wat
de Taalunie nu zou kunnen doen. In
receptvorm: men neme de Herziene
Woordenlijst (SDU, 1990), men verwijdere daaruit de Appendix (dan
blijft de voorkeurspelling over), men
vervange in woorden als produkt en
publikatie de k door een c, men wi]zige woorden als leeuwekuil volgens
een nieuwe regel voor de tussenletter n (leeuwenkuil), maar niet met
'ijzeren consequentie' (paddestoel
blijft zo). Men voere ten slotte een
andere regel voor het gebruik van de
apostrof in (Molewijks boek wordt
Molewiik's boek). Zulke voorstellen
zijn op zichzelf niet onredelijk. Tja,
zo zet ieder de deur op zijn eigen
kiertje.
<
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VAN WOORD
TOT WOORD
enemarken verwerpt Maastricht, nationalistische bewegingen in het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en
Spanje beginnen zich te roeren, Belgie valt uit elkaar en in het
Oostblok ontstaan steeds meer staatjes. Het is duidelijk: er bestaat angst
voor centralistisch bestuur en er is
een tendens tot versplintering. Freddy Heineken, de gepensioneerde
voorman en president-commissaris
van het gelijknamige concern, speelt
daar handig op in met zijn verdeling
van Europa in een federatie van 75
staten.
• GEEN PAIS EN VREE

U hebt het allen kunnen lezen : bezorgd over het moeizame proces van

Marlies Philippa

Eurotopia
indeling van Europa voorste lt. Eind
juni is deze brochure uitgegeven
door de Amsterdamse Stichting voor
Historische Wetenschap. Heineken
heeft zich laten inspireren door de
Britse historicus Parkinson, en hij
heeft diens plannen uitgewerkt in
samenwerking met twee Leidse geschiedkundigen, de professoren H.L.
Wesseling en H.W. van den Doe!.

/

l

voorkomen.
Een nobel streven, dat mij weI
aanspreekt. Niet aileen houd ik niet
van oorlog, ook ben ik gek op gren zen. Hoe meer grenzen, hoe meer
buitenlanden en hoe meer vakantiegevoe!. Toch heb ik mijn bedenkingen . Grote landen kunnen nu last
van machtswellust hebben en andere volkeren willen opslorpen, maar
met kleine landjes is ook niet alles
pais en vree. Denk maar aan de herverdeling van joegoslavie en, wat
onze eigen geschiedenis betreft, aan
de oorlogen tussen het bisdom
Utrecht en het graafschap Holland.
En na de boycot van Nederland
door Griekenland geloof ik niet dat
de oprichting van de staat Macedo nie zo'n vrede lievend idee is.
Ook verder schort er nog wei het
een en ander aan Heinekens utopie.
Ais ik bijvoorbeeld naar Scandinavie
kijk, vraag ik mi j af waarom de Lappen met hun aan het Fins verwante
taal geen eigen staat hebben gekregen en waarom de Faeroer (letterlijk
'Schapeneilanden ') statenloos zijn
geworden. Tegenwoordig wonen er
heus niet aileen schapen meer! De
bevolking bezit een op het l)slands
lijkende taal met een rijke literatuur.
• GEEN RECHT AAN TAAL

Europese eenwording en het opduikende chauvinisme in Midden- en
Oost-Europa, heeft Heineken een
fraaie brochure in het Engels laten
vervaardigen waarin hij een her-

Aile nieuwe landen zullen een bevolking krijgen van tussen de vijf en
tien miljoen inwoners. Er zal dus
meer evenwicht zijn, waardoor oorlogen gemakkelijker kunnen worden

Voor de naamgeving van de nieuwe
staten zijn Heineken en zijn adviseurs uitgegaan van nog bestaande
en van historische namen. Die historische namen zijn weI uit heel verschillende tijdvakken geplukt; zo is
Mercia de naam van een vroeg-middeleeuws koninkrijk in Engeland,
Noricum (Zuidoost-Oostenrijk) die
van een Romeinse provincie en
Hannover die van een negentiendeeeuws koninkrijk. Dat ze niet uit dezelfde tijd komen, is niet zo erg,
ware het niet dat aan die naamgeving grenzen worden gekoppeld.
Naar Heineken zegt, zijn de grenzen
overigens voornamelijk bepaald
door de huidige bestuurlijke eenheden , zoals de graafschappen van
Groot-Brittannie en de provincies
van Nederland. Helaas heeft hij veeI
te weinig rekening gehouden met
vroegere en hedendaagse taal- en
dialectverschillen.
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De verdeling van de Nederlanden
zint mij helemaal niet. Heineken
denkt aan een driedeling. Ten eerste
de staat Holland-Zeeland, bestaande
uit de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland;
dan de staat Ilsselland met daarin
Friesland, Groningen, Drente, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant
(Flevoland wordt gemakshalve maar
even vergeten) en ten slotte de staat
Vlaanderen, opgebouwd uit Nederlands Limburg, Vlaanderen en Brussel. Wat stelt hij zich voor bij Ilsselland? Is hi j niet bevreesd voor naderende burgeroorlogen tussen Friezen
en Groningers, Drenten en Brabanders? En hoe moeten de Utrechters
zich voelen, wonend in een uitstulpsel van Holland en Zeeland? De
driedeling van Heineken doet geen
recht aan de geschiedenis noch aan
de taalkundige verhoudingen.
STAMMENINDEllNG
Ik heb een ander idee. We hebben
allemaal op de lagere school geleerd
dat onze landen bewoond werden
door Friezen, (Neder)franken en
(Neder)saksen, die elk hun eigen taal
hadden. Die van de Nedersaksen
sloot ten nauwste aan bij het Nederduits en die van de Nederfranken
heeft de grondslag gevormd voor

het latere Nederlands. Laten we die
oude indeling als basis nemen en er
wat verfijningen op toepassen, vooral wat het Frankische deel betreft.
Dan komen we allereerst tot de oprichting van de staat Friesland. Daartoe behoort Friesland, Flevoland, de
Waddeneilanden en Noord-Holland
tot aan het IJ, inclusief Amsterdam.
In dat deel van Noord-Holland
wordt behalve Kennemerlands ook
Westfries, Zaans en Waterlands gesproken, en daarin zitten nog heel
wat Friese kenmerken. Amsterdam
moet erbij omdat dat gedeeltelijk
boven het IJ ligt en omdat er in Flevoland ook heel wat Amsterdammers wonen. In vroeger tijden liep
Friesland nog veel verder door, maar
het stuk ten zuiden van het IJ is al
vroeg gefrankiseerd.
De tweede staat is Utrecht, samengesteld uit zuidelijk Noord-Holland,
ZUid-Holland, Utrecht en het Gelderse rivierengebied inclusief Arnhem, met als noordoostelijke grens
de Oude Ilssel, Doetinchem en
Doesburg horen erbij. De grens
moet naar het oosten worden verlegd, want Kleef en Emmerik zijn
tenslotte oorspronkelijk Nederlands.
In het nabijgelegen Xanten werd de
oudste Nederlandse tekst geschreven! Een gedeelte van Westfalen

komt dus bij ons. Daarentegen worden noordelijk Gelderland en de
Saksische provincies Groningen,
Drente en Overijssel samengevoegd
met aangrenzend Nedersaksisch gebied.
'ZUIDEllJKE STREEK'
Wat de zuidelijke Nederlanden aangaat, moet er een staat Vlaanderen
komen: Zeeland (eventueel met de
Zuidhollandse eilanden erbi j), WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen. Een herleving
van het oude graafschap Vlaanderen, dat in veel opzichten nog steeds
een aaneengesloten dialectgebied
vormt.
De laatste staat zou ik Teisterbant
willen noemen, dat 'zuidelijke
streek' betekent. Het vroegere Teisterbant ligt in het rivierengebied,
maar dat maakt niet zoveel uit. Een
naam mag wel geexporteerd worden. Deze nieuwe staat zal NoordI
Brabant en de Belgische provincies
Antwerpen en Brabant tot aan de
taalgrens (inclusief Brussel) omvatten, alsmede Belgisch en Nederlands
Limburg. Zuidoost-Limburg gaat
naar Noord-Rijnland.
In aIle Lage Landen zal harmonie
zijn en het leven wordt er weer
<
goed.

aarvergadering
Genootschap Onze Taal
Redactie Onze Taal
Op donderdagmiddag 21 mei hield
het genootschap in een van de vergaderzalen van het Centraal Station
te Den Haag zijn jaarvergadering
over het afgelopen jaar. Vier leden
bezochten de bijeenkomst en hadden een geanimeerde discussie met
het bestuur over gevoerd en te voeren beleid.
In zijn inleiding ging de voorzitter in op de doorlopende groei van
het ledenaantal, op het congres
'Naamkunde' dat op 13 november

1993 zal plaatsvinden, en op de intensievere samenwerking met de
Vlaamse zustervereniging VAN. In
1992 zullen Onze Taal en de VAN
het wederzijds werven van leden in
Vlaanderen en Nederland ter hand
nemen, en voortaan zal er steeds
aandacht worden besteed aan de inhoud van elkaars tijdschriften.
VERSlAGEN OVER 1991
De ter inzage liggende en uitgereikte
notulen van de jaarvergadering over
het jaar 1990 werden goedgekeurd;
evenzo het Jaarverslag 1991 en het

financieel verslag over 1991. Bij de
bespreking van het Jaarverslag 1991
toonde een van de aanwezige leden
zijn bezorgdheid over de toekomst
van het Nederlands in Europa. De
voorzitter kon vaststellen dat het genootschap actie ondernomen heeft
zowel toen minister Ritzen de invoering van het Engels als universitaire
voertaal aan de orde stelde, als toen
het Europese Hof een uitspraak deed
over etikettering, die de belangen
van Nederlandssprekenden zou kunnen schaden.
De penningmeester beschreef de >
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gezonde financiele positie van het
genootschap. Een punt van zorg
vormen de toenemende kosten van
de Taaladviesdienst, nu het aantal
verzoeken om taaladvies in 1991 is
opgelopen tot ongeveer 2500 en de
sterke stijging zich voortzet. De subsidie die de Nederlandse Taalunie
voor de Taaladviesdienst geeft, zal
voorlopig niet verhoogd kunnen
worden. De ledenvergadering verklaarde zich akkoord met een eventuele lichte contributieverhoging
om de voortzetting van de activiteiten van de Taaladviesdienst te waarborgen.
Nadat aan de penningmeester decharge was verleend over zijn gevoerde financiele beleid, werd een
nieuwe kascommissie samengesteld
uit de oud-bestuursleden mr. T. Faber-de Heer en drs. A.P.M. de Bie.
BESTUURSSAMENSTElllNG
Mevrouw mr. T. Faber-de Heer is na
acht jaar bestuurslidmaatschap afgetreden als vice-voorzitter van het genootschap. In de aansluitende vergadering van het Algemeen Bestuur
is bestuurslid dr. D. Dolman gekozen als nieuwe vice-voorzitter.
De door het bestuur voorgedragen kandidaat-bestuursleden mevr. drs. A. Kosterman, Iozef H.M.
Deleu en dr. J.L.A. Heestermanswerden met meerderheid van stemmen als nieuw bestuurslid verkozen.
De heer Deleu is het eerste Vlaamse
bestuurslid van het genootschap. De
curricula vitae van de nieuwe bestuursleden staan hiernaast afgedrukt.
STATUTENWIJZIGING
Punt 8 van de agenda luidde 'vaststelling van de gewijzigde statuten'.
Het genootschap breidt zijn activiteiten en zijn aandachtsgebied uit,
en de statuten dienden daaraan aangepast te worden. De werkzaamheden ten behoeve van tijdschrift,
Taaladviesdienst en andere verenigingsactiviteiten vallen onder het
secretariaat; in de statuten werd de
instelling van een secretariaat met
aan het hoofd een directeur vastgelegd. De doelstelling van het genootschap is verbreed en aangepast
aan deze tijd; in plaats van 'het zuivere gebruik' staat voortaan centraal
'het verantwoorde gebruik van de

Nederlandse taal in woord en geschrift handhaven en bevorderen'.
Bestuursleden worden steeds voor
vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot een herverkiezing. Voorts is
een leeftijdsgrens voor bestuursleden vastgesteld: zij mogen niet ouder zijn dan zeventig jaar.
MEDEDELINGEN/RONDVRAAG

De secretaris deelde mee dat de in
1988 aangekondigde Nationale Spellingwedstrijd voor middelbare scholieren eindelijk kan doorgaan. De
TROS en het Genootschap Onze
Taal hebben in 1988 een aparte
stichting opgericht voor deze activiteit. Door gebrek aan sponsors kon
de wedstrijd - waarvoor zich toen
540 scholen hadden ingeschreven
- destijds niet doorgaan. De Verenigde Spaarbanken, Van Dale B.V.
en computerbedrijf Apple hebben
het samen mogelijk gemaakt dat de
wedstrijd eind 1992 kan plaatsvinden.
In het verleden is door bezoekers
van een ledenvergadering de wens
geuit de leden bij activiteiten van
het genootschap te betrekken. Binnen het bestuur is een notitie over
dit onderwerp geschreven. Hierin
werd vastgesteld dat er voor het genootschap nauwelijks mogelijkheden zijn om leden te betrekken bij
werkzaamheden. Een structuur met
region ale afdelingen, gespreksavonden of werkgroepen biedt weinig
perspectief.
Moet het genootschap in de toekomst actiever en duldelijker naar
buiten treden met zijn mening over
zaken die de Nederlandse taal aangaan? Het bestuur zegt toe op de AIgemene Ledenvergadering in 1993
een samenvatting te geven van de
interne meningsvorming over dit
onderwerp.
<

CURRICULA VITAE

Mevrouw drs. A. Kosterman (Utrecht,
1935) is, no HBS-B en kweekschool,
tot 1959 werkzaam geweest in het
onderwijs in Utrecht. In de jaren zestig
werkte zij mee aan kranten en tijdschriften en maakte zij deel uit van
het Amsterdamsloutnalisten Cabaret.
Vanaf 1961 presenteert zij televisieen radioprogramma's voor de VARA.
Tevens schreefzij enkele boeken met
columns en verhalen. In 1977 deedzij
doctoraalexamen in de 5paanse Taalen Letterkundeaan de Universiteit van
Amsterdam.
Dr. H. Heestermans (Oud- Vossemeer,
Zeeland, 1943) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Nijmegen met als specialisatie oudere taalkunde, dialectkunde
en semantiek. In 1979 promoveerde
hij op de betekenisontwikkeling von
voorzetsels.
Hij is (vanaf 1970) redacteur von
het WNT, en vanaf 1976 medehoofdredacteur van de grote Van
Dole. In de periode 1987-1990 was
hij voorzitter van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Verderis hij
redactielid von het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, en bestuurslid van de Stichting LOUT (Let
Op Uw Tool) en von het Comite Buitenlands Cultuurbeleid.
De heer Heestermans publiceerde
verschillende lexicons, artikelen over
lexicografie en dialect, en artikelen
voor een breed publiek in Onze Tool
en NRC Handelsblad.
jozef Deleu (Roeselare, West- Vlaanderen, 1937) werd tweetalig opgeleid
tot leraar Nederlands en Frans, en
was tot 1970 werkzaam in het onderwijs. Hij is stichter en hoofdredacteur
von Ons Erfdeel, een algemeenNederlands cultureel tijdschrift, van
Septentrion, revue de culture neerlandaise en von De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Francais,
De heer Deleu publiceerdepoeziebundels, schreefbloemlezingen, essaybundels, diverse prozawerken en een
kinderboek. Voor zijn werk ontving hij
een tientalliteraire en culturele prijzen
in Beiqie, Nederland en Frankrijk.
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InZicht wil u inlichten 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!

·SPEllINGDEBAT
De spelling van het Nederlands heeft
een lange en rumoerige geschiedenis. In Spellingverandering van zin naar
onzin geeft G.C. Molewijk het eerste
overzicht van het zogeheten spellingdebat in Nederland en Vlaandereno Hi] beschrijft behalve de evolutie van de spelling ook het nut van
sommige vroegere wijzigingen en de
nutteloosheid van tegenwoordige
wijzigingsplannen.
Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden) is verschenen bij
SDU Uitgeverij Koninginnegracht
en kost f 89,90.
ISBN 90 12 06852 5

KNElPUNTEN IN TAAl
In de reeks Knelpunten in de taal van
uitgeverij Boekwerk verschenen twee
nieuwe delen. In De spelling van de
werkwoorden legt Anita Middel aan de
hand van voorbeelden uit wat de regels zijn voor het spell en van de Nederlandse werkwoorden en hoe deze
regels in de praktijk moeten worden
toegepast. Ook gaat ze in op problematische gevallen, zoals samengestelde werkwoorden, werkwoorden
die in uitspraak op elkaar lijken maar
anders worden geschreven, en sterke
en zwakke werkwoorden.
In Zelf brieven schriiven geeft Agave
Kruijssen aanwijzingen voor het
schrijven van brieven. Kruijssen gaat
ervan uit dat het imiteren van standaardbrieven geen oplossing biedt
voor mensen met schrijfproblemen.
Zij geeft daarom adviezen die een
schrijver op weg moeten helpen op
eigen kracht een goede brief op te
stellen.
De spelling van de werkwoorden en
Zelf brieven schrijven kosten beide
f 19,90.
ISBN 90 71677 84 2 en
90 71677 83 4

BUNDEl PAARDEKOOPER
Ais hommage aan professor Piet
Paardekooper - wiens emeritaat nog
niet werd gevierd met een afscheidsbundel- is kort geleden het boek De
binnenbouw van het Nederlands ver-

schenen. Hierin zijn vierendertig artikelen opgenomen van taalkundigen die zich door het werk van Paardekooper hebben laten inspireren.
Het boek, dat is samengesteld door
Hans Bennis en Jan W. de Vries, bevat bovendien een bibliografie van
Paardekoopers
wetenschappelijke
publikaties, zijn leerboeken en een
deel van zijn pamfletachtige en populariserende geschriften.
De binnenbouw van het Nederlands.
fen bundel artikelen voor Piet Paardekooper is verschenen bij ICG Publications en kost f 79,50.
ISBN 90 6765 517 1

SCHRIJVEN
In Tips Functionele Schrij(opdrachten
worden aanwijzingen gegeven voor
het schrijven van verschillende soorten zakeli jke teksten, zoals brieven,
memo's, persberichten en toespraken. Er wordt ingegaan op de specifieke eisen die aan deze teksten worden gesteld, maar ook op het formuleren van zinnen, het gebruik van
leestekens en op de spelling. Het
boek kan worden gebruikt als naslagwerk of als oefenboek.
Tips Functionele Schrijfopdrachten
wordt uitgegeven door Auctor en
kost f 14,90.
ISBN 90 543 6026 7

VAKWOORDEN TEXTIEl
Ais eerste deel van de reeks Prisma
Vakwoordenboeken is het Prisma Vakwoordenboek Textiel verschenen. Dit
boek bevat ruim 1700 vaktermen die
gangbaar zijn in de textielbranche,
voorzien van een korte verklaring en
van vertalingen in het Engels, Duits
en het Frans.
Het Prisma Vakwoordenboek Textiel
(samengesteld door Kees Kommer,
in samenwerking met medewerkers
van de textielorganisatie Detex)
kost f 24,90.
ISBN 90 274 2971 5

Leiden de cyclus 'Taal, een menselijke eigenschap'. Elke maandagavond
wordt in Leiden (zaal 028 van het
Centraal Faciliteitengebouw aan de
Cleveringaplaats 1) om 20.30 uur
gratis een lezing gegeven voor een
breed publiek. De onderwerpen die
aan bod komen, zijn:
• 12 okt. 'Het menselijk taalvermogen', door prof. dr. J. Koster
• 19 okt. 'Het spreekproces', door
prof. dr. W. Levelt
• 26 okt. 'Hoe leren kinderen hun
taal?', door prof. dr. A.E. Mills
• 2 nov: 'Universele grammatica',
door prof. dr. J.G. Kooij
• 9 nov. 'Taal en betekenis', door
prof. dr. P.A.M. Seuren
• 16 nov. 'Mensentaal als computertaal', door prof. dr. G. Kempen
U kunt in het bezit komen van de
begeleidende Iiteratuurmap door
storting van f 15,- op gironr.
4893767 t.n.v. RU Leiden Studium
Generale, o.v.v. 'Taal, een menselijke eigenschap'. Voor inlichtingen:
071-277299 (op werkdagen, tot
13.00 uur).

NEDERLANDS VANNU
In het nummer vanrnei-juni 1992
bespreekt dr. F.Debrabanderealle
omslagdoeken, van siaa! . tot neusdoek. Hugo Brouckaert .>analyseert
het effect van werkweerdehlke tangconstructies. De houdingtegenover
het gebruik van. de. moedertaal komt
aan bod in een Amerikaans oordeel
over het Nederlands en ineenarti..
kel over produktinformatie. In 'Vragen van lezers' worden besproken: ik
hou(d) van (te) paard riiden, de gebie ..
dende wijs, sla's en de groene/rode
volgorde van werkwoorden.. Verder
vindt u boekbesprekingen van Ret
Eponiemenboek, het woordenboek
van Verschueren en van De groene

spelling.
Een abonnement op Nederlands van
Nu kost Btr. 550/f 30,- en is te verkrijgen bij de Vereniging Aigemeen Nederlands, Koningsstraat 192 bus 19, B
1000 BrusseL Betaling vanuit Nederland

lEZINGENCYClUS OVER TAAl
Van 12 oktober tot 17 november
brengt Studium Generale van de RU

via girorekening 3992897 t.n.v. VAN,
Brussel.
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Aangehouden
WOE RD E N/ZE GVELDIHA RME LEN - Met de aanhouding van een
18-jarige Woerdenaar zijn acht inbraken, gepleegd in hamrlen en
Zegvceld, opg4elost. Vier keer sloeg
de dief zijn slacg in harmelen. Daarvan was het eenmaal raak in een
wonging en drie keer in eemn sportkantibne. De Woerdenaar had oak
vier kraken in Zegveld op zijn gweeten. AIle invraken werden dit ajar
gepleegd.
Woerdensche Courant

Kompioen

God h eeft , na slechts drie d agen vakantie op Rhodos, totaal onverwacht uit ons
leven weggenomen m ijn allerliefste
man, o nze lieve vader, opa en b roer. ..

RUGGESPRAAK

Mond-op-mond
reclame werkt
bij goede
restaurants
gewoon het beste

De Gelderlonder

Aantal zwaluwen vliegt
achteruit in Nederland
Hoar/ems Dogblod

De ch a u ffeur we rd met ernsti ge
ve rwo n d in ge n vcr voer d naa r
h et St. Iozef-ztckcnhui s in Veldhoven . De rest va n de va rke ns i s
in overleg met ee n di er cna rts
n aar h et slac h t h urs ge b rac h t .
De Telegraof

O

P 29 april zijn mijn
enige z u s Annette
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ELK WOORDE NBO EK IS SUBJ ECTI EF .
D AARO M V ERDI EN T D E IN VA N D ALE (3 )
GEGEVEN RI CHTL I] N :
'HET GE Z A G VAN EEN WOORD ENBO EK IS IN
BEGINSEL NIET GR O T ER D A N HET GE ZAG D AT D E
~ r T A A LGEB R UIKE R ER ZELF AAN W IL T O EK EN N EN' ~ ~
~
M EERNAV O LG ING
~

W
L

en ik v o or het eerst
Stelling van B.P. Sommeiier, Universiteit van Amsterdam

moeder geworden . We
kregen alletwee in het
ziekenhuis in Slie d re c ht
een dochter. We lagen
op de kraamafdeling t e genover el kaar in dezelfde nachtjapon .
Libelle

Hoe bedoelt u?
'Nou ja, zij zijn er dus altijd heel fel op dat de fabrikanten geen
misleidende informatie mogen geven enzo, maar zelf zijn ze af
en toe ook niet helemaal duidelijk. In dat speelgoed-stuk schreyen ze bijvoorbeeld : "Controleer altijd of uw kind misschien in
het speelgoed kan st ikken ." Nou, het is d at er toevallig een ziekenbroeder in die winkel wa s, want anders had Chantal dat mooi
niet overleefd.'
Jan Kuitenbrouwer, NRC Hondelsblod
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VAN DALE 12: VAN VOORWERK TOT NASLAGWERK

Gesprek met redacteur Hans Heestermans
Test: hoe goed is de herziene Van Dale?
SOMS IS VAAK 00K ZELDEN

Y

TAALNORMERING

De versukkeling van de Academie francaise
Taalnormen van leek en taalbeheerser vergeleken
G E KKE(-) KO EI EN (-)ZI EKTE

Regels voor de spelling van woordcombinaties
NIEUWE GROETWOORDEN: DOEG, DOEI, IK ZIE JE!

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL I U t ] 1 61 STE JAARGANG • OKTOBER 1992

O N Z E

taal
aa

I N H 0 U D
61STE )AARGANG
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Just Eekho]
So ms is vaak o o k zelden
'Wratte n ve rdwi jnen vaak binn e n ee n jaa r' : h o e vaak vaak is,
bli jkt te varieren van 1 tot 99 p ro cent

•
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Peter Burger

Fax 070-3924908
Het Genootschap On ze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel
'het verantwoorde gebruik van de
Nederl andse taal te bevorderen en
aan hen die haar gebruiken meer
begrip en kennis daarvan bij te
brengen.'
Het maandblad Onze Taal (oplag e
38.000) wi! op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzieh t geven in aile zaken die het
taalgebruik betreffen.
Niet aileen de deskundige is aan het
woord in Onze Taal, maar ook en
vooral de taalgebruiker in welke
hoedanigheid ook .
Voor het overnemen van artikelen
is toe stemming van de redactie nodig.

D E 12 DE

Onze Taal verschijnt tienmaal per
[aar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 5,-. Abonnementsprijs (inclusief lidmaatschap) voor
Nederland, Belgie, Suriname en de
Nederlandse Antillen f 32,- per jaar;
buiten deze landen f 42,- per jaar.
Bij groepsabonnementen wordt
korting verleend. Inlichtingen hierove r bij het secretariaat . Opzegging
van een abonnement dient te geschieden v66r 1 november.
Prijs voor C)P-houders: f 23,50 per
jaar; opgave voor C)P'ers uitsluitend
aan Federatie C)P, Postbus 3572,
1001 A) Amsterdam.
Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands vannu (van
de Vlaamse Vereniging Aigemeen Nederlands) kost leden van On ze Taal
550 Bfr (normaal 700 Bfr). Opgave:
Koningsstraat 192, B 1000 Brussel.
In Nederland: giro 3992897
Telefoon 09/322.2231523
Het genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van :
- het P.). Meertens-Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en
Naam ku nde, Amsterdam
- het Instituut voor Neerlandistiek
van de Universiteit van Amsterdam
- de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit van Amsterdam
- de Vakgroep Toegepaste Taalkunde
van de Technische Universiteit
Eindhoven
- de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit
van Gron ingen
- de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden
- het Instituut voor Nederlandse
Lexico logie, Leiden
- het lnstituut Nederlands van de
Katholieke Univ ersite it Nijmegen
- de Vakgroep Nederlands van de
Rijksun iversiteit Utrecht
- de Faculteit der Letteren van de
Katholieke Universiteit Brabant
Vonngeving:
Inge Kwee, Ad van de r Kouwe
(Manifesta), Rotterdam
Cartoons:
Leo Imm erzeel
Druk:
Helton Van Haerin gen Drukke rs
b.v ., Den Haag
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patient die de situatie somber inziet,
zal denken dat de kans groot is dat
de tumor terugkeert . Een andere patient zal den ken dat de kans zo klein
is dat het hem of haar wei niet zal
overkomen.
Moet een dergeli jke term vervangen worden door de (statistische)
percentages die met de term 'meestal niet' worden bedoeld? Ik denk het
niet. Percentages zeggen wei wat
over de frequentie van voorkomen
van een aandoening binnen een
grote groep mensen, maar ze zeggen
bijzonder weinig over kansen in individue le gevallen. Het gebruik van
semi-kwantitatieve term en is in dergelijke gesprekken dus onvermijdelijk. Een arts kan op zijn best vermoedens hebben over hoe de ziekte
bij zijn patient verder zal verlopen.
Deze vermoedens zijn echter over
het algemeen zo onzeker dat hij er
verstandig aan doet dit voor zich te
ho uden. Wei is het zijn taak na te
gaan of de patie nt de informatie
niet verkeerd begrepen heeft. Zono dig moet hij de informatie nog eens
in andere bewoordingen herhalen.

In geen van de drie zinnen is het
woord vaak misplaats t. Aiser per
voorbeeld wordt gekeken welke percentages bij de term horen, valt op
dat deze percentages erg van elkaar
verschillen.
In de eerste zin wordt met vaak
'relatief vaak' bedoeld. De diversiteit
van aandoeningen die de huisarts
wekelijks ziet, is zo groot dat de frequentie van twee a drie patienten

• VAN 1 TOT 99%

met wratten op de tweehonderd patienten per week relatief veeI is. In
de tweede zin Iigt het percentage
veel hoger: een meerder heid van de
patienten met wratten heeft de
wrat(ten) op de handen. Bij de laatste zin is de frequentie nog hoger:
zeer veel patienten met wratten hebben meer dan een wrat . Het voorbeeld toont aan dat de term vaak gebruikt kan worden in het hele gebied tussen 1 en 99% zonde r dat de
term fout is gekozen .

Een semi-kwantitatieve term kan
een heel andere betekenis krijgen in
een an dere context. Dat bewijst het
volgende voorbeeld van de derma toloog Van Everdingen:
- Huisartsen zien vaak patienten
met wratten.
- Wratten zitten vaak op de
handen.
- Vaak heeft een patient meer dan
een wrat.

•
'Termen met een
dubbele ontkenning
(niet ongebruikelijk)
laten een nog grotere
vrijheid van
interpretatie toe '

•

Wat gebeurt er nu als we in het
bovenstaande voorbeeld vaak door
zelden vervangen? In 'Huisartsen
zien zelden patienten met wratten'
verandert de frequentie van voorkomen van wratten niet (het blijft
twee a drie op de tweehonderd),
maar de boodschap die door de zin
wordt overgedragen verandert weI.
Door vaak te vervangen door zelden
wordt de betekenis van de zin an ders. De frequentie van voorkomen
van wratten wordt nu gerelateerd
aan aandoeningen die een huisarts
veel vaker ziet. In relatie tot de twin tig a dertig patienten met een verkoudheid die een huisarts per week
ziet, ziet hij 'zelden' patienten met
wratten. In de tweede en derde zin
brengt de vervanging van vaak door
zelden een totaal andere betekenis
teweeg.
INTERPRETATIEVRIJHEID

De percentages in de figuur zeggen
dus weinig. Het maakt veel uit in
welke context ze worden gebruikt.
De volgorde van de term en in de figuur zal bij het veranderen van de
context waarschijnlijk in grote lijnen hetzelfde blijven . Voor iedereen
zal het duidelijk zijn dat in dezelfde
context altijd vaker is dan meestal,
en meestal weer vaker dan regelmatig.
Ook de ruime betekenisspreiding
van een term zal in de meeste gevallen overeenkomen met de mate van
vrijheid in interpretatie die de gebruiker van de term bij de aangesprokene willaten bestaan. De vrijheid van interpretatie die de aangesprokene krijgt bij de zin 'Dokter
Blokker begint biina altijd een kwar-
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tier te laat met zijn spreekuur' is veel
minder dan in de zin 'Dokter Blokker begint niet zelden een kwartier te
laat met zijn spreekuur'.
Termen met niet (zoals niet altijd,
meestal niet en niet zelden) hebben
een relatief brede spreiding in betekenis. Daardoor krijgt de aangesprokene een grote vrijheid in interpre
Uit een vergelijkbaar Engels- -taie.
talig onderzoek kwam naar voren
dat termen met een dubbele ontkenning (in het Nederlands bijvoorbeeld niet ongebruikelijk) een nog
grotere vrijheid in interpretatie toelaten.
Soms is het gewenst om wat minder vrijheid van interpretatie te geven. Een voorbeeld is het vermelden

van bijwerkingen op bijsluiters van
medicijnen. De auteurs van de
N

Elseviers Geneesmiddelen Almanak

hebben dat probleem als volgt opgelost: `Bijwerkingen waarvan deze
kans 1 tot 10 procent is worden
voorafgegaan door het woord soms.
Is de kans hoger dan 10 procent dan
wordt het woord regelmatig gebruikt.' Dit is een voorbeeld waar
een acceptabele oplossing gevonden
is. Voor de spreekkamer van een arts
en voor het gebruik in de medische
literatuur zijn dergelijke afspraken
echter niet te maken.
ENQUÊTES

Semi- kwantitatieve termen kunnen
ook problemen geven bij toetsen en
enquêtes waaruit aan de hand van

0

beantwoording van vragen conclusies worden getrokken. Daarbij is
het belangrijk de vragen zo te formuleren dat duidelijk is naar welke
informatie precies wordt gevraagd.
Het taalgebruik en de zinsconstructie mogen niet tot onduidelijkheid
leiden. Semi- kwantitatieve termen
blijken in een vraag verwarring te
veroorzaken, en kunnen daarom in
toetsen en enquêtes beter worden
vermeden. <

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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke 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.

n SCHIPHOL-PIEREN: EEN
TIJDELIJKE OPLOSSING
Jules Welling - Best

n het juninummer (1992, blz. 140) van
Onze Taal las ik het curieuze bericht uit
de Volkskrant over de letter A, die niet
meer op Schiphol gebruikt mag worden
als benaming voor een pier, omdat de Engelse uitspraak van A-pier te veel als E-pier
klinkt. Om verwarring te voorkomen
werd besloten de pieren een nieuwe naam
te geven door de letters twee plaatsen
door te schuiven in het alfabet: C-pier tot
en met G-pier. De operatie vergde maanden voorbereiding en kostte miljoenen
guldens. De directie achtte dat een nuttige investering, omdat de schade door
misverstanden op de lange duur groter
zou zijn.
Een tijdelijke oplossing helaas. Na de
nieuwe G-pier komt er een H-pier en dan

een I-pier. We zitten dan al in de eenentwintigste eeuw, maar wel met hetzelfde
probleem. Op het moment dat de zevende pier geopend wordt, de I-pier, steekt
dezelfde spraakverwarring de kop op,
want als Nederlanders de I uitspreken,
klinkt dat de Engelsen als E ('ie') in de
oren. En dan moet er weer zo'n miljoenenoperatie uitgevoerd worden.
Het was slimmer geweest de oude Apier niet C-pier te noemen, maar K-pier of
zo. Dan had Schiphol nog eeuwen vooruit gekund zonder kans op misverstand.

n CIRKELREDENERING
Prof. A.J.F. Kobben - Leiden

n een stukje over 'de cirkelredenering'
van Van Eemeren en Grootendorst
(Onze Taal nummer 7/8, blz. 159-160)
komt Karel van het Reve er slecht af. Hij

zou een aller-onnozelste uitspraak gedaan
hebben, getuige het volgende dialoogje:
- 'U noemt Elsschot de beste Nederlandstalige schrijver; waarom ?'
- Van het Reve: 'Omdat-ie zo goed schrijft.'

`Nogal wiedes,' zeggen onze auteurs er
honend bij, `want er staat tweemaal hetzelfde.' Nou ja, bijna dan.
Van het Reve houdt ervan zich dommer voor te doen dan hij is, en het verschaft hem een duivels genoegen als
mensen daar intrappen. Waarom zou iemand een bepaalde schrijver `de beste'
kunnen noemen? Misschien omdat die
origineler is dan anderen, of er zulke
mooie, diepzinnige dan wel nobele
ideeën op nahoudt. Maar de reden kan
ook zijn dat die schrijver zijn gedachten
zo allemachtig goed onder woorden weet
te brengen. Dat laatste kun je heel aardig
209
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en subtiel weergeven door te zeggen: 'hij
is de beste schrijver omdat hij het beste
schrift'.
De auteurs wijzen er terecht op dat iets
een cirkelredenering kan zi]n ook al is het
argument heel anders verwoord dan het
standpunt ('Leo is een hypochonder,
want hij zit bij de geringste tegenslag in
de put'). Zij hebben er blijkbaar minder
oog voor dat, omgekeerd, iets geen cirkelredenering hoeft te zijn, ook al zijn argument en standpunt in woorden vrijwel[!]
gelijk.
En nu maar hopen dat dezelfde Van
het Reve niet de kachel aanmaakt met
deze ingezonden brief.

•

Een ander voorbeeld is het begrip sensitiet. Voor de leek betekent dit 'gevoelig',
maar voor de psychiater 'overgevoelig'.
Van Dale schrijft (heel treffend) 'zeer gevoelig of overgevoelig'. Men kan aan dit
begrip een positieve waarde hechten,
maar eveneens een negatieve.
Ais laatste verwarrende woorden
noem ik zwakzinnigheid en zwakbegaa(dheid. Beide betekenissen vervagen tegenwoordig in een allesomvattende uitdrukking geestelijk gehandicapt. Volgens insiders (en Van Dale) staat zwakbegaafdheid gelijk aan 'dom', terwijl leken het
vaak als eufemisme gebruiken voor een of
andere vorm van zwakzinnigheid. De
lichtste vorm hiervan noemen psychiaters debiliteit.

DE PSYCHIATER EN DE
HYPOCHONDER

Dr. Th. B. Kraft - psychiater, Doorwerth
n het artikel 'De cirkelredenering' van
F.H. van Eemeren en R. Grootendorst
(Onze Taal 7/8) wordt als voorbeeldzin
gegeven: 'Leo is een echte hypochonder,
want hij zit bij het minste of geringste in
de put.'
Aangevoerd wordt dat een hypochonder per definitie een zwaarmoedig iemand is (die dus gauw in de put zit). Psychiaters hanteren deze definitie niet. Wij
gebruiken hypochondrie als een complex
van klachten over lichamelijk ongemak,
die vaak op een bizarre wijze door de patient worden aangegeven. Ais schoolvoorbeeld diene de mededeling van de
hypochonder dat zi]n darmen verrotten
of zijn ontlasting versteent. Dat de onderbuik volgens deze patienten vaak niet
functioneert, heeft tot het woord hypochondrie geleid. Bij een aantal van hen
kunnen we een depressieve stemming
constateren, maar bij velen niet, ondanks
de ernst van hun klachten.
Hypochonder is een lekenbegrip en heeft
hiermee een niet-psychiatrische betekenis.
De bovengenoemde auteurs treft daarom
geen blaam: ook de dikke Van Dale noemt
hypochondrie 'zwaarmoedigheid'. Zo zijn er
meer woorden te noemen die tussen de
psychiater en de leek tot verwarring aan-

•

I

leiding kunnen geven. Ik noem hier het
veelgehoorde 'ik ben vandaag zo depressief' (zelfs afgekort tot depri), terwijl gedeprimeerd juister zou zijn. Psychiaters willen
depressief het liefst reserveren voor 'ziekelijk gedrukt van stemming'. Van Dale
houdt alle mogelijkheden open en schrijft
bij depressie (1) 'gedrukte gemoedsstemming' en (2) 'ziekelijke gedruktheid'.

OPZETTELIJKE BRANDSTICHTING

Mr. P.A.M. Hendriks - raadsheer
gerechtsho( s-Hertogenbosch
I

n nummer 7/8 van Onze Taal wordt in
de rubriek 'Vraag & antwoord' als voorbeeld van het taalkundig verschijnsel
'pleonasme' opzettelijke brandstichting opgevoerd.
Bij dit voorbeeld past een kanttekening. Het 'actieve' woord brandstichting
lijkt inderdaad opzet te impliceren en
daarom het bijvoeglijk naamwoord opzettelijk overbodig te maken. In het strafrecht is echter de vaste aanduiding opzettelijke brandstichting geen pleonasme. Het
bijvoeglijk naamwoord opzettelijk zorgt
namelijk voor onderscheid ten opzichte
van culpoze brandstichting: het door
schuld doen ontstaan van brand.
Een voorbeeld van beide varianten:
- het in brand steken van je huis met het
oog op het innen van de brandverzekeringsuitkering levert opzettelijke brandstichtingop;
- het met een brandende sigaret binnengaan van een werkplaats waar met lichtontvlambare stoffen wordt gewerkt, en
daardoor brand veroorzaken, heet culpoze
- ofweI: niet-opzettelijke - brandstichting.

I

•

SMARTCARD

Willem Huberts - Bank Nederlandse
Gemeenten, Den Haag
n Onze Taal van juli/augustus, bIz. 161,
staat in de rubriek 'Nieuwe Woorden'
iets over de term smartcard, waarop ik wil
reageren. In mijn werk heb ik namelijk
dagelijks met het ding te maken.

I

Allereerst de vorm van de term. Heestermans gebruikt twee woorden, gescheiden door een spatie. Deze Engelstalige
vorm kom ik in de vakliteratuur inderdaad regelmatig tegen, maar ook wordt
de vernederlandste, aan elkaar geschreyen vorm smartcard gebruikt. Deze laatste
vorm geniet binnen de Bank Nederlandse
Gemeenten zelfs de voorkeur. Ook is de
term chipkaart in omloop.
Een smartcard is een langwerpig plastic kaartje van dezelfde omvang als een
betaalpas. Zitten in de laatstgenoemde
kaarten de identificatie-elementen in een
op de achterkant aangebrachte magneetstrip (daarom wordt dit soort kaarten ook
weI 'magneetstripkaart' genoemd), op de
smartcard is een chip aangebracht die in
staat is zelfstandig een aantal handelingen te (laten) verrichten. Een smartcard is
op zichzelf dus geen microchip, maar hij
bevat er eentje. De kaart wordt in een
smartcard-lezer geplaatst en vervolgens
vindt er een interactief proces plaats
waarbij onder meer de gebruiker van de
kaart wordt geldentificeerd en diverse beveilingingsactiviteiten worden uitgevoerd.
Heestermans zegt verder dat hij na een
korte periode in mei niets meer gehoord
heeft van de smartcard. Het is echter een
voorwerp waarover (niet aIleen binnen
Nederland) iedere dag gesproken wordt
en dat iedere dag gebruikt wordt. Allereerst wijs ik op de proef daarmee die enige tijd geleden in Woerden werd afgesloten. Gedurende geruime tijd kon de burgerij van de gemeente Woerden daarmee
allerlei financiele handelingen verrichten. Verder zijn er de bijna 2000 gebruikers van het systeem voor electronic banking. Bij BNG maken zij dagelijks gebruik
van de smartcard voor het fiatteren van
betalingen, voor het elektronisch communiceren met de bank, voor het coderen en decoderen van te versturen en ontvangen flnanciele en niet-financiele informatie, enz.
De smartcard is nog niet massaal ingevoerd bij de Nederlandse bevolking, zodat de term begrijpelijkerwijs relatief onbekend is. De verwachting is echter dat
binnen afzienbare tijd het gebruik van
smartcards een hoge vlucht zal nemen.

•

EEN AANTAL IS/ZIJN

J.G. Nolst Trenite - Velsen-Noord
ees van Wee schrijft op blz. 170 in
nummer 7/8 over het meervoud na

K
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het onderwerp aantal. Hij maakt het wel
erg moeilijk, al is de uitkomst van de toepassing van zijn regels bevredigend. Als
hij verschil had gemaakt tussen het onbepaalde 'een aantal' en het bepaalde `het
aantal', had hij de regels sterk kunnen
vereenvoudigen:
1) Het aantal regeert altijd het enkelvoud van het werkwoord:
'Het aantal appels overtreft verre dat van
vorig jaar.'
2) Een aantal regeert het meervoud alleen als het slechts als vage hoeveelheidsaanduiding wordt gebruikt:
'Een aantal vogels zochten hun heil in de
bossen.'

Zo gauw de betekenis van een aantal minder vaag (ofwel meer bepaald) is, gaat regel 1 werken. Bijvoorbeeld in 'Een enorm
aantal vogels zocht zijn heil in de bossen':
de bepaling enorm maakt een aantal veel
minder vaag als hoeveelheidsaanduiding.
Ergo, werkwoord in het enkelvoud.

n ONS EN POND GEEN BEZETTINGS-

TAAL
J. Bakker - Den Haag

rofessor Van den Toorn hoorde blijkens zijn artikel 'De Nederlandse
woordenschat en de Tweede Wereldoorlog' (in Onze Taal 7/8) van bevriende zijde dat 'een overheidsmaatregel uit de bezettingsjaren dwingend voorschreef ons
en pond op prijskaartjes te vervangen
door 100 gram en 500 gram'. De vraag die
hij hierbij niet stelt, is of deze vermelding
past in een artikel over het nalaten van
sporen van Duitse bezetting en Tweede
Wereldoorlog in onze taal.
Het besluit om de benamingen ons en
pond voor handelsdoeleinden niet meer
toe te laten, is vóór de bezetting op basis
van de Nederlandse IJkwet genomen - in
1938 naar ik meen - waarbij tegelijkertijd
de invoeringsdatum is vastgesteld onder
inachtneming van een behoorlijke overgangstermijn. Tja, naderhand bleek die
datum in de bezettingstijd te liggen!
De conclusie is duidelijk: het verbod
van ons en pond is een nationale maatregel, van vreemde smetten vrij. Het samenvallen van invoeringsdatum en bezettingstijd is een toevalligheid.

P

n 'EN VOOR DE REST APIES':
MARINETAAL
J.C.J. Hanssen - oud-voorlichter
Koninklijke Marine, Den Helder

et artikel van mevrouw Claudie van
Ginneken in nummer 7/8 geeft mij
aanleiding tot enkele aanvullingen op de
daar besproken marinetaal.
De uitdrukking kombalie boontjes werd
veelal gebruikt nadat iemand een ander
iets toewenste, bijvoorbeeld: selamat makan ('smakelijk eten') met als reactie daarop kombalie boontjes. Dus eigenlijk in de
betekenis 'van hetzelfde'. Kombalie boontjes werd ook gebezigd als reactie op trima
kasi ('dank je wel') in de betekenis 'geen
dank'.
De betekenis die mevrouw Van Ginneken aan het woord oeroesen geeft, is mijns
inziens niet geheel juist. Oeroesen werd
gebruikt in de betekenis van wat rommelig bezig zijn, wat knutselen of prutsen.
Ten slotte nog een voorbeeld van een
verkeerd gebruik van de Maleise uitdrukking apies. Dit is een verbastering van
abis, dat verschillende betekenissen kan
hebben, bijvoorbeeld 'op' (het brood is
abis) of 'einde' of 'uit' (de film is abis).
Voor de marineterm vastwerken werd de
Maleise term abis kretja ('werk') gebruikt:
einde van de werktijd. In verbasterde
vorm wordt apies gebruikt als er geen tegenspraak wordt geduld, bijvoorbeeld in
een zin als 'Je zorgt maar dat dit karwei op
tijd af is en voor de rest apies.'

H

n U HEEFT: DIENSTBODENTAAL?
Rian Rensen -Bronkhorst - Nuenen

verklaring die Onze Taal geeft van u heeft.
Die komt overeen met die welke mijn
grootmoeder mij in 1951 gaf. Ik kwam
toen thuis uit school met de mededeling
dat de nieuwe juf ons had geleerd dat u
heeft veel beleefder was dan u hebt. 'Kind,'
zei mijn grootmoeder, 'die dienstbodentaal wil ik nooit meer horen; zeg jij maar
gewoon u hebt.'
In uw stukje waarschuwt u nog voor
inconsequent gebruik. U is, u kan, enz.
klinken blijkbaar niet echt lekker - ieder
kiest als vanzelf voor de werkwoords--en
vormen die bij jij/gij horen, alleen hebben
zaait twijfel. Zou je daaruit niet mogen afleiden dat u heeft een hypercorrecte vorm
is? Vanwege de herkomst Uwe Edelheid
voelen velen 'u' toch een beetje als derde
persoon en we weten allemaal dat 'hij
heb' plat is. Daardoor zijn we wellicht geneigd u hebt te vermijden en liever het
hypercorrecte u heeft te kiezen.

n IS U ZIEK?
Kees van Wee - Hooglanderveen

n uw recente dubbelnummer schrijft u
dat zowel u heeft als u hebt correct Nederlands is, en adviseert u taalgebruikers
in ieder geval consequent te zijn. ('Schrijf
dus niet: bent u geïnteresseerd en heeft u
vragen.')
Mijns inziens slaat u de plank hiermee
mis. Uw advies zou leiden tot zinnen als:
als u hoofdpijn heeft (dat klinkt prima;
meer dan de helft van de Nederlanders
gebruikt deze vorm) of ziek is (dat gebruikt niemand meer), kan u (afschuwelijk!) contact opnemen met uw huisarts.

k ben het volledig met u eens dat u hebt
de voorkeur geniet boven u heeft (nummer 7/8, blz. 158, Vraag & antwoord),
maar om een andere reden: u hebt heeft
volgens mij gewoon oudere rechten.
Ik zie 'u' als voorwerpsvorm van gij,
die zich ontwikkeld heeft tot eerste
vergelijkbaar met hun-namvlsor,
hebben in plaats van ze hebben. In een Libelle uit 1947, in mijn bezit, schreef men
u hebt u; in 1992 bedient Libelle zich van
u heeft zich. Zo af en toe krijgen we oude
jounaalfragmenten te horen; het valt dan
op dat men in formele taal uitsluitend gij
gebruikte en nooit 'u' met de derde persoon (u heeft). In de Camera obscura worden altijd gij en jij gebruikt, behalve door
Kees het diakenhuismannetje: 'Is uwé
meheer Willebram, als ik vragen mag?'
Hiermee zijn we aangekomen bij de

NASCHRIFT TAALADVIESDIENST

De voorbeeldzin van de heer Van Wee is
inderdaad bezwaarlijk, omdat de vormen u kan en u is in plaats van u kunt
en u bent afkeuring verdienen in modern Nederlands. Ons advies om consequent te zijn, leidt vanzelf tot u hebt.
Het archaïsche karakter van u is en het
afwijkende karakter van u kan en u zal
(wel regionale spreektaalvormen, maar
afgeraden in schrijftaal) voeren bewijs
aan voor de stelling dat 'u' als tweede
persoon wordt gezien. De vorm u heeft
neemt een uitzonderingspositie in.
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il je niet gaan zitten?
niet de ontkenning van zin 3:

Over de betekenis
van niet in
•
vraaqzmnen
M. Braaksma - taalbeheerser,

Amsterdam
n de rubriek 'Taalergernissen'
(juni 1992) citeert de heer Heiden de volgende zin van drs.
Kortman (uit Onze Taal, juli
1991):

Kan Onze Taal niet eens helpen dat
gebruik van met name tot gezonde
proporties terug te brengen?
De heer Heiden vervolgt dan met
de zin:

Kan Onze Taal eens helpen hetgebruik
van niet in zinnen als de hierboven
geciteerde als 'nietgewenst' aan de orde
te stellen?
Hoewel de heer Heiden dat niet
met zoveel woorden zegt, kunnen
we uit de formulering van zijn vraag
opmaken dat dit gebruik van niet
hem hindert omdat het overbodig
is: 'niet' kan zonder consequenties
voor de zinsbetekenis worden weggelaten. In dit artikel wil ik duidelijk
maken dat de ergernis van de heer
Heiden misplaatst is: dit niet kan
niet zomaar worden weggelaten.
De heer Heiden heeft in zoverre gelijk dat niet in deze en vergelijkbare
gevallen niets ontkent. In de logica
is een ontkennende vraag equivalent met zijn positieve tegenhanger:
de vraag of iets niet het geval is, is
herleidbaar tot de vraag of iets het
geval is (en andersom).
Een 'niet-vraag' bevat dus een bepaalde overbodigheid, die enerzijds
de heer Heidens ergernis verklaart,
maar anderzijds de weg vrijmaakt
voor nieuwe betekenisaspecten van
de ontkenning, waardoor er wel degelijk betekenisverschil optreedt tussen vragen met en zonder niet.
Ik zal die verschillen illustreren
met een voorbeeld. Zin 2 is de ontkenning van zin 1, maar zin 4 is

1 Taalkunde is moeilijk.
2 Taalkunde is niet moeilijk.
3 Is taalkunde moeilijk?
4 Is taalkunde niet moeilijk?
Als de vraagsteller in 4 het woordje
niet zonder nadruk uitspreekt, drukt
hij met zijn vraag het vermoeden uit
dat taalkunde moeilijk is. De vraag
is in feite een verzoek om bevestiging van dat vermoeden. In zin 3
kan maar hoeft geen sprake te zijn
van die veronderstelling. Het woordje niet voegt in 4 dus wel degelijk
iets toe aan de zinsbetekenis. Taalkundigen noemen een vraag als 4
een 'dubitatief' of 'twijfelvraag'. Niet
kan echter ook voor andere betekenisschakeringen zorgen.

5 Kun je je mond houden?
6 Kun je je mond niet houden?
7 Wil jegaan zitten?
8 Wil je nietgaan zitten?
Zin 6 klinkt onvriendelijker of onbeleefder dan zin 5, terwijl zin 8 juist
vriendelijker of beleefder is dan zin
7. Anders gezegd: niet versterkt in 6
het toch al onvriendelijke verzoek 5
en in 8 het toch al vriendelijke verzoek 7.
Laten we nu nog eens kijken naar de
twee geciteerde zinnen aan het begin van dit artikel. Volgens de heer
Heiden betreft het in beide gevallen
verzoeken. Dat is waar, maar er is
meer aan de hand. De zin met niet

kan ten eerste als een soort 'verzuchting' worden begrepen, die wordt
veroorzaakt door toevoeging van de
twee woorden niet en eens. Die maken er een 'nederig' verzoek van: de
schrijver geeft ermee aan dat hij zelf
niet bij machte is de oorzaak van
zijn ergernis weg te nemen en legt
die verantwoordelijkheid bij Onze
Taal. De nederigheid van het verzoek maakt het voor Onze Taal extra
moeilijk het verzoek niet in te willigen.
Met dezelfde zin kan de schrijver
ook bedoelen dat Onze Taal eigenlijk allang iets aan het probleem
had moeten doen: dankzij de toevoeging niet eens klinkt er dan een
licht verwijt in het verzoek door.
Misschien zijn er nog meer betekenisschakeringen mogelijk. Waar het
hier om gaat, is dat niet in combinatie met eens iets toevoegt aan de betekenis van de 'kale', neutrale zin.
Overigens zorgen niet en eens samen
voor de betekenisnuance in de betreffende zin. De heer Heiden verwijdert aIleen het woordje niet, en
niet de combinatie niet eens, wat een
mijns inziens twijfelachtige zin oplevert. In het volgende paar is dat
nog duidelijker te zien:

9 Zou je het eten niet eens opzetten?
10 *Zou je het eten eens opzetten?
Maar het belangrijkste is dat nietin z'n eentje of in combinatie met
bijvoorbeeld eens - veel meer kan
dan alleen maar ontkennen en dus
niet zonder meer weglaatbaar is. <

\'olgorde en betekenis
10 Daan - Barchem
Een kennismaking met de mannendie
diep in hun hart bekennen allemaal
degelijke huisvaders te zijn. (Geld.
Overijss. Courant, 13-6-92) Deze
mannen vormen het Arrestatieteam
Oost. Hun taak is het in Noord- en
Oost-Nederland zware jongens van
hun bed te lichten. Als de aangehaalde zin goed is, generen deze

mannen zich voor hun 'degelijk
huisvaderschap' tegenover de buitenwereld. Ze durven het aIleen
zichzelf bekennen, diep in hun
hart. Maar hoe weet de verslaggeefster dat dan? Ik vermoed dat het
woord bekennen moet staan tussen
die en diep. Dan is het geen onzin
meer.
<
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WAT BETREFT

In mijn brieven maak ik vaak
gebruik van de uitdrukking
'wat betreft (uw brief van ...)'. Nu
beweert een collega dat het 'wat
uw brief van ... betreft' moet zijn.
Heeft hij gelijk?
Wat ... betreft is een bijzin, waarin betreft de persoonsvorm is. In
bijzinnen staat de persoonsvorm
achteraan. Overeenkomstig de volgorde in wat onze poging aangaat, ...
zouden we dus ook wat onze poging
betreft, ... moeten schrijven. Voor
steeds meer taalgebruikers is wat betreft een vaste uitdrukking geworden, een voorzetseigroep die niet
doorbroken wordt door een of meer
andere woorden. Voor hen is ook de
volgorde wat betreft onze poging ...
correct. Maar die status is niet voor
iedereen aanvaardbaar. U vermijdt
taalkritiek door voor de volgorde
'wat ... betreft' te kiezen.
Overigens wordt de uitdrukking
vaker gebruikt dan nodig is: vervanging door bijvoorbeeld over is in veel
gevallen mogelijk.
De naslagwerken zijn verdeeld
over deze kwestie. Prisma's Twijfelgevallen Nederlands keurt wat betreft
... nog streng af, de Schrijfwijzer
acht die volgorde inmiddels 'algemeen aanvaard', hoewel 'strikt genomen wat en betreft uit elkaar moeten staan'. De ANS kiest voor een
middenweg en bespreekt beide mogelijkheden, maar met de waarschuwing: wat betreft is als voorzetseluitdrukking 'niet voor iedereen aanvaardbaar'.
De toevoeging voor aan wat ... betreft is pure ballast en levert een modieuze stoplap op die we vooral in
ambtelijke taal helaas veelvuldig
aantreffen. Voor wat betreft is bovendien een gallicisme: een letterlijke
vertaling van het Franse pour ce qui
est de ...
. WORD(T) WAKKER!

'Spaarbeleg' hield in juni een
actie met de wervende leuze
'Spaarders van Nederland word
wakker!' Het verantwoordelijke

reclamebureau en de Taaladviesdienst werden bestookt met telefoontjes: 'Dat moet toch wordt
zijn!' Hebben de verontruste bellers gelijk?
Nee, in de gebiedende wijs hoort
geen t te staan. Niet in het enkelvoud en niet in het meervoud. We
schrijven in beide gevallen alleen de
stam (het werkwoord zonder -en) :
loop door! en word lid! De leraar die
zijn kinderen gebiedt: 'Schrijft nu
het huiswerk op!' is niet van deze
tijd.
Eeuwen geleden heeft men naar
Latijns voorbeeld (veni-venite/komkomt) voor de meervoudsvorm van
de gebiedende wijs een t voorgeschreven achter de stam. We horen
die bijvoorbeeld nog in de oude
versregel 'Komt allen te zamen'. Het
is een schrijftaalvorm gebleven die
vooral vroeger veel gebruikt werd; in
de omgangstaal heeft hij nooit geleefd.
Als een onderwerp is toegevoegd
aan de zin, krijgt de gebiedende wijs
wél een t:
Blijft u maar liggen; komt u nu maar
weer overeind.
Bij wederkerende werkwoorden
moet u oppassen:
1 Meldt u u(zelf) maar bij de
portier.
2 Meld u bij de portier.
In de eerste zin schrijven we stam+t,
omdat er een onderwerp (u) bij
staat. Zin 2 bevat echter géén onderwerp: u is hier een wederkerend
voornaamwoord (het is vervangbaar
door uzel7.
DE VIJF EERSTE ZINNEN

In een brief schreef ik: 'de vijf
eerste klanten ...' Dat werd veranderd in 'de eerste vijf klanten
. . . ' Wat is er mis met mijn formulering?

veranderen, lost u het probleem op:
'De eerste vijf klanten ontvangen
een verrassing'.
Overigens is de door u gekozen
volgorde in een bepaalde context
wél mogelijk. De zin 'De vijf eerste
hardlopers ontvingen een medaille'
is correct als er vijf groepen harctlopers met elk één winnaar hebben
deelgenomen aan een wedstrijd.
IK HEB/BEN HET VERGETEN

Heb of ben ik de regels voor de
juiste voltooide tijd van vergeten vergeten?

vergeten. Het werkNnissen:
woord
heeft twee beteke'verzuimen iets te doen'
U bent ze

vergeten

en
'iets niet meer weten'.
Vergeten 2 ('niet meer weten') kan
in de voltooide tijd uitsluitend met
het hulpwerkwoord zijn worden gecombineerd. Vandaar dat u de regels
bent vergeten.
Bij vergeten 1 ('verzuimen') mag
zowel hebben als zijn worden gebruikt. Daarmee hangt een subtiel
betekenisverschil samen:
1 Ik heb de boeken vergeten.
2 Ik ben de boeken vergeten.
Zin 1 legt de nadruk op de handeling zelf (het verzuimen), op de reden waarom het boek er niet is. Zin
2 legt het accent op de toestand die
het gevolg van het verzuimen is: de
situatie nu, zonder boek. Dit subtiele betekenisverschil tussen een voltooide tijd met hebben en zijn is veel
beter zichtbaar bij werkwoorden die
een beweging uitdrukken, zoals lo-

pen:
3 Ik heb de hele middag gelopen. (na-

druk op de handeling: het lopen)
4 Ik ben vanmiddag naar het strand
gelopen. (nadruk op het resultaat
daarvan: de bestemming)

Er kan er maar eentje de eerste
zijn. In uw formulering zijn het
er vijf, en dat is vreemd. Door de
volgorde van het hoofdtelwoord
(vijf) en het rangtelwoord (eerste) te
213
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DE GEZONGEN
APOTHEEK
Jacques Kloters

Ik zat op een Grieks elland toen mijn
dooie vader me in een droom vertelde
dat m'n vliegtuig zou neerstorten. Ik
vroeg hem iets te doen waarmee hij zich

Toereloereloere

kon legitimeren. Ik hoorde: 'Toereloereloere', een liedje dat hij voor me zong
wanneer ik bang was en niet kon slapen.
Mijn oudste lied had geen woorden, nergens voor nodig, woorden maken wakker, klanken sujajen je in slaap. Ik was
bang en klaarwakker. Zou 'toereloereloere' een onomatopee zijn? Maar wat
bootst het dan na? In 'Tararaboemdiejee' hoorde ik schetterend koper en een

het gejutekei onvriendelijke exclamaties waren. Dan waren er de spelletjes met woorden, hun vorm, hun
spelling en hun betekenis. Met een
grafstem declameerde ik Toonders "t
was grol en gloei/ en slomig broei/
in lure glore stirren'. Speldocenten
noemen dat 'jabbertaal', en ik citeerde Scheltema's 'Hongaarse rhapsodie':

grote trom.
ASZICH VAMME WERC KOMCSEGGIC

p

axos, een eilandje, vier uur
varen van een luchthaven
waar mij het noodlot wachtteo Ik moest kalm blijven. Afleiding zoeken. M'n vriendin
draaide zich rustig om in bed. Ik bedwong de opkomende paniek met
een kinderlied: 'Ozewiezewoze wiezewalle kristalla kristozo wiezewoze
wiezewies wies wies wies'. Nepfrans.
Er waren dus zinledige woorden die
andere tal en probeerden na te doen:
NOlTE BELLE MARGARINElTA

SZUNNE MENOU
RIKA RIKA
LAANEMENOU

'Klinkklank als taalvervanging' zei
ik, terwijl m'n vriendin overeind
kwam, verdwaasd om zich heen
keek en zich weer in de kussens terug liet vallen. Ik zocht naar klinkklank die zich bemoeide met de
grammatica, met de logica en met
het grotere verband waarin de taaluitingen functioneren. Daar kwam
een van onze grote onomatopoeten,
Drs. P, op de proppen:

MOETJES WAlT OORE
NOlTE BELLE MARGARINElTA
SMOESJES D' AMORE
LOENALOENA
FIETSEBEL ARMONICA
LOENALOENA
NEL KOPPIE TEE

TEMITSEMOTSE MITSEMOTSE MITSE
CARNAVAL

keek. Ik begreep dat ik haar een verklaring schuldig was. 'Ik moet je iets
zeggen', begon ike '[e moet niet
schrikken, maar ik hoop dat je me
serieus wilt nemen. Er is iets gebeurd in m'n dromen vannacht. 0
mon amour, bonbon bonbonniere.
O mon amour oui oui parapluie', zo
ging ik verder. 'Wat is dit?' 'Ie bent
nog te jong om je een glaasje Madeira te herinneren' zei ik tegen mijn
vriendin, die mij nog maar kort kende. 'Padadediekee, padadekada, padadedeka, padadedeko skoebiedoe a
skoebidoe oe oe oe oe oe oe. Hoor je
dat de klinkklank hier geen taalvervanging is maar instrumentvervanging?' Het was nog niet zolang aan
met deze vriendin, de eerste vakantie samen en ze wist niet goed of dit
een tijdelijke bevlieging van me was
of dat elke ochtend zo begon. 'Alle
duifjes op de Dam, sjalalali sjalalala',
begon ik weer, 'is toch anders dan
Ouwe Taaie yippie yippie yee hee
hee. Dat yippie yippie heeft wel een
muzikale functie maar het bevestigt
ook het cowboykarakter van het
lied. Ook de vroege rockparodieen
hebben date

TEFRITSEFROTSE FRITSEFROTSE FRITSE
RAARGEVAL
TEBLITSEBLOTSE BLITSEBLOTSE FEESTNEUS OPGEZET

ZE SPELEN HA HA
ZE SPELEN HO HO
BOEBAH BABY AAI LUF YOU SOO HOO

TEKWITSEKWOTSE KWITSE IN ZIJN BED

Ik zat rechtop in bed en dee een
lichtje aan. Dit moest uitgezocht
worden. Ik moest beginnen onderscheid te maken tussen klinkklank
als muzikaal spel en als taalspel. Ik
ging uit bed en opende de luiken.
Het eiland maakte een onsympathieke indruk. Aan een wankel tafeltje gezeten noteerde ik alle klinkklank die me te binnen schoot. Dat
leek me belangrijk. Om te beginnen
de zuivere exclamaties als 'Hi hi hi,
ha ha ha, 'k stond erbij en ik keek
ernaar'. Bij een lied als 'Daar liep
een oude vrouw op straat, jutekei jUtekei jutekeisasa' nam ik ook aan dat

HALLEKIDEE!
WAT HEB JE GEDAAN DAAN
WAAR KOMJE VANDAAN etc.

De klinkklank werkt hier op semantisch niveau (tekwitsekwotse kwitse
in zijn bed) maar het geheel staat in
dienst van een komische opdracht:
het ontmaskeren van het carnavalsrepertoire, het een statusverlies bezorgen, wat lach opwekt. Hoe klonken ook alweer de trommels in de
Hugenoten van Meyerbeer? 'Rataplan rataplan rataplan!' riep ike 'Wat
heb jij in godsnaam?' vroeg m'n
vriendin, die me wezenloos aan-

Hoor je dat hier de functie van de
klinkklank zowel taalvervangend als
muzikaal-parodistisch is! Zeldzaam
knap lied van de Damrakkertjes!' Ik
liep het balkon op en keek uit over
het eiland. Ik zoog de droge ochtendlucht in en barstte uit:
JODELOHOLOHOHEHI
HOEMPAPA HOEMPAPA HOEMPAPA

Zij zou van mij afgaan, en ik zou
nog maanden op het eiland vertoeyen en mij aan de wetenschap wijden van je hela hola houdt er de
moed maar in.
<
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Zich legitimeren
Moeten zwartrijders
en dito werkers zich
straks legitimeren of
identificeren? Het antwoord is bevrijdend:
beide werkwoorden
(let wel: als wederkerende werkwoorden, dus met zich erbij) kunnen in dat geval volgens alle woordenboeken gebruikt worden: zich
identificeren is 'zijn identiteit bewijzen' en zich legitimeren 'bewijzen dat
men de persoon is voor wie men
zich uitgeeft'. Wie daartussen een
verschil kan ontdekken, is knap.
Zich legitimeren is wel veel ouder dan
zich identificeren: het eerste werkwoord wordt al met bewijsplaatsen
uit het begin van deze eeuw in het
Woordenboek der Nederlandsche taal
genoemd. Het tweede niet.
Voor mijzelf is er wel een nuanceverschil in gevoelswaarde tussen beide werkwoorden: in zich legitimeren
zit legitiem 'wettig'. Het werkwoord
is dus vooral gepast in situaties
waarin de wet het voorschrijft dat je
je bekend maakt. Zich identificeren
kent die beperking niet.
Overigens heeft het Ministerie
van Justitie weloverwogen gekozen
voor het woord identificatieplicht in
plaats van legitimatieplicht: legitimatie zou te veel doen denken aan
(il)legaal.

Orenmaffia
Op de opiniepagina
van de Volkskrant (62-92) stond een artikel
met de volgende lange
bovenkop: "Ziekte zit
tussen je oren', zo
houdt een nieuwe beweging van
therapeuten ons voor. De 'orenmafia' lijdt aan simplisme en eenzijdigheid."
Met de orenma f osi worden artsen
en verpleegkundigen bedoeld die de
oorzaak van alle kwalen zoeken in
de mentaliteit van de zieken. Ik
dacht eerst dat het woord geen blijvertje zou worden, omdat er zoveel

denkstappen gemaakt moeten worden om van oren via tussen je oren en
denken bij gedachtenziekmakende
kracht uit te komen. Waarschijnlijk
had ik het mis. In Trouw verschijnen zelfs columns onder de titel
Orenma fia. Als ik het goed zie, gebruikt de columniste het nieuwe
woord als geuzennaam.

Zakkenvullers
Volgens de Telegraaf
(15-2-92) heeft staatssecretaris Simons in
een brief aan de Tweede Kamer ontkend dat
hij in een radio-uitzending de particuliere verzekeraars
`zakkenvullers' zou hebben genoemd. Simons was de vraag gesteld: 'Vindt u de verzekeraars zakkenvullers?' Daarop had hij geantwoord: 'Zakkenvullers? Dat is me te
sterk uitgedrukt.' De journalist had
alleen het antwoord uitgezonden.
Door zulke praktijken neemt de
status van de journalistiek niet toe.
In het algemeen zou het geen kwaad
kunnen als het woord desgevraagd
meer in de krantekolommen opdook. Maar interessanter is natuurlijk de vraag van welk gespreksmechaniekj e de radiojournalist gebruik
heeft gemaakt.
Wie een gesprek voert, ondergaat
- meestal onbewust - de drang tot
samenwerking met zijn gesprekspartners. Hoe toevallig ook mensen
met elkaar in gesprek zijn geraakt,
toch lijkt het wel of ze tot elke prijs
willen samenwerken. Geen vraag zo
gek, of er komt een antwoord op.
Het is zelfs zo dat een geïnterviewde
zijn antwoorden tot in de subtielste
details van de formulering aanpast
aan de vraag. Dat bleek uit het volgende experiment. Een groep winkeliers werd telefonisch gevraagd: `Om
hoe laat sluit de winkel?' Een vergelijkbare tweede groep winkeliers
moest antwoord geven op de vraag:
'Hoe laat sluit de winkel?' De eerste
groep antwoordde merendeels 'Om
zes uur', de andere groep 'Zes uur'. <

Onze Taal!
Zestig jaar strijd en liefde voor het
Nederlands

Peter Burger, Jaap de Jong
Waar komt het woord 'ammehoela' vandaan? Wat betekent de naam 'Lubbers'?
Waarom is het 'gestofzuigd' en niet 'stof
gezogen'? Antwoord op deze vragen vindt
u in dit boek.

Onze Taal! beschrijft de geschiedenis en
de betekenis van het Genootschap Onze
Taal en - vooral - van het gelijknamige blad.
Behalve leesbare geschiedschrijving bevat het boek een bloemlezing van interessante, vermakelijke en nuttige artikelen uit
het tijdschrift. Een greep uit de inhoud: de
veranderende normen van lezers en redactie, purisme, grammatica, spelling,
nieuwe woorden, etymologie, taal van politici, plezierdichten, en: de lelijkste woorden van de jaren tachtig.
ISBN 90 12 06888 6, 224 pag., f 32,50.
Leden van het Genootschap Onze Taal
betalen f 27,50 (exclusief verz. f 3,60).
U kunt het boek bestellen bij Onze Taal,
tel. 070-3561220.

Onze Taal! Zestig jaar strijd en liefde voor
het Nederlands is een uitgave van Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht in Den Haag.
Prijswijziging voorbehouden.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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SPRAAKMAKERS

Een nieuwe Van Dale, voor het eerst samengesteld met de
computer. Wat is er veranderd? Een interview met redacteur
Hans Heestermans over bewindspersoon, boekenweekgeschenk,
barokcantate en vloeken alseen Turk.

'Een bachtrompetje doet me
meer dan een baarkruk'
Peter Burger

Dr. Hans Heestermans (1943) werd in 1976
samen met prof. dr. Guido Geerts opvolger
van C. Kruyskamp als redacteur van de grote
Van Dale. Hij behoorde toen al tot de redactie

Want hun hebben is toch fout? En
toch staat het in Van Dale. Schande!

van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Onvermoeibaar lezingenhouder en stukjesschrijver. Columns en artikelen in NRC en
Onze Taal. In het Brabants Nieuwsblad
schrijft hij over het dialect van Bergen op
Zoom, waar hij opgroeide. Samensteller van
het scheldwoordenboek Luilebol, dat de 12de
editie van Van Dale verrijkte met gratekut.

e dikke Van Dale is al sinds
jaar en dag een onverbiddelijke bestseller. Hoe goed het
grote woordenboek van de
Nederlandse taal precies verkoopt, is echter een geheim dat door
de firma Van Dale streng bewaakt
wordt - de concurrentie luistert
mee. Pas bij de presentatie van de
12de druk wilde het bedrijf vertellen
hoeveel mensen de vorige druk in
de kast hebben staan: 325.000.
Deze 12de editie bevat 240.000
trefwoorden, waarvan er 12.000
nieuw zijn. Enkele nieuwkomers:

amuse-gueule, babbelbox, broeikaseffect, broodje aap, buma (burgermannetje), kattekrabziekte, kauwborstel, kebab, kindertelefoon, supporterstrein en
zakjapanner.
De frankeermachine van Van
Dale Lexicografie stempelt op aIle
poststukken: 'Van Dale. Het laatste
woord.' Van Dales woord is voor
veel Nederlandstaligen wet, hoe
vaak de redacteuren zelf ook verklaren dat zij geen wetboek schrijven.
DIKKE VAN DALEVOL FOUTEN,
kopte De Telegraaf op 15 augustus
boven een interview met Hans Heestermans, die samen met Guido
Geerts de hoofdredactie voerde.

NORMATIEF

Hans Heestermans: "Die kop in De
Telegraaf is schandelijk. Wij registreren hun hebben omdat het vaak gebruikt wordt, maar we vermelden
wel dat het geen standaardtaal is.
Wij gaan ervan uit dat je alles moet
opnemen als het bestaat. In de inleiding citeren we Kruyskamp, die de
meningen daarover zo mooi aforistisch samenvatte: 'Het staat in Van
Dale, dus het is zo; nee, omdat het zo
is, staat het in Van Dale.' Maar niet
alles is daarmee zonder meer goed
Nederlands. Een woord als doei nemen we op, maar we zetten er weI
bij dat het niet door iedereen geaccepteerd wordt.
Hoe langer ik aan Van Dale werk,
hoe normatiever ik word, omdat ik
steeds hoor dat mensen een uitspraak willen over wat correct is en
wat niet. Tot het moment dat ik aan
Van Dale ging werken, vond ik het
aIleen maar fascinerend om te beschrijven wat er gebeurt in de taal."

Zijn er ook woorden die u zelf met
pijn in uw hart opneemt?
"[a, ik ben niet zo dol op politieke
woorden en uitdrukkingen zoals de
rit uitzitten, of een woord als bewindspersoon. Een belachelijk woord,
maar je leest en hoort het steeds
meer. Uit mijn mond zul je het
nooit horen. Het is duidelijk ontworpen in de veronderstelling dat
bewindsman seksistisch zou zijn, wat
ik niet geloof. Bovendien bestond
naast bewindsman al bewindsvrouwe.
Nee, er zijn niet zoveel woorden

waaraan ik een hekel heb; er zijn
weI veel woorden waarvan ik blij
ben dat ik ze heb opgenomen. Alledaagse woorden, zoals eetcate en eetafspraak. Of andere, heel gewone
woorden: bestekbak, biologielokaal,

boekenweekgeschenk, botaniseermap,
fruitmand, erehaag, chocoladehagelslag, Droste-effect.
Ik ben ook blij met woorden die
iets van de samenleving in een bepaalde periode weerspiegelen. Deze
editie bevat veel samenstellingen die
beginnen met milieu- en gif-, zoals
gifschandaal." (Turend in een bak
met fiches:) "Ook de honden doen
het goed in deze periode: hondebrok-

ken, hondegeur, hondekoekje, hondelucht, hondenmakelaar, hondenwachter, hondenweide, hondepaspoort."
Zijn voorganger Kruyskamp haatte
popmuziek, wat hij tot uitdrukking
bracht in zijn veelgeciteerde definitie: 'bij jeugdige en onrijpe personen
in de smaak vall ende hedendaagse
amusementsmuziek'. Ook Heestermans is een liefhebber van klassieke
muziek, hoewel hij dat niet in zijn
definities zal uiten.
"Maar als ik het woord bachtrompetje opneem, dan doet me dat meer
dan het opnemen van het woord
baarkruk, 'kruk die gebruikt wordt
bij het baren van kinderen', niet te
verwarren met barkruk. Ik heb ook
met veel plezier barokcantate opgenomen."

Pas als een woord drie jaar lang in
een groter gebied gebruikt wordt,
krijgt het een verblijfsvergunning
voor Van Dale. Weet u echt van al
die 12.000 nieuwe woorden zeker
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dat het geen eendagsvliegen zijn?
"Nee, maar wel van zo'n 96, 97%.
Daarvan heb ik gedateerde kranteknipsels of andere bewijsplaatsen.
De overige drie of vier procent behoren tot een schemergebied, die geef
je het voordeel van de twijfel, Er
zijn woorden die ik zelf ken en in
mijn omgeving hoor, zonder dat ik
kan bewijzen dat ze algemeen gangbaar zijn."
Veel nieuwe woorden bereiken de
twee redacteuren in de postzakken
vol brieven van Van-Dale-fans. Topinformant is al jarenlang de heer
Van der Giessen, gepensioneerd leraar Nederlands uit Barneveld, die
vele uren per dag - betaald - voor
Van Dale kranten, tijdschriften, reclamefolders en boeken leest , speurend naar nieuwe woorden.
Van Dale koopt ook woorden uit
de Taaldatabank, de grote elektronische woordenverzameling van
toto: Tjabring van Egten

het Instituut voor Lexicologie in
Leiden. Waar haalt u de meeste
woorden vandaan?
" Van der Giessen heeft ons sinds ik
aan Van Dale werk weI 250 .000 fiches toegestuurd. Dat zijn er zo'n 15
a 20.000 per jaar. Niet dat al die
woorden er ook in komen, overigens. Ik denk dat zo'n 40% van correspondenten komt, met Van der
Giessen erbij. 60% komt uit eigen
aantekeningen, plus de Taaldatabank. De Taaldatabank levert behalve nieuwe woorden ook voorbeeldzinnen voor woorden die we al kennen. Maar er gaat bijna geen dag
voorbij of ik noteer zelf een paar
woorden die we tot op dat moment
niet hadden."

COMPUTER
In 1984, enkele maanden nadat
Geerts en Heestermans de kopij voor
Van Dale 11 hadden ingeleverd,
werd begonnen aan de voorberei-

dingen voor de nieuwe editie. Heestermans: "Het was toen van het begin af aan duidelijk dat we de computer er niet meer buiten konden laten."
De computer heeft het woordenboek consistenter gemaakt, aldus
Heestermans. De computer controleert bijvoorbeeld of aIle verwijzingen kloppen en of aile woorden die
in definities gebruikt worden ook
zelf als trefwoord voorkomen. Dat
moet het dus onmogelijk maken dat
lezers, zoals in Van Dale 11, bij hussen vinden: 'zie huisen', en, zoekend
naar huisen, op een lege plek stuiten
tussen huiselijkheid en huisgeit.
Heestermans: "Zo'n formulier waarop je bij ieder nieuw woord die gegevens moet invuIlen, dwingt je ook
je gedachten te bepalen. je wordt je
zo mogelijk nog bewuster van de
structuur van een woordenboekartikel.
Voor de volgende druk zullen we
bijvoorbeeld aile voetbaltermen
eruit laten rollen en bekijken of die
aangevuld moeten worden . Je kunt
al die vakgebieden laten beoordelen
door deskundigen. Vroeger moest ik
zo iemand de hele Van Dale geven;
dan moest hij 32 miljoen lettertekentjes doornemen."

BELEDIGEND
Aan racistische en andere kwetsende
woorden is voor het eerst het label
-cbeledigend» toegevoegd. Van Dale
heeft daarmee een primeur in het
Nederlands taalgebied. Heestermans:
"Ik vind dat noodzakelijk. De woorden die je opneemt, stammen uit de
samenleving, de ideeen over die
woorden ook. We zetten wel bij een
woord dat het vulgair is, of inforrneel, of archaisch, en ik vind dat
Van Dale het ook moet weergeven
als mensen zich door een woord gegriefd voelen.
Ik heb vrij lang met joodse mensen gesproken over het woord jood
in de gei'ncrimineerde betekenis 'woekeraar, afzetter, al te handige
zakenman'. Velen van hen vinden
dat ik dat woord moet schrappen.
Maar dan zeg ik altijd: dan moet ik
ook andere woorden schrappen, zoals boer. Bovendien zou ik door de
betekenis van dat woord te schrappen de taalwerkelijkheid geweld
aandoen. Dan zou Van Dale lijken >
--------------------------217---------------.J
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op een Russisch geschiedenisboek,
dat bij elke nieuwe regering de geschiedenis herschrijft. Bovendien
kun je nu tegen iedereen zeggen die
dat woord gebruikt: in Van Dale
staat dat het beledigend is.
Bij iezuietenstreek staat nu ook dat
het beledigend is. Bij vloeken als een
Turk ook, omdat de Turken het als
beledigend voelen.
/I

Zal de volgende editie een label
seksistisch bevatten?
"Dat is niet uitgesloten, maar ik
denk dat de echte harde, anti-seksistische golf niet meer bestaat. Dus
kun je zeggen: dat leeft al niet meer
zo erg in de samenleving."
In het nieuwjaarsgeschenk van de
firma Van Dale citeert G.L. van
Lennep uit de auteursinstructies
een van de redenen om vrouwelijke persoons- en beroepsnamen in
de toekomst als aparte ingang op
te nemen: als Van Dale zich om
markttechnische redenen vrouwvriendelijk moet profileren. Kan
samenleving ook een ander woord
zijn voor markt?
"Dat zijn dingen waar Geerts en ik
ons niet zo erg mee bezig houden.
Als die ideeen in het bedrijf leven,
dan praten we daarover. Maar onze
eigen maatschappelijke en taalkundige ideeen zijn altijd nog belangrijker dan eventuele markttechnische
redenen die Van Dale zou aanvoereno
Bij de vrouwelijke persoons- en
beroepsaanduidingen was de belangrijkste reden om ze na hun
mannelijke tegenhangers op te nemen en niet als aparte ingang, dat
dat ruimte bespaart. la, apart opnemen zou vrouwvriendelijker zijn."
Hoe houdbaar is deze nieuwe editie? Veel mensen hebben een
woordenboek in de eerste plaats
om te kijken hoe je woorden spelt.
Ais de Spellingcommisie van de
Taalunie zich aan de planning
houdt, worden haar voorstellen
tien dagen na de nieuwe Van Dale
gepresenteerd. Zou een spellingwijziging op korte termijn Van
Dale niet in een klap achterhaald
maken?
"Dat valt allemaal weI mee. De Spellingcommissie is nog niet klaar. Dan

moet het voorstel - want het is niets
anders dan een voorstel - nog overgenomen worden door het comite
van ministers van Nederland en Belgie. En dan moet het nog door de
Kamer. Hoe lang het kan duren, zie
je aan het Groene Boekje: dat kwam
pas zeven jaar na de spellingwet van
1947. Ik maak me er geen zorgen
over."
Guido Geerts verenigt het voorzitterschap van de Spellingcommissie met het redacteurschap van Van
Dale. Heeft hij er als Van-Daleredacteur geen belang bij dat de
spelling gelijk blijft? Geerts, om
commentaar gevraagd: "Als de spelling verandert, is dat hoogstens een
zorg voor de uitgever, niet voor mij
als redacteur. Ons eindrapport verschijnt in september, maar wordt
mogelijk nog niet openbaar gemaakt. Voor het samenstellen van
een nieuwe woordenlijst hebben we
de tijd tot eind 1993. Een eventuele
spellingwijziging kan heel goed nog
weI vijf jaar op zich laten wachten."
VAN DALE 13

Heestermans en Geerts denken inmiddels al na over Van Dale 13. De

'dikke', sinds de vorige druk driedelig, lijkt de grenzen van de groei te
hebben bereikt.
Heestermans: "Eens eindigt onze
mogelijkheid om niet in de trefwoorden te schrappen. Want veel
dikker dan het boek nu is mag het
niet worden. Van Dale beschrijft de
taal van de laatste 150 jaar. Beschrijyen we over 25 jaar de taal van de
laatste 175 jaar, of maken we er toch
maar 150 jaar van en schrappen we
eerdere woorden en betekenissen?"

De literaire citaten zijn voor een
deel vernieuwd. A.F.Th. van der
Heijden levert de voorbeeldzin bij
shoarmazaak. Is hij een van uw
persoonlijke favorieten?
"Van der Heijden is een van de geliefde schrijvers van Geerts. Mijn eigen favorieten zijn Nijhoff, Achterberg, Kopland, meer de dichters dan
de schrijvers. Ik vind dat de gehele
Nederlandse gecanoniseerde literatuur erin terecht moet komen, aIle
bekende regels, zoals je de Petit Robert kunt lezen als een compendium
van de Franse literatuur. Daar gaan
we voor de volgende druk zeker nog
veel consequenter aan werken." <

Een objectief woordenboek?
P], Kerstjens - Heumen
De kloof tussen taalgebruik en taalwetenschap blijkt erg diep. Vaak
komt de objectiviteit van de wetenschap in botsing met het taalgevoel
of de taalopvatting van de leek. Soms
echter schiet de objectiviteit van de
wetenschappelijk onderzoeker te
kort: de leek wordt dan onder het
mom van objectiviteit een persoonlijke opvatting voorgehouden.
Dit gevoel had ik toen ik in de
Volkskrant van 31 augustus 1991 de
recensie las die Frida Balk gaf van de
nieuwe uitgave van de Hedendaagse
Van Dale (NN). Ze constateert dat
deze tweede druk 'geheel van antisemitische insluipsels (is) ontdaan'. Als
reden noemt ze niet dat de hedendaagse omgangstaal wellicht geen antisemi tische (bij)betekenissen meer
accepteert, maar dat antisemitische
kwalificaties niet thuishoren 'in een

objectieve betekenisbeschrijving'.
Dit geeft mij aanleiding tot twee
vragen.
Is er geen groot verschil tussen een
objectieve betekenis en een objectieve beschrijving? En: als we antisemitische betekenissen menen te moeten
schrappen, wat dan te doen met beschrijvingen als 'lomp, ongemanierd
persoon' voor boer (NN bIz. 183)?
Mag dit weI ais een objectieve betekenisbeschrijving beschouwd worden?
Er zijn voorbeelden te over als we
woorden zoeken die discriminerend
of beledigend gebruikt (kunnen) worden ten opzichte van bepaalde personen en groepen. Wie die woorden wil
weren uit woordenboeken, dient zich
echter niet te beroepen op een 'objectieve betekenisbeschrijving', omdat
een dergelijke aanpak te kort schiet
in objectiviteit.
<
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De woordenboekentest [2]

D

e grote Van Dale

Wat gaat de tijd toch snel! De opwinding over de elfde editie van de
grote Van Dale (toen voor het eerst
in drie delen) is nauwelijks weggeëbd of er ligt alweer een nieuwe
druk in de winkel. Uitvoeriger,

Jaap Bakker

diepgravender en moderner dan
ooit. Maar de medaille heeft een
keerzijde.

inds de vorige druk van Van
Dale is niet alleen onze
woordenschat snel gegroeid,
maar zijn ook de eisen toegenomen die wij aan woordenboeken stellen. We verlangen toegankelijker en meer praktijkgerichte
informatie dan acht jaar geleden. De
twaalfde Van Dale heeft getracht
aan die eigentijdse verlangens te
voldoen en is daar in verschillende
opzichten aardig in geslaagd.
WOORDENOCEAAN

Aan het beschreven vocabulaire is in
elk geval goed te merken dat we in
1992 leven. De redactie heeft met
een fijnmazig net gevist in onze
woordenoceaan en is met een rijke
vangst thuisgekomen. Voor deel 1
van deze woordenboekentest (Onze
Taal nummer 6, blz. 137-139) had ik
een lijst aangelegd van 100 moderne
uitdrukkingen; maar liefst 65 daarvan staan nu in Van Dale (de elfde
had er daarvan al 29). Daarmee laat
dit boek met een reuzensprong alle
concurrenten ver achter zich. Nieuw
in de twaalfde druk, en nergens anders te vinden, zijn bijvoorbeeld alcoholprobleem, billboard, date, mensuur, pomo en trivia.

Daarentegen zijn er ook woorden
die het niet hebben gehaald, zoals
bemensen, blooper, depri, falafel, move
en wit (= van het blanke ras). Het
curieuze van dit zestal woorden is
dat ze al wél elders zijn geregistreerd. Het is duidelijk dat het subjectieve oordeel van de lexicograaf
een grote rol speelt bij de beschrijving van de moderne c.q. modieuze
omgangstaal.
Tot mijn verbazing bleek één he-

dendaags woord in de nieuwe druk
te zijn verdwenen: het produktieve
achtervoegsel - wijzer (sinds de
'Schrijfwijzer' van Jan Renkema
enorm populair geworden als bestanddeel van brochure- en boektitels). Dat moet haast wel een vergissing zijn. Is het lemma bij de
computerisering van het woordenbestand misschien tussen wal en
schip geraakt?

woordenboeken geeft Van Dale vaak
net die paar details meer die het verschil uitmaken tussen een adequate
en een voortreffelijke omschrijving.
Ten aanzien van bepaalde woordcategorieën moet ik enig voorbehoud maken. Met name de behandeling van vakjargon laat soms te
wensen over. Hier een paar staaltjes
uit de sector 'geneeskunde en natuurwetenschap':

Van Dale is opnieuw dikker geworden doordat het aantal tekens met
zo'n 5% is toegenomen. De extra informatie is voor een groot deel van
etymologische aard. Van alle belangrijke woorden wordt nu de herkomst vermeld, hetgeen met recht
een verrijking kan worden genoemd.
Sterk uitgebreid zijn de categorieën 'aardrijkskundige namen' en
'voor- en achtervoegsels'. Ook zijn
er talrijke deelbetekenissen toegevoegd, zodat de artikelen nu nog
meer onthullen van de rijkdom van
het Nederlands. Die zelfde rijkdom
maakt het raadplegen wel eens lastig; het valt niet mee om in grote artikelen, zoals aanleggen of goud, de
weg te vinden. Dit ondanks de
mooie typografie van Bern. C. van
Bercum, die de pagina's 'opener' en
meer uitnodigend heeft gemaakt.

Omissies: niet behandeld worden
overbekende termen als pH, CT-scan
en fibula (kuitbeen).

JARGON
Zoals we mochten verwachten, is de
informatie die Van Dale verschaft
van hoge kwaliteit. In geen ander
naslagwerk hebt u zoveel kans op
een werkelijk afdoende uitleg van de
betekenis en gebruikswijze van
woorden. Vergeleken met andere

Inhoudelijke fouten: waterhoofd is
niet alleen 'aangeboren' of 'kort na
de geboorte ontstaand', het leidt
niet 'meestal vóór het zesde jaar tot
de dood', en het synoniem is niet
'hersenwaterzucht'.
Paradoxen: quasars zenden heldere
'blauwe en ultraviolette' straling uit
maar kunnen desondanks 'niet
zichtbaar gemaakt worden'. Hoe valt
dat te rijmen? En hoe komt Ver
dan aan een foto van zo'n
-schuern
onzichtbaar hemellichaam?
Ik wil niet de indruk wekken dat
deze voorbeelden representatief zijn;
in het merendeel der gevallen is de
beschrijving geheel correct. Maar
toch: bij een woordenboek met het
kwaliteitsimago van de grote Van
Dale mogen we wat extra kritisch
zijn. Noblesse oblige, nietwaar?
GRAPJE
Met al zijn adeldom laat Van Dale
toch in iedere druk een Grapje opduiken. Het grapje van de vorige >
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editie was h et tr efwoord oei-oei-machine, een een malig gebruikte n aarn
voor een bepaald kinderspee lt je.
Naar ik vermoed, is het gra p je van
de twaa lfde dru k het woo rd quotezak. Een quo tezak is 'iem and die in
een (sport)reportage erg vee! uitspraken va n derde n verwe rkt' . Dit n eologism e vo ldoe t natuurlij k op geen
stukken na aan de opnemingscriteria. De redacteuren Heeste rma ns en
Geerts zullen het woord wei hebben
bin nengesmokkeld om dat ze het
een mooie geuzen naam voor zich zelf va n den : als er iemand leeft va n
citate n, dan is het wei de woordenboekmak er!
ID EALE T IEN

Hoe ver houdt de gra te Van Dale
zich tot an de re woo rdenboeken?
Dat kun t u zien in h et h ierbij afgedr ukte testr apport. In het juninummer va n dit blad heb ik ve rslag gedaan van de drie gra te han dwoor denboeken ; daa r ku nt u oo k nal ezen
hoe het beoord elingssysteem in elkaar steek t .
Bij he t bec ijferen stuitte ik op een
onverwacht prableem , n am elij k dat
ik hier en daar hoger uitkwam dan
de 'idea le tien' , zoals spo rtv erslaggeve rs dat no em en . Het systee m is na melijk geijkt op de oude Van Dale ,
terwijl de twaalfde editie is verbeterd op onderd elen waarvoor de elfde al tien en scoorde (voIgt u mij
nog") .

Ik heb bes lote n de norme n gelijk
te houden om u h et zicht op de onderlinge ver ho udingen ni et te on tnem en . Beschouw de cijfers vooral
als relatieve graothe de n, en bed en k
da t een tien , of zelfs een twaalf, n iet
synon iem is met 'vol maakt' .
TAALARCH IEF

De grate Van Dale h eeft ni et aileen
een kwalit eits-, m aar ook een kwantit eit sim ago . Het boek, zo wil de
ma re, bevat aile woorde n van de Nede rla ndse standaardtaal u it de laatste anderhalve eeuw .
Om da t ik me al jaren afvraag in
hoeverre dat klop t, h eb ik in een serie steek proeve n de twaalfde Van
Dale verge leken m et zijn voorganger, alsmed e met Van Dale Hedenda ags, Koenen , Kram ers en Versch ue ren . De steek praeven om vat ten same n 1315 woorden, ruim een

half procent va n h et to taa i. Op
grand da arvan heb ik bijgaan de getallen bere kend . De wer kelijke aanta llen kun n en best een paar du izend
ho ger of lager zi]n, maar de scha ttingen geve n wei een indruk va n het
gevo erde beleid .
Vergelijking van de twaalfd e met
de elfde druk van Van Dale leverde
dit op :
Toegevoegd (bruto)
Gesch rapt
Toegevoegd (ne tt o)

26.000
18.000
8.000

U ziet dat er onder de oppervlakt e
van zo' n woordenboek heel wat om gaat . De ' ne ttowins t' is niet m eer
dan h et topje van een ijsberg . Niet
aileen de modern e woorden sch at is
aa ngev uld, ma ar oo k he t m eer tijdloze vocabulaire (butte tt a, dessertvork,
heideroosje, klerenkist).
Boven dien is h et aantal trefwoo rden vergroo t door een drietal reda ction ele maat regelen. Ten eer ste zijn
vee l uitd rukki ngen die voor hee n in
Aan ha ngse l II sto n de n (bijv. hineininterpretieren), opgenomen in de
hoofdwoord enlij st. Ten tweede hebben werk woordsvorm en zoals zwier(
een eigen pla atsj e gekregen . Ten
derd e zijn nogal wat lemma's gesp litst : zonderling wo rdt tw eem aal
behandeld, een m aal als zelfstandig
en een m aal als bijvoeglijk naarnwoord.
Met elka ar gaat h et om 6000 a
8000 nieuwe trefwoorden . Vrijwel
de hele n ettowinst is dus to e te
schrijven aa n de ze drie woordcategoneen, die ni et zozeer het inf ormatiegehalte van het bo ek verhogen als
wei het gebruikscom fort .
Inhoud elijke win st is geboe kt
doordat 18.000 relati ef nuttige
woorden in de plaat s zijn gekomen
va n evenveel relatie f onnuttige. Nu
[a, on n utti g... Ik geef toe dat ik niet
onbedaarlij k heb gewee n d om het

ve rlies van bespugen, l iandgrut en omruiken, maar er zijn ook woorden gesch rap t die ik weI degelijk zal mi ssen . Dat kwam pas goed naar voren
uit de vergelijking va n Van Dale met
zijn coIlega's (zie de tabel). Ons na tion ale taal archi ef blij kt nogal wat
lacunes te ver to ne n, die bovendien
in omvang zijn toegen omen. lk
noem u een paar tr efwoorden die uit
de twaalfde dr uk verdwenen zijn,
maa r wel voorkome n in tw ee of
rneer klein ere woorde nb oe ken en
bovendien in de Herziene Woorden Iijst: aetiologie, onmon digheid, openstel l lng, verdietsi ng, vloekwaard ig,
zevenb ladig .

Gesc h rapt in Van Dale zijn voo ral
afleidingen , same nstellinge n en
speIlin gva rianten . Afgezien daarvan
zijn nog een s zo'n 5000 woo rden
onde rgebrac ht (zeg m aar : verstop t)
in 'verzame lartikelen' . Een sch ijnbaar verd wene n woord als aftuimclen
bli jkt te wo rden opgenoem d in h et
on afzienbare lemma af-, zon der verdere lex icale gegeve ns. Het zal wei
gedaan zijn om rui m te te besparen,
maar ik h eb toch liever dat Van Dale
mi j geen zoekwoorden ma ar tretwoorden voorzet.
Nu zijn de red act eur en natuurl ijk
ni et op hun ach terhoofd geva Ilen;
ze onthouden u h eu s geen besch rijving van etiologic, onm ondig, openstellen, verdietsen, en zovoort. Er ontbreken maar he el weinig wo orden
me t een zelfsta ndige bet ekenis. Z6
beschouwd bevat Van Dale, op een
paar pro cent na , aile woorden die
men rede lijkerwijs in een groot algemeen woord enboek kan verwac hten . Als taatarchlefvuvi ik h et boek
echter in compleet : er ontbreken
zo' n twintigdui zend hedendaagse
woo rdvormen plus een mo eilijk te
scha tten ho eveelheid oudere.
SCHRAPPINGEN

De vorige ed itie werd nog aangekondigd als 'ee n opslagpla ats van onze
taal, die door zijn volledi gh eid geen
niveaubep erkingen kent' . Gezien de
vele sch rappin gen h eeft m en nu afstand gedaa n van de aanspr aak op
het predikaat 'vo lled ig'. Is dat een
ramp?
Nee, m aar jammer is het weI. Ik
gebru ik Van Dale vaak om te kijken
of een woord dat ik wil gebrui ken,
geaccepteerd Nede rlan ds is. Het
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overkwam me zojuist bij het woord
'schrapping'. Het stond niet in de
nieuwe Van Dale, zodat ik twee of
drie andere woordenboeken moest
opslaan voor ik het vond. Dat soort
avonturen staat u ook te wachten
als u eens zou dubben over onnaspeurbaarheid, vertilling, dubbelboekhouden of Maasstedelijk.

Er is nog op een andere manier
getornd aan de `hulp bij actief taalgebruik', namelijk doordat bij veel
samengestelde woorden het meervoud of de trappen van vergelijking
niet meer worden vermeld. U wordt
daarvoor verwezen naar het stamwoord. Dat is lastig, zeker bij een
driedelig naslagwerk. Want dat
stamwoord staat gegarandeerd in
een van de andere delen, waarvan
het ene juist in bezit is van uw
vrouw, die het woord `bemensen'
zoekt, en het andere wordt opgeëist
door uw jongste zoon, die een herbarium aanlegt.
Bovendien heeft de weglating van
grammaticale gegevens tot gevolg
dat u geen antwoord meer krijgt op
vragen als: bestaat er een vergrotende trap van maximaal? Wat is de
superlatief van optimistisch? Kan ik
accuzuur in het meervoud gebruiken,
net als vetzuur? Kent het woord contaminatie een meervoud? Van Dale
geeft in deze gevallen de correcte
woordvormen niet meer aan, en uit
het ontbreken van commentaar valt
niet, zoals voorheen, te concluderen
dat een bepaalde vorm onjuist of
ongebruikelijk is.

ties: een uitleg-, een archief- en een
adviesfunctie. In de nieuwe editie is
de uitlegfunctie verbeterd (en vooral
verdiept, dankzij de etymologieën).
De archieffunctie is iets achteruitgegaan, terwijl de adviesfunctie in
sommige opzichten verslechterd
maar in meer opzichten verbeterd is.
De balans slaat dus door naar de positieve kant, hetgeen door de testcijfers wordt bevestigd.
Hoe zou over acht jaar de dertiende druk er uit moeten zien? Ik hoop
uiteraard op completering van de
grammaticale gegevens, en op aanvulling van de geschrapte of veronachtzaamde woorden - althans de
woorden die voor de lezende en
schrijvende taalgebruiker waarde
kunnen hebben.
Door die verbeteringen zal automatisch de adviesfunctie van het
boek worden versterkt. Op dat punt
zijn in principe nog allerlei innovaties mogelijk, maar eigenlijk zit ik
niet zo te springen om nieuwe foef
jes. Ik ben nu eenmaal behept met
een negentiende-eeuwse hang naar
volmaaktheid. Het liefst zou ik Van
Dale het stadium van perfectie willen zien bereiken op de twee terreinen waar hij nu al uitblinkt: de
woordverklaring en de archivering.
Als zelfs maar één van die idealen in
de dertiende druk wordt verwezenlijkt, zal ik in september 2000 diep
gelukkig zijn. <
-

GROTE VAN DALE (1992)
Prijs
Trefwoorden*
Tekens*

f 285,240.000
30 miljoen

* exclusiefaanhangsels

Compleetheid

Oudste woorden

10-

Nieuwste woorden

9+

Diepgang van de in form a tie

12-

Van aile woordenboeken geeft Van Dale
verreweg de meeste deelbetekenissen,
vaste verbindingen en etymologische
gegevens.

Betekenisverklaring

lO-

De uitleg van woorden en uitdrukkingen is doorgaans genuanceerd en volledig. Hiertoe dragen ook de vele voorbeeldzinnen en het redactionele commentaar bij. In afzonderlijke gevallen
zijn andere woordenboeken weleens
beter, maar Van Dale is het meest constant van kwaliteit.

Hulp bij actief taalgebruik

71/ 2

lets te weinig grammaticale gegevens.
Veel stijl- en gebruikssfeerlabels. Goede
informatie over anglicismen e.d. Een
enorme hoeveelheid idioom en vrij veel

Van Dale Groot woordenboek der Neder-

synoniemen. Geen afbreekpunten en

landse taal, 12de herziene druk, [red.]

zeer sporadisch uitspraakinformatie.

prof. dr. G. Geerts en dr. H. Heester-

DE DERTIENDE

De grote Van Dale heeft drie func-

mans, Van Dale Lexicografie,

Gebruikersvriendelijkheid

Utrecht/Antwerpen 1992.

6 1/ 2

Goed te hanteren, geen stofomslag. De
trefwoorden zijn redelijk te onderscheiden en de klemtoon wordt aangeduid
door onderstreping (bravo!). De kopre-

WOORDEN IN VAN DALE 12
Opgenomen in aile andere woordenboeken

55.000

gels geven niet consequent het eerste

Opgenomen in een of meer andere woordenboeken

93.000

en laatste woord van de bladzijde aan.

Nergens anders opgenomen

92.000

Totaal

240.000

In grote artikelen is het moeilijk om snel
te vinden wat men zoekt.

ONTBREKENDE WOORDEN IN VAN DALE 12
Opgenomen in een ander woordenboek
Opgenomen in twee of meer andere woordenboeken
Totaal

17.000

Algemene indruk

6.000

In de eerste plaats een superieur uitleg-

23.000

woordenboek, zowel voor het moderne

(Hiervan nog wei in Van Dale 11: 6.000)

als het oudere Nederlands. Voor actief
taalgebruik is het boek niet ongeschikt,

'Andere woordenboeken': Van Dale Hedendaags (1991), Grote Koenen (1986),

maar (o.a. door zijn omvang) ook niet

Kramers (1990), Verschueren (1991).

ideaal.
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Heel
Amsterdam
Hapert
n de serie 'Taalcuriosa' snijd ik
het onderwerp toponiem (de
plaatsnaam) opnieuw aan. Aanleiding daartoe is de promotiecampagne 'De bus is aardig op
weg' van de gezamenlijke busondernemingen. In het voorjaar van 1992
werden de bushaltes opgesierd met
nieuwe affiches, waarop plaatsnaamborden waren afgebeeld. Het
curieuze was dat deze in zinsverband gelezen konden worden. Het
beste voorbeeld vond ik 'Heel Amsterdam Hapert', een keurige zin die
louter uit plaatsnamen bestaat: Heel
in Limburg, Amsterdam in NoordHolland en Hapert in Noord-Brabant.
Een foldertje van de busmaatschappij BBA maakte me duidelijk
dat de actie bedoeld was om de zogenoemde 'Zomerzwerfkaart' onder
de aandacht te brengen: een dagkaart s f 13,75 voor onbeperkt busreizen in heel Nederland. Het druk-

werkje is opgesierd met allerhande
plaatsnaamborden: Pieperij, Zoelmond, Tussenklappen, Gulpen,
Monster, Spaarpot, Braakhoek,
Nooitgedacht, Boerengat, Hengstdijk, Bommelskous, Moddergat,
Fluitenberg, Spijkerboor en Muggenbeet. Prachtig! Al deze plaatsen bestaan echt. Pak de atlas er maar bij.
Ik was vooral gemteresseerd in eventuele variaties op het curiosum 'Heel
Amsterdam Hapert': het zinsverband. De folder opent met 'Echt Een
Goedereede' naar Echt in Limburg,
Een in Drente en Goedereede in
Zuid-Holland. Aan het slot wordt
een mooi staaltje creativiteit gegeven met:
'Buren' 'Roosteren' 'Grootegast',
'Wouw' 'Best' 'Rijen', en
'Oude Zeug' 'Rolde' 'Koedood'.
Vooral het laatste voorbeeld is
prachtig!
Dit is natuurlijk een uitdaging

voor wie van curiosa houdt. Het gegeven is eenvoudig: maak zinnen
met Nederlandse plaatsnamen. De
busondernemingen hebben zich beperkt tot zinnen die uit drie plaatsnamen bestaan, maar dat is niet nodig. Zelf heb ik een buitengewoon
vermakelijk (en leerzaam) avondje
besteed aan het componeren van
een verhaaltje dat louter uit plaatsnamen bestaat. Het is een heel amusant curiosum, want de topografie
van ons land levert woorden in alle
mogelijke categorieen. Werkwoorden zijn essentieel voor goede zinnen, en die blijken er voldoende te
zijn. Wie zich een beetje verdiept in
deze materie zal versteld staan van
de mogelijkheden.
Vol verwachting zie ik de reacties
van lezers tegemoet. De beste inzendingen worden vanzelfsprekend in
Onze Taal gepubliceerd.
<

Vijfklinkerwoorden
Redactie Onze Taal

o

p de prijsvraag bij het artikel 'Homerus was blind'
(had u de titel 'herkend'?)
kwamen 31 inzendingen
binnen. Op de plaats van
de ??? moest een woord, naam of
woordcombinatie met de klinkervolgorde u, e, i, 0, a staan, dat hebben bijna aIle inzenders ontdekt.
Enkele lezers gaven eerlijk toe
moderne elektronica te hebben ingeschakeld om het zoekplaatje op te
lossen: de computer, WordPerfect
en een makro konden hier nuttig
werk doen. Maar er waren ook beminnelijke uitzonderingen. Een programmeur: 'ik had een programma
kunnen schrijven om de ontbreken-

de klinkervolgorde te achterhalen,
maar dat heb ik niet gedaan'.
De oplossingen verraden een
zoekpatroon. Het uitgangspunt was
vaak een woord dat al het merendeel van de klinkers bevat. Daardoor
was de informant sterk vertegenwoordigd: de sluwe, de Urker, de dubbel-, de puzzel-, en zelfs de Lubbersinformant. De u-e-volgorde nodigde
uit tot zoeken onder de q: quercitronlak en quercitronbast kwamen het
meest voor. De overige inzendingen
varieerden in bondigheid van Querido-pand, rugzwemdiploma en [underingsgrondslag tot prozaische zinnetjes als bubbels in bad, kunst en kitsch
oppad en Utrecht is domstad.

Faxbezitters en bellers zijn natuurlijk in het voordeel als de 'eerste
goede oplossing' beslissend is voor
het toekennen van een prijs. Die
voorsprong is enigszins rechtgetrokken. Ui'rue goede oplossingen die in
de twee dagen na verschijning van
het tijdschrift binnenkwamen, is de
winnaar getrokken. De boekebon
gaat naar Liesbeth Bos in St. Maartensbrug. Met dank aan aBe overige
inzenders.
Niet elke prijsvraag is enkel een
uitdaging; een inzender verzuchtte:
'Of ik met deze inzending de eerste
ben betwijfel ik, maar in ieder geval
heb ik mijn plicht als taalliefhebber
gedaan.'
<

1.---------------222------------------------------

Deze maand verschijnt bij uitgeverij Het Spectrum een
pocket van Riemer Reinsma over eufemismen: verhullende woorden voor zaken die in klare taal uitgedrukt
te hard aankomen. Van de vele onderwerpen die in
het boek aan bod komen, neemt Onze Taal de passage op over verbloemende taal voor 'ouderdom'. Een
korte voorpublikatie.

Eufemismen en ouderdom
Riemer Reinsma

ude mensen hebben heel
lang - en dat was óók al
een eufemisme - bejaarden geheten, maar sinds
kort zijn de termen ouderen en senioren (seniores is Latijn voor
'ouderen') in opkomst. Ouderen (Engels: elderly) is prettig vaag: ouder
dan wat? In beginsel lijkt de grens te
liggen bij zestig of hoger, maar dat
wordt er niet bij gezegd. In het Engels is het eufemisme nog wat
verfijnder, men spreekt er van senior
citizens; dat laatste woord roept de
gedachte op dat de ouderen allemaal
nog maatschappelijk actief zijn.
Amerikaanse bejaarden worden ook
golden-agers genoemd - het mooiste
komt aan het eind.
Een vorige generatie Nederlanders bezigde nog wel eens de deftige
uitdrukking 'hij is van geposeerde
leeftijd', maar de Hedendaagse Van
Dale vermeldt die al niet meer. Jammer. Geposeerd betekent 'bezadigd',
en de uitdrukking meldt dus alleen
dat iemand zijn wilde haren kwijt is;
over ziekte en gebreken wordt gezwegen. Nog flatteuzer klinken op
leeftijd, van rijpere leeftijd of gerijpt,
waarmee de ouderdom als het ideale
levensstadium wordt afgeschilderd.
In Britse kledingadvertenties richt
de tekst zich tot de 'rijpe vrouw'.
Mensen onder de zestig of zeventig
zijn nog niet rijp! Het onbenulligste
eufemisme is in dit verband de zinsnede 'Ze is niet zo jong meer als ze
was , oftewel niet meer zo piep. Niemand is meer zo jong als hij was.
Het bedrijfsleven, dat de geposeerde,
rijpere en niet meer zo jonge medemens in eerste instantie als klant wil

zien, spreekt graag van de silver market, onder verwijzing naar de op die
leeftijd meest voorkomende haarkleur. Amerikaanse adverteerders
gaan nog een stap verder; een verzekeringsmaatschappij raadt bejaarden
aan zich voor te bereiden op de gouden jaren.
In het Nederlandssprekende deel
van België circuleert al enkele decennia de term derde leeftijd, een
vertaling van het Franse troisième
age. De term is gebaseerd op het
Franse idee om de verschillende leeftijdscategorieën gewoon te nummeren - dat maakt de aanduiding voor
de bejaarden wat minder beladen.
De eerste leeftijd is de kindheid, de
tweede de (rijpere) jeugd. Met de
derde leeftijd is het overigens net als
met de Derde Wereld: niemand
heeft het ooit over de nummers een
en twee.
Een tehuis voor bejaarden die
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, heet in versluierende taal een
rusthuis of verpleeghuis. 'Moeder is
niet oud, ze is alleen maar moe' respectievelijk 'ziek'. De senioren flat is
de rechtmatige opvolger van de bej aardenflat.
Als het even kan, wordt ook het
bijvoeglijk naamwoord oud vermeden, 'Opa is 88 jaren jong, heet het
dus. Opa is stokoud, maar dat zou je
niet zeggen als je hem ziet.
Nederland is flink aan het vergrijzen. De FNV ruikt een prachtige
kans en heeft al meegedeeld dat zij
discriminatie op grond van leeftijd
wil tegengaan. De vakcentrale roept
oudere werknemers dan ook op zich

te organiseren ten behoeve van 'een
leeftijdsdynamisch personeels- en
functiebeleid'. Dat is mooi gezegd.
Het eufemisme slaat twee vliegen in
één klap. De senioren krijgen een
waas van dynamiek, van jeugdigheid dus eigenlijk, en er wordt zo'n
beetje aangegeven dat het personeelsbeleid moet worden 'meegerekt' met de klimmende jaren van
de werknemer.

DROGREDENEN VAN
ATOTZ
Zet de televisie of radio maar
aan en de drogredenen vliegen je
om de oren. Cirkelredeneringen,
generalisaties, demagogie,
scheve vergelijkingen, zwart witredeneringen, de heren- en
damespolitici, sporttrainers,
mensen uit de reclamewereld:
ze lusten er wel pap van.
Elke drogreden wordt kort
toegelicht en geillustreerd aan
de hand van voorbeelden uit
de praktijk. 142 blz. f 19,90
UITGEVERIJ CONTACT
BIJ DE BOEKHANDEL
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ederwaardigheden
van een oude dame
Harry Cohen - Brussel

In 1635 stond de Franse staatsman
Richelieu op het hoogtepunt van zijn
carriere. In minder dan twintig jaar had
hij het van hofkapelaan tot kardinaal en
eerste minister gebracht, een hertogstitel verworven, zijn binnenlandse
vijand (de hugenoten) op de knieen
gedwongen, en Frankrijk tot het machtigste land van Europa gemaakt. Nu aile
politieke en militaire doelen waren
bereikt, richtte hij zijn aandacht op een
andere zaak van nationaal belang: een
eenvormige landstaal.
e in 1635 door Richelieu
opgerichte Academie
francaise kreeg de opdracht de Franse taal vaste
regels te geven en voor
haar zuiverheid en doeltreffendheid
te zorgen. Als middel daartoe noemen de statuten de samenstelling
van een woordenboek, een grammatica, een retorica en een poetica.
Van de laatste twee is nooit iets gekomen, en het werk aan de grammatica iseeuwenlang op de lange baan
geschoven, maar met het woordenboek is de Academie gedurende haar
hele bestaan in de weer geweest. De
Dictionnaire is het klassieke voorbeeid van een poging tot taalnormering.

D

GEEN DESKUNDIGHEID

De voorbereidingen verliepen moeizaam. Over vorm en inhoud van het
boek is meer dan vijftig jaar beraadslaagd (aIleen al vijf weken over de
vraag of de letter A gewoon als klinker of ook als zelfstandig naamwoord moest worden gepresenteerd). Wat in 1694 ten slotte uit de
bus komt, is verre van volmaakt.

De versukkeling van de
Acadernle francalse

Veel nietszeggende definities (liefde:
'gevoel van degene die liefheeft'; rivierkreeft: 'soort visje') en een weinig praktische rangschikking van de
trefwoorden. Deze zijn namelijk gegroepeerd tot 'woordfamilies', waardoor bijvoorbeeid abstraction ergens
achter traire (= trekken) moet worden gezocht. Pas in de tweede editie
(1718) wordt consequent op de alfabetische volgorde overgegaan. In
deze en aIle volgende edities is telkens de spelling herzien en het trefwoordenbestand verjongd. Bovendien worden de definities gaandeweg informatiever (de rivierkreeft is
nu een tienpotig schaaidier met
voorpoten die in scharen overgaan,
enz.)
Deze inventaris van de Franse woordenschat groeit uit tot een onmisbaar stuk gereedschap voor schrijvers, drukkers en leraren. De vraag
naar het boek stijgt almaar en menige editie moet herhaaldelijk herdrukt worden. In de negentiende
eeuw beginnen zich evenwel moeilijkheden aan de produktiekant voor
te doen. Het aantal nieuwe woorden
neemt telkens sneller toe en de Acadernie heeft niet de deskundigheid
in huis om die stroom te verwerken.
Het duurt telkens langer voordat er
een volgende editie uitkomt. Bovendien verschijnen er andere woordenboeken op de markt (Littre, Larousse) van uitgevers die wel het apparaat bezitten om hun produkt bij
de tijd te houden. Van de achtste
editie van de Dictionnaire (1932)

blijkt geen herdruk meer nodig te
zijn ...
ONGEWENST KINDJE

Het andere standaardwerk, de grammatica, is nooit een succes geweest.
De samenstelling is heel lang uitgesteld, maar na de invoering van de
leerplicht viel aan deze statutaire
verplichting niet meer te ontkomen.
Toen de Grammaire de l'Academie
francaise in 1932 ten slotte uitkwam,
verwekte de inhoud een storm van
kritiek. Een tweede editie bracht allerlei verbeteringen, maar in 1936
verscheen er een spraakkunst van
particuliere zijde (M. Grevisse, Le
bon usage) en sindsdien praat niemand meer over het ongewenste
kindje.
Het meeste gezichtsverlies heeft de
Academic evenwel geleden in de
schermutselingen rondom de Franse
spelling. Aanvankelijk was voor de
Dictionnaire een tamelijk conservatieve schrijfwijze gekozen (men wilde zich onderscheiden van 'ongeletterden en onnozele vrouwen'). Latere edities brachten hervormingen: u
en v worden twee aparte letters,
evenals i en j (een vondst van Nederlandse drukkers), de niet-uitgesproken s verdwijnt (forest -> foret))
de oi wordt, wanneer de uitspraak
daartoe aanleiding geeft, vervangen
door ai (francois -> francais), enz. De
modernisering verliep evenwel niet
rechtlijnig; menige vereenvoudiging
werd in een volgende editie weer
ongedaan gemaakt.
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NIET ALS FOUT

In de negentiende eeuw, toen steeds
meer mensen een school bezochten,
kwamen de eerste klachten over de
'leerbaarheid' van het spellingsysteem. De regering wilde zich niet
met de spelling bemoeien (daar was
immers de Academie voor), maar na
de invoering van de leerplicht meende zij er wel voor te moeten zorgen
dat het onderwijs voor iedereen
haalbaar was. Daarom werd verordend dat bepaalde zonden tegen de
onderwezen taalregels bij examens
niet als fout mochten worden gerekend. De Academie protesteerde herhaaldelijk tegen deze tolérances, maar
de ministers antwoordden telkens
met nieuwe maatregelen van dezelfde strekking. In 1990 maakte de regering aan deze touwtrekkerij een
eind door een eigen spellinghervorming voor het onderwijs te publiceren. Deze maatregel heeft overigens
geen eind aan de verwarring gemaakt.
Terzijde. Het zwaartepunt van de
spellingconflicten ligt in Frankrijk
niet bij dezelfde problemen als in
Nederland. Bij ons gaat de strijd in
de eerste plaats om de schrijfwijze
van leenwoorden (millioen werd miljoen; wordt het straks quiz of kwis?),
in Frankrijk staan daarentegen de afwijkingen van vaste woordvormingspatronen centraal. Dit klinkt als een
heel principiële zaak, maar in de
praktijk gaat het om een rijtje losse
gevallen. Een typisch voorbeeld is
het woord chariot (= wagentje) dat
met twee r's geschreven zou moeten
worden omdat dat bij andere afleidingen van char (= kar) ook gedaan
wordt, bijvoorbeeld bij charrue
(= ploeg) . Een tweede punt van
discussie vormen de zogenaamde
grammaticale spellingvoorschriften,
enigszins te vergelijken met de Nederlandse debatten over de -t in 'hij
wordt'. Deze hele problematiek is
overigens in Onze Taal al aan de
orde geweest (mei 1990, blz. 83).
SLECHTS REGISTRATOR

Enige jaren tevoren had de Academie
zich al behoorlijk belachelijk gemaakt door eerst openlijk met enkele
punten van een spellinghervormingsplan in te stemmen, deze vervolgens in de eerste aflevering van

een nieuwe editie van de Dictionnaire
ook toe te passen en een jaar later bij
de tweede aflevering (midden in de
letter B!) weer tot het oude systeem
terug te keren. Als motief werd opgegeven dat de vernieuwing niet bij
het publiek was aangeslagen. De
Academie wil namelijk niet vooroplopen, doch slechts als 'registrator
van het gebruik' optreden. Dit mag
een verstandige houding zijn wanneer het om het opnemen van nieuwe woorden en woordbetekenissen
gaat, bij de spelling komt een dergelijk beleid neer op bevriezing van de
bestaande toestand (in Frankrijk althans). De 'gebruikelijke' spelling is
immers de neerslag van de regels die
op de scholen onderwezen worden.
En die scholen moeten zich aan het
bestaande systeem houden. Voorstanders van spellingwijziging spreken hier zuchtend van 'de vicieuze
cirkel'.

•

`Een kring van veertig
vooraanstaande
schrijvers, geleerden,
kunstenaars, geestelijken,
maarschalken en
hertogen, die doek je
niet zomaar op'
•

ONSTERFELIJK

Betekent dit alles nu dat de dagen
van Richelieus schepping geteld
zijn? Geen sprake van. Om te beginnen is de Academie francaise tegenwoordig een onderdeel van het befaamde Institut de France, en dat
staat stevig op zijn benen. Ten tweede vormen de Onsterfelijken, zoals
de leden wel worden aangeduid, de
jury voor tientallen literaire prijzen.
En ten slotte is er de almacht van de
traditie. Een kring van veertig vooraanstaande schrijvers, geleerden,
kunstenaars, geestelijken, maarschalken en hertogen, die doek je
niet zomaar op. Met hun historische
behuizing en hun ceremoniële uniformen - compleet met degen en
tweepuntige steek - vormen zij, zoals men in Frankrijk zegt, een deel
van het landschap.
Knoopdoorhakkende beslissingen
behoeft men van dit gezelschap echter niet te verwachten. De gemiddelde leeftijd ligt boven de zeventig, de
eerste niet-katholieke geestelijke
werd na 1960 opgenomen, de eerste
buitenlander na 1970, de eerste
vrouw na 1980. Taalkundigen treft
men onder de leden zelden aan; de
Dictionnaire is dan ook voor een
groot deel het werk van enkelingen
en betaalde krachten. Ondertussen
zit het Franse spellingbeleid danig in
het slop. Het is de vraag of de Oude
Dame (een andere bijnaam) het daar
ooit uit zal kunnen halen.
<

Ook op een heel ander terrein heeft
de Academie het initiatief aan zich
voorbij laten gaan. Meer dan eens
heeft zij laten weten dat randgebieden als slang, vaktermen en jargon
niet tot haar werkterrein behoren.
Welnu, toen president De Gaulle in
de jaren zestig een campagne tegen
de verengelsing van het Frans begon,
wendde hij zich dan ook niet tot de
Academie, maar riep hij daarvoor
een apart regeringsapparaat in het leven. Deze heksenjacht is nu voorbij,
maar de organisatie is blijven bestaan en haar werkzaamheden zijn
uitgegroeid tot de normalisatie van
wetenschappelijke, technische en bestuurlijke terminologie in het algemeen. Ook bij dit stukje taalbeleid is
de Academie, de 'hoedster van de
taal', weer langs de kant blijven
staan.
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van de taal betreft. Bijna elke reden
is op deze manier te herleiden tot
zijn achterliggende norm. Vervolgens was het niet zo moeilijk om na
te gaan aan welke normcategorieën
gewone taalgebruikers de voorkeur
geven en in hoeverre hun rangorde
afwijkt van die van Van Lint en
Renkema.
Ook al denken de onderzoekers
verschillend over de exacte rangorde
van normen, het staat wel vast welke twee de belangrijkste zijn en het
meest gehanteerd worden: de conventienorm en de efficiëntienorm. In
de taalnormentop-drie van de vijfhonderd Nederlandse taalgebruikers
komen dezelfde twee normen voor.
Bij hen staan de conventienorm en
de efficiëntienorm echter op een
tweede respectievelijk derde plaats.
Glorieus prijkt bovenaan de zogenaamde esthetische norm. Mooie, creatieve, verrassende en originele taal
beschouwen de taalgebruikers blijkbaar als teken van goed taalgebruik.
De rangordes van wetenschap en
publiek komen volgens deze rangorde dus grotendeels overeen. Het relatief geringe belang dat wetenschappers aan de esthetische norm
hechten, roept wel vragen op. Waarom benadrukt men in de wetenschap vooral de volgzaamheid ten
opzichte van conventies en de doeltreffendheid van taaluitingen, terwijl de Nederlandse taalgebruiker
bovenal het bijzondere en creatieve
in het taalgebruik weet te waarderen?
Het antwoord op deze vraag zou
als volgt kunnen luiden: het taalbeheersingsonderzoek naar normen is
vooral gericht op het formuleren
van praktisch bruikbare adviezen
voor schrijvers, zoals 'gebruik geen
moeilijke woorden' en 'maak korte
zinnen'. Het is onduidelijk of adviezen als 'schrijf mooi' of 'schrijf origineel' ooit praktisch bruikbaar zullen
zijn voor beginnende schrijvers.
Want wat houdt 'mooi' of 'origineel' schrijven precies in? Voor het
taalbeheersingsonderzoek lijkt de esthetische norm daarom van minder
belang. Dat neemt niet weg dat deze
norm ter beoordeling van bestaande
taaluitingen heel wel bruikbaar is.
'Mooiheid' en 'originaliteit' zijn
bruikbare argumenten om aan te ge-

•

'Mooie, creatieve,
verrassende en
originele taal
beschouwen de
taalgebruikers
blijkbaar als teken
van goed
taalgebruik'
•
ven waarom men een taaluiting als
een ideaal beschouwt.
EERSTE INDRUK

Bij deze resultaten past een voorbehoud: de groep geënquêteerden is
niet representatief voor de hele Nederlandse taalgemeenschap. Ruim
75% van de vijfhonderd geënquêteerden was bijvoorbeeld ouder dan
zestig jaar, en ongeveer 66% behoorde tot het mannelijk geslacht. Allen
waren in taal geïnteresseerd en droe-

gen het dialect een warm hart toe.
Het is dus goed mogelijk dat een representatieve dwarsdoorsnede van
de taalgemeenschap de voorkeur
geeft aan andere taalnormen. Representativiteit werd in dit onderzoek
ook niet nagestreefd. Ik wilde
slechts een eerste indruk krijgen van
de taalnormen waaraan taalgebruikers zélf zeggen de voorkeur te geven. Nu daarover iets meer bekend
geworden is, is het misschien zinvol
vooral de esthetische norm verder te
onderzoeken. Immers, pas wanneer
bekend is welke taalnormen de Nederlandse taalgemeenschap het
meest waardeert en hanteert, is het
voor onderzoekers in de taalbeheersing mogelijk gerichte taaladviezen
te geven.
<
* Doctoraalscriptie 'Tussen Wetenschap
en Werkelijkheid; een vergelijking van
wetenschappelijke taalnormen met taalnormen die de Nederlandse taalgemeenschap hanteert'. RUU Utrecht, Afdeling Communicatiekunde.

n

Luidnederlandse. bestaat dat wel?
Peter J.J. Klaassen - copywriter en lexicograaf,
Heusden- Zolder, België

Nederlandstalige lexicografen ver
bij voorkeur onder het begrip
-stan
'Zuidnederlands' de taal zoals die in
het Vlaamse deel van België gesproken en geschreven wordt. Dit Vlaanderen heeft een moedige emancipatiestrij d achter de rug en profileert
zich - terecht - met de dag sterker
als 'Vlaanderen'. 'Zuidnederlands' is
- evenals 'Zuidnederlander' - een
term die in de huidige politieksociaal-culturele context van Vlaanderen niet meer past. In Vlaanderen
spreekt en schrijft de Vlaming
Vlaams - althans in zoverre men er
al afwijkt van het ABN.
Van een Vlaams lexicograaf ver
-wacht
je dus anders. Mijn verbazing
was dan ook groot toen ik in de
door Onze Taal geprezen nieuwste
druk van Verschueren las dat dr.
Frans Claes S.J. het nog steeds op

'Zuidnederlands' houdt. Een gemiste
kans, die iedere rechtgeaarde Vlaming betreurt. Dit is overigens niet
het enige manco van de door velen
bejubelde nieuwe Verschueren: het
werk schiet hopeloos te kort, zowel
als encyclopedie (te onvolledig) als
als woordenboek: nieuwe woorden
die in de media al geruime tijd gemeengoed zijn geworden, ontbreken. Eigenlijk bestaat er maar één
volwaardige combinatie van encyclopedie en woordenboek: de Grote
Nederlandse Larousse Encyclopedie. Als
encyclopedie is dit werk onovertroffen en als woordenboek doet het
niet onder voor de dikke Van Dale.
Ik ga ervan uit dat het duo
Geerts-Heestermans ook in de nieuwe druk van de driedelige Van Dale
'Zuidnederlands' weer hoogtij laat
vieren.
<
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Los vast of een streepje?
1

woorden lijkt het gebruik van een
streepje een elegantere oplossing.
Dus geen gastroenterologie maar

gastro-enterologie).
2 In samenstellingen met namen, letters, lettercombinaties, cijfers en andere tekens: Framingham-

studie, g-snaar, t.b.c-patient, NSAIDbehandeltng, 24-uursregistratie H2blokker, HMG-CoA -reductaseremmer.
l

S.R. van der Mije - redacteur, Hamburg
n mijn werk als redactioneel
medewerker/corrector van enkele Nederlands- en Duitstalige
medische tijdschriften loop ik
geregeld tegen een lastig spellingprobleem aan: de toepassing
van spellingregels voor de schrijfwijze van samenstellingen. Dat wil
zeggen: wanneer moeten die delen
los worden geschreven, wanneer
vast en wanneer met een streepje?
Ik sta niet aIleen in mijn onzekerheid. Ik geef een voorbeeld van de
chaos waartoe al dat getwijfelleidt.
Het Haarlems Dagblad schrijft op 16
mei 1990 gekkekoeienziekte; op 17
mei gekke koeienziekte; op 6 juni heet
het gekke-koeienziekte en op 7 juni

of meer zelfstandige naamwoorden.
In het Nederlands worden samenstellingen zoveel mogelijk aaneengeschreven. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gangbare samenstellingen als
heteluchtmotor of oudewijvenpraat.
Hoe 'gewoner' een samenstelling is
en hoe vaker zij wordt gebruikt, hoe
sterker aaneenschrijven de voorkeur
heeft, zo lijkt het. Het Groene Boekje raadt het gebruik van een koppelteken onder andere aan in 'samenstellingen waarvan het eerste lid bestaat uit twee buiten de samenstelling gescheiden geschreven delen,
als men wil doen uitkomen, dat die
twee delen bijeen behoren: kleine-

gekke koeien ziekte.

Zou in plaats van het koppelteken een spatie gebruikt worden, dan
slaat kleine op partij in plaats van op
boeren. De juiste schrijfwijze in het
Haarlems Dagblad was dus gekkekoeienziekte. Ik ben geneigd samenstellingen als angina-pectorisklachten
op dezelfde manier te schrijven, dus
met een koppelteken. Net als in de
kleine-boerenpartij geeft het streepje
hier aan dat angina en pectoris, die
normaliter los geschreven worden,
bij elkaar horen: 'klachten van angina pectoris', overeenkomstig 'partij
van kleine boeren'.

Een veelvoorkomende fout is dat
twee zelfstandige naamwoorden,
waarvan het eerste het tweede nader
bepaalt, los geschreven worden als
men het woord te lang vindt worden. Woordenboek wordt nog aaneengeschreven, maar patienten vereniging vaak los. Deze tendens hangt
ongetwijfeld samen met het oprukken van het Engels, wat zeker voor
medische teksten geldt. In het Engels wordt meestallos geschreven
wat wij aaneenschrijven. De Engelsen schrijven bijvoorbeeld heart-beat
registration waar wij hartslagregistratie zouden moeten schrijven. Wie
zo'n lang woord lelijk of moeilijk
leesbaar vindt, kan een verbindingsstreepje zetten (hartslag-registratie) of
het begrip omschrijven met een
voorzetsel: 'registratie van de hartslag', wat in elk geval duidelijker is
dan de Engelse term.
FREQUENTIE AlS NORM
Met de regels die de Woordenlijst
Nederlandse taal (het Groene Boekje) geeft als uitgangspunt, wil ik ingaan op de mogelijke schrijfwijzen
van samenstellingen bestaande uit
een bijvoeglijk naamwoord en een

boerenpartii, riidende-attilleriekazerne,
••• I

Combinaties van een bijvoeglijk
naamwoord en een zelfstandig
naamwoord zijn in een aantal gevallen zozeer tot een begrip geworden dat zij aaneengeschreven worden: zwakstroom, kleingeld, nieuw-

bouw, zwarthandelaar, hogeschool.
Hierbij speelt vaak een betekenisverschil mee: een hoge school beteken t niet hetzelfde als een hogeschool. In de medische sector komen vergelijkbare vormen als differentiaaldiagnose en coronairarterie
veel voor; in het onderwijs spreken
we van de doctoraalscriptie. In feite
zijn dit germanismen, die echter
veelal geen weerstand meer oproepen. Maar dat betekent niet dat
aaneenschrijven van een bijvoeglijk
en zelfstandig naamwoord zonder
meer de voorkeur heeft. Een vorm
als lokaalanesthesie kan beter vervangen worden door de woordgroep lokale anesthesie.
Ik besluit met een opsomming van
enkele samenstellingen en woordgroepen uit het medisch jargon, zoals die volgens mij gespeld louden
moeten worden:

contra-indicatie
maag-darmkanaal
plasma-cholesterolgehalte
t.b.c-patient

PIJPETUITJE
Ook in de volgende twee gevallen is
het gebruikelijk de delen van een samenstelling met een koppelteken te
scheiden:
1 Ter verduidelijking van de opbouw van het woord of ter voorkoming van misleidende of zonderlinge spellingbeelden: pijp-etuitje, gastro-enterologie, zestiende-eeuws. (Het
is niet helemaal duidelijk in welke
gevallen een koppelteken de voorkeur verdient boven een deelteken
(trema). Waarom schrijven we bijvoorbeeld wel kippeei maar niet
radioomroep? Vooral bij langere

totaalcholesterolgehalte/totale cholesterolgehalte
vijfjaarsoverleving
een vals-positieve uitslag
niet-invasieve behandeling
faeces-occulttest
coloscopie
diverticulair lijden
plasmacholesterol
mesenteriaalarterie
recidiefklachten
beta-blokker

hiatus-hernia

<

Dit artikel is een sterk bewerkte versie
van een langere inzending.
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De spelling van een samenstelling
G.E. Booij - hoogleraar Algemene
Taalwetenschap, Vrije Universiteit,
Amsterdam
amenstelling is het meest
gebruikte precede om nieuwe Nederlandse woorden te
maken. Bij samenstellingen
worden woorden gecombineerd. Ze bestaan altijd uit twee delen. Het rechterdeel is een woord en
vormt het hoofd (of de kern) van de
samenstelling. Dit rechterdeel bepaalt de woordsoort en het geslacht
van de samenstelling: mooi is bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord, en daarom is bloedmooi dat
ook (maar bloedworst is net als worst
een zelfstandig naamwoord). En
omdat worst een de-woord is, is
bloedworst dat ook (vergelijk bloedbad dat net als bad een het-woord
is).
INBEDDING

Hoewel het linkerlid van een samenstelling vaak ook een woord is, h6eft
dat niet het geval te zijn. Zo vinden
we onder andere de volgende samenstellingen met het woord huis
als hoofd:
1 weeshuis, zeehondenhuis,

oudemannenhuis,
blijf-van-mijn-lijf-huis

In weeshuis en zeehondenhuis is het
linkerlid eveneens een woord, maar
in oudemannenhuis is het een zelfstandig-naamwoordgroep, oude mannen, wat blijkt uit de vervoeging van
het bijvoeglijk naamwoord oude met
-e. Bovendien valt het accent binnen het gedeeite oudemannen op
mannen, en niet op oude, zoals het
geval zou moeten zijn als oudemannen als samenstelling wordt gemterpreteerd. In het laatste voorbeeid
van 1 vinden we zelfs een hele (gebiedende) zin (blijfvan mijn lijf) ais
linkerlid.
Het linkerlid kan ook een combinatie van woorden zijn die op zich-

zelf geen woordgroep is, zoais tweepersoon in tweepersoonskamer. Tweepersoon is geen woordgroep, omdat
persoon in de enkelvoudsvorm staat
(vergelijk meetpartiiensteisel, waar
wel een meervoudsvorm partijen

'wat een woord is, wordt aan eikaar
geschreven'. Vooral bij de combinatie bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord doet zich echter
de vraag voor of zo'n verbinding
een samenstelling of een woordgroep is. Relevante criteria om dat te
wordt gebruikt).
kunnen bepalen zijn:
Een belangrijk kenmerk van sa- als het bijvoeglijk naamwoord
menstellingen van het type zelfstaneen buigings-e heeft, is er sprake van
dig naamwoord + zelfstandig naameen woordgroep, vergelijk grootboek
woord is dat ieder woord op zichzelf
met (het) grote boek;
weer een samenstelling kan zijn. Dit
- in samenstellingen valt het
verschijnsel wordt recursiviteit gehoofdaccent normaliter verplicht
noemd. Een illustratie daarvan is 2,
op het eerste deel, in woordgroepen
waarbij de haakjes de interne bouw
normaal gesproken (dat wil zeggen:
(de inbedding van woorden in andetenzij er sprake is van contrastre woorden) aangeven:
accent) op het
[[[[[milieu][effect]][rapportage]][commissie]][bijeenkomst]] tweede deel,
het hoofd van
de woordgroep (vergelijk 16sgeld
Het taalsysteem (het geheel aan taalmet los geld).
regels) legt geen beperking op aan
de mate van recursiviteit van saHet tweede criterium is vooral nutmenstellingen die een zelfstandig
tig bij het bepalen van de status van
naamwoord vormen, maar te comwoordcombinaties als grafisch ontplexe samenstellingen worden al
werper en beeldend kunstenaar, waarin
gauw lastig om te interpreteren: dat
het bijvoeglijk naamwoord niet vergeldt met name bij inbeddingen van
bogen wordt, Op grond van het feit
de 4de graad en hoger:
dat het hoofac3 1stegraad: milieueffect
cent valt op ont2de graad: milieueffectrapportage
werper respectieve3de graad: milieueffectrapportagecommissie
lijk kunstenaar
4de graad: milieueffectrapportagecommissiebijeenkomst
zien we dat hier
sprake is van een
woordgroep. am dezelfde reden inWat de aanvaardbaarheid van een
terpreteren we de e in wittebrood en
samenstelling bepaalt, is dus niet zoblindeman niet als verbuigings-e,
zeer de lengte in termen van aantalmaar als verbindingsklank. AIleen
len lettergrepen, als wel de mate van
een woord als hogesch66l blijft dan
inbedding. Zo is mi-lieu-ef-fect-rapuitzonderlijk: als 'vaste woordverpor-ta-ge gemakkelijker te begrijpen
binding' wordt het als een geheel
dan bad-hand-doe-ken-rek-schroef-jesgeschreven, maar het heeft toch
doos, ondanks het gelijke aantallethoofdaccent op het laatste deel. Een
tergrepen, omdat het tweede woord
een grotere mate van inbedding verextra bron van verwarring hierbij is
dat niet aIleen samenstellingen,
toont. Het is een bekend gegeven uit
de taalpsychologie dat recursieve inmaar ook woordgroepen als namen
kunnen fungeren. Zo is rode kool net
bedding de taalgebruiker al gauw
voor problemen stelt,
als zuurkool de naam voor een bepaald type kool. Desondanks wordt
rode kool van een interne spatie
'ACCENT ALS CRITERIUM
voorzien op grond van de hierboven
De spelling van samenstellingen
wordt primair bepaald door de regel:
gegeven criteria. Toch kunnen we >
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ook hogeschool en rode kool van elkaar onderscheiden door te kijken
naar wat er gebeurt met de verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord
in een woordgroep met het onbepaalde lidwoord een en het zelfstandig naamwoord in de verkleinwoordsvorm: we zeggen een rood
kooltje, maar niet een hoog schooltje
als we een kleine hogeschool willen
aanduiden; het wordt dan een hogeschooltje. Dit laat zien dat de e in hogeschool geen buigings-e (meer) is.
Vergelijkbare gevallen zijn 'geleerde'
benamingen voor ziekten als cardiovasculair accident: het zi]n woordgroepen blijkens de mogelijke verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord (het cardiovasculaire accident)
en het accentpatroon (normaliter op
accident). Bijvoeglijk en zelfstandig
naamwoord moeten hierin dus niet
aan elkaar geschreven worden.
ENGElSE INVlOED
Hoewel de delen van samenstellingen op grond van het woordkarakter
ervan aan elkaar geschreven moeten
worden, gebeurt dat in de praktijk
vaak niet. Omdat samenstellingen
net als woordgroepen combinaties
van woorden zijn, be staat de neiging
ze los van elkaar te schrijven. Dat
geldt vooral bij samenstellingen die
als naam fungeren:
4 Amsterdams Promenade Orkest
Robeco Groep
Nederlandse Credietverzekering
Maatschappij
Kluwer Belastinggids

•
'We zeggen een
rood kooltje,
maar niet een hoog
schooltje' als we een
kleine hogeschool
willen aanduiden; het
wordt dan een
hogeschooltje'

•
de spa tie tussen de samenstellende
delen) de klanken van een sam enstelling weerspiegelt, terwijl de Nederlandse spelling een weergave is
van de grammaticale eenwoordstatus van samenstellingen.
De neiging om de delen van een
samenstelling door spaties van elkaar te scheiden, wordt bevorderd
door het hierboven genoemde verschijnsel dat woordgroepen, waarvan de samenstellende woorden niet
aan elkaar geschreven worden, deel
kunnen uitmaken van een woord. Er
is dan een botsing tussen twee spellingconventies: schrijf de samenstellende delen van een woord aaneen
en schrijf woorden in een woordgroep los van elkaar. Volgens de regels van het Groene Boekje wordt
dat conflict beslecht ten gunste van
de regel: 'de delen van een woord
worden aaneen geschreven'. 'Aaneenschrijven' wil hier zeggen:
- zonder spatie schrijven

(heteluchtmotor);
- verbinden met een koppelteken

(Tweede-Kamercommissie).
Deze neiging wordt wellicht versterkt door de Engelse conventies
ten aanzien van de spelling van samenstellingen: veel Engelse samenstellingen worden geschreven met
spaties tussen de delen. Bovendien
geldt voor zowel Engelse als Nederlandse samenstellingen dat de delen
ervan qua klankstructuur inderdaad
aparte woorden zijn. Zo vormen ze
aparte domeinen van lettergreepverdeling. We kunnen dat zien aan
(balk)(an)(ker) versus (bal)(kan)(ker):
het verschil in lettergreepverdeling
volgt hieruit dat de samenstellende
delen (balk+anker versus bat-kanker)
zelfstandige domeinen van lettergreepverdeling zijn. Men kan dus
zeggen dat de Engelse spelling (met

Het Groene Boekje geeft geen regels
voor de keuze tussen die twee als het
eerste lid van een samenstelling een
woordgroep is.
NAAMCOMBINATIES
Lastiger wordt het als het eerste lid
van de samenstelling een samengestelde eigennaam is, zoals in Marlene
Dietrich-drama en [ohan Cruyff-interview. De spelling JohanCruyffinterview zou merkwaardig zijn, omdat
we dan een hoofdletter krijgen die
niet aan het woordbegin staat. De
conventie voor de spelling van
meerwoordige persoonsnamen wint
hier. Het gebruik van het koppelteken geeft terecht het woordkarakter
van het geheel aan, en de spelling
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Van Dale-woordenboeken is dan oak
beter dan Van Dalewoordenboeken.
In de spelling Erasmus Universiteit
wil men blijkbaar graag universiteit
met een hoofdletter spellen. De spelling Erasmus-Universiteit zou dan
consistenter geweest zijn (vergelijk
Tweede-Kamerzitting, waar de hoofdletter K na het verbindingsstreepje
gehandhaafd kan worden).
Het Groene Boekje (bIz. LXIV)
spreekt ook van 'samenstelling' bij
woordverbindingen als kabinet-Lubbers en Instituut-Kern. Maar is hier eigenlijk wel sprake van samenstelling? In Nederlandse samenstellingen is het rechterdeel het hoofd,
maar in deze verbindingen is dat het
linkerdeel. Het ligt dan ook voor de
hand hier te spreken van woordgroepen, met het linkerdeel als
hoofd, en het rechterdeel fungerend
als een soort bijstelling (vergelijk
combinaties als (een) krop sla, professorJanssen, en keizer Napoleon). Omdat hier sprake is van woordgroepen, is de spelling kabinet Lubbers,
die men oak vaak tegenkomt, dus de
juiste.
KOPPELTEKEN
Een consistente spelling van het Nederlands houdt dus in dat we de delen van een samenstelling aan elkaar
schrijven, en hoogstens een verbindingsstreepje gebruiken om verwarring te voorkomen (g-snaar, zaaiuien, tabaks-teler, voorbeelden uit
het Groene Boekje), om een te grote
reeks van klinkertekens te vermijden
(twintigste-eeuwverschijnsel), om aan
te geven dat woorden bij elkaar horen als linkerlid van een samenstelling tkleine-boerenbond 'bond van
kleine boeren' versus kleine boerenbond), om een hoofdletter te kunnen
schrijven binnen in een woord, en
om eigennamen duidelijk af te bakenen (Johan Cruyfi-interview). Waordinterne spaties dienen aIleen te worden gebruikt in het geval van complexe persoonsnamen.
Uiteraard is hiermee niet alles gezegd over de spelling van samenstellingen. Het bekende probleem van
de spelling van verbindingsklanken
is hier niet aangesneden. Die discussie zal ongetwijfeld losbarsten als
het rapport van de spellingcommissie van de Taalunie daarover dit jaar
verschijnt.
<

0 Sarajevo!
J.M. Verhoe f f - Afdeling Naamkunde, P. j. Meertens- Instituut, Amsterdam

Minister Ter Beek van Defensie is een overtuigd
Serajevo-zegger; anderen zeggen Sarajevo. Het
naast elkaar voorkomen van de vormen Serajevo
en Sarajevo is niet een gevolg van het hanteren
van verschillende transcriptie -systemen voor het
cyrillisch alfabet, zoals de spellingen met w of v
in de laatste lettergreep van die naam (Sarajevo/

ken nog lang de 'eigen' e-vorm zijn
blijven prefereren. Veel praktische
bezwaren levert deze situatie niet
op, zolang men maar de moeite
neemt in naslagwerken van Sar- naar
Ser- te verwijzen. Oosthoek's geillustreerde encyclopedie (uitg. 1916) laat
dit echter achterwege, zodat men de
a-variant slechts onder het lemma
Serajewo aantreft. De atlas van dezelfde encyclopedie (deel XI) komt
echter uit een andere koker: hier
vindt men slechts Sarajevo (kaart
16), en als men vervolgens meer wil
weten over deze beklagenswaardige
stad, zoekt men bij dit trefwoord tevergeefs.

Sarajewo). Ook is het niet het resultaat van een
verkeerde uitspraak of te verklaren uit een varia
uiteenlopende talen, dialecten, alfabet--tiend
ten en schrijfwijzen van de verschillende volken
van het voormalige Joegoslavië. Overal is de uitspraak daar 'Sarajevo', en het is ook uitsluitend
deze vorm die te vinden is in de grote atlassen of
gezaghebbende standaardwerken als The States-

man's Year -Book.

OUDE RECHTEN

Toch zijn de meesten van ons opgevoed met de moord in Serajewo van
28 juni 1914, de fameuze aanleiding
tot de Eerste Wereldoorlog. De vorm
Serajevo is een zogenoemd 'exoniem', een vorm van een naam die
door 'niet-inlandse' bewoners wordt
gebruikt, zoals Keulen door Nederlanders en Arnheim door Duitsers.
Dit exoniem kan bogen op een zekere ouderdom. Het is een voortzetting van een oorspronkelijk Turkse
naam van de stad, namelijk BosnaSerai. Het naamselement Serai is het
oorspronkelijk Perzisch/Arabisch
woord saray 'gebouw/paleis'.
De meeste 19de-eeuwse aardrijkskundige woordenboeken die ik erop
heb nageslagen, geven zowel de
vorm met e als die met a. De oudste
evenwel geeft slechts de a-vorm:
Bosna-Serai of Sarajewo (Algemeen
aardrijkskundig woordenboek van J.
van Wijk; 1822). Het Historisch en
geographisch woordenboek van S. de
Bruin (1869) meldt: Bosna -Seraf of
Sarajewo. De eerste uitgave van Kramers ' geografisch woordenboek der geheele aarde (1855) noemt de a-vorm

pas als vierde mogelijkheid, BosnaSerai, Seraio, Seraievo, Saraievo, en
laat deze laatste vorm in een volgende uitgave (na 1882) geheel weg.
Van het begin af aan zijn beide vormen in Nederlandse aardrijkskundige lijsten dus gehanteerd. In de loop
van de tijd zijn makers van atlassen
echter de voorkeur gaan geven aan
de internationale a-vorm, terwijl samenstellers van encyclopedieën en
schrijvers van geschiedkundige wer-

GOEDE VOORBEELD

De Second United Nations Conference on the Standardization of
Geographical Names (Londen 1972)
heeft in resolutie nummer 29 de leden van de Verenigde Naties opgeroepen het gebruik van exoniemen
zoveel mogelijk te beperken. Gezien
het feit dat de a- en de e-varianten
van de naam van de hoofdstad van
Bosnië-Herzegovina steeds beide in
gebruik zijn geweest en de e-variant
nauwelijks als een ingeburgerde typisch Nederlandse vorm kan worden
beschouwd, komt Serajewo alleszins
in aanmerking om onder deze beperking te vallen en te worden 'afgeschaft'. In zijn enthousiasme voor
de activiteiten van de Verenigde Naties zou de Nederlandse minister van
Defensie zijn steentje kunnen bijdragen aan dit internationale streven, door zelf het goede voorbeeld
te geven en het gebruik van Sarajevo
in de media te bevorderen. <

Opzeggingsdatum Onze Taal
Bestuur Genootschap Onze Taal
Het bestuur verzoekt de leden die
hun lidmaatschap willen of moeten
opzeggen, rekening te houden met
de opzegdatum van 1 november.
Ais u Onze Taal niet meer wenst te
ontvangen in 1993, dient u dit voor
1 november (schriftelijk met vermelding van abonneenummer) aan
het secretariaat te melden.

Wij willen deze bepaling
speciaal onder de aandacht brengen van abonnees die gebruik hebben gemaakt van een aanbod met
korting (Onze Taal tot en met
december 1992). Zonder tegenbericht (opzegging v66r 1 november) wordt uw abonnement automatisch verlengd.
<
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VAN WOORD
TOT WOORD
Marlies Philippa

Doeg, ik zie je!
aal verandert steeds en onze
groetwoorden dus ook, vooral in wat informelere situaties. je hebt groetwoorden
bij begroetingen en bij afscheid. Beide soorten zijn aan verandering en mode onderhevig. Toen
Maarten van den Toorn, die ook
lang aan de Utrechtse universiteit
verbonden is geweest, op 31 januari
van dit jaar aftrad als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de universiteit van Nijmegen, vertelde hij iets
over de manier van begroeten van
de huidige genera tie studenten. Als
ze hem nog niet zo goed kenden ,
spraken ze hem niet aan met 'Goedemorgen, professor' of 'Dag, professor', maar zeiden ze 'Halle'. Als ze
op wat vertrouwelijker voet waren
gekomen, werd 'Halle' vervangen
door 'Hoi'.
OPMARS VAN VARIANTEN
Bij afscheidsgroeten gaan de veranderingen sneller en is de variatie
groter. Groetwoorden als tabee (uit
het Maleis), saluuties (vervorming
van saluut) en aiuus (verbastering
van adieu) doen verouderd en gewestelijk aan . De Brabanders zeggen
houdoe, dat zoveel betekent als
'houdt u (goed)' en dat overeenkomt met het Twent se holdoe. De
Noordlimburgse pendant (met een
uitbreiding tot de streek rond Nijmegen) is 'haje', dat zowel een verkorting kan zijn van hall je goed als
van hou je taai of haaks. Een paar
jaar geleden had ik de indruk dat
het Brabantse houdoe bezig was met
een opmars boven de grote rivieren.
Steeds meer niet-Brabanders tot in
Utrecht en Amsterdam toe begonnen houdoe te gebruiken . Maar de
laatste tijd hoor ik het aileen nog
maar in Brabant of door Brabanders
zelf, al schijnen jongeren ook elders

het nog te zeggen (Hoppenbrouwers, [ongerentaal, 1991, bIz. 43).
Evenals houdoe is doeg - een verbastering van dag - van oorsprong
een dialectwoord . Het is Zaans. Op
het eind van de 19de eeuw was doeg
in de Zaanstreek heel gewoon , bij
mannen, vrouwen en kinderen. In
Koog zei men doeg, in Westzaan
dug. Maar ook in West-Friesland is
het allang bekend. Zo hoorde ik
van een 92-jarige Westfriese man
dat het zeker tachtig jaar geleden
door vrouwen gebruikt werd. Het
was geen mannenwoord. Tot zijn
verbazing zei hij het zelf nu weI.
Volgens een wat jongere Westfriese
vrouw was doeg vijftig jaar geleden
heel norma al. Het was haar niet bekend dat het een vrouwenwoord
zou zijn.
PRETTIG AlTERNATIEF
Vanuit de Zaanstreek heeft doeg
zich in de jaren zeventig over het

heIe land verbreid. In 1973 bestond
het al in Friesland, Groningen,
Utrecht en Amsterdam. De dialectoloog Jan Stroop merkt in een artikel
in De Nieuwe Taalgids uit 1974 (biz.
145-146) op : 'Het opmerkelijkst is
natuurlijk de alom te constateren
verbreiding in Amsterdam , voor een
deel weI toe te schrijven aan de invloed van forenzendorpen als Oostzaan en Landsmeer, die nu eindelijk
revanche schijnen te nem en voor de
eeuwenlange hinder van de Amsterdam se olievlek. Voor zover mij bekend , is het namelijk voor het eerst
sinds eeuwen dat Amsterdam van de
Zaanse en Waterlandse dorpen behalve inwoners en grondgebied nog
iets anders overneemt.'
De zogenaamde 'beschaafde' aa
bestaat in sommige (stads)dialecten
niet of wordt er aanstellerig gevonden. Een groetwoord als daag is dan
onbestaanbaar. lets als daog wordt
als te onbeschaafd ervaren en doeg is
een prettig alternatief. Oat is volgen s Stroop een van de oorzaken
van het grote doeg-succes. Verder
constateert Stroop (in 1973) dat doeg
een 'volkswoord' is en dat het 'tegenwoordig voornamelijk van vrouwen wordt gehoord, sterker nog, dat
het in de combinatie N Oli doe-oeg
uitsluitend door vrouwen onderling
gebezigd wordt '. In 1981 sto nd in
Onze Taal te lezen dat jongelui in
West-Nederland vaak afscheid van
elkaar nemen met doeg.
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Ondertussen zijn we ruim tien
jaar verder en heeft doeg zich verder
ontwikkeld tot doei en in Tilburg
zelfs tot loei als we Jan Kuitenbrouwer (Turbo-taal, 1987, blz. 28) mogen geloven. Het gebruik van
doeg/doei is al lang niet meer beperkt
tot vrouwen; het is zelfs zo dat alle
buitenlanders het zeggen, macho of
niet. Volwassen taalleerders pikken
het eerst marginale woorden op. Een
'volkswoord' is het nog steeds. Cor
Hoppenbrouwers schrijft in Jongerentaal (blz. 43) dat doeg bij jongeren
een tijdlang erg populair was, maar
nu exit is. 'Verdere vervormingen als
doei en loei doen het hier en daar
nog wel.'
NIEUWE FORMULE

En nu sluipt er een nieuwe afscheidsformule onze taal binnen,
onder invloed van het Engels en van
de jongerentaal. Jongeren zeggen zie
je en hoor je; rechtstreekse vertalingen van see you en hear you (Hoppenbrouwers, blz. 44) . In een serie
als Goede Tijden Slechte Tijden
neemt men nooit afscheid met de
woorden dag, daag, doeg, doei of tot
ziens, nee, het is steevast 'ik zie je'.
Niet helemaal Engels, maar het lijkt
toch wel verdacht veel op see you en
I'll see you. Ik had het er onlangs nog
over met mijn collega Stroop. Volgens hem is 'ik zie je' Goois en bestaat het daar al een jaar of tien. Via
veel bekeken televisieseries kan dergelijk taalgebruik gemakkelijk in het
Nederlands komen. In Amsterdam
hoor je het in ieder geval en heus
niet alleen uit de mond van jongeren.
Nog iets verder van het Engels afstaande varianten zijn 'ik zie je nog'
en 'ik zie je nog wel'. Vroeger hadden deze gewoon Nederlandse uitdrukkingen concrete betekenissen,
je wilde ermee zeggen dat je elkaar
wat later op de dag of in ieder geval
op korte termijn weer zou spreken.
'Ik zie je nog (wel)' is onder invloed
van het Engels zijn betekenis aan
het verliezen. Het is in de plaats aan
het komen van 'tot ziens', waarbij
het moment van wederzien nog een
hele tijd kan duren of zelfs helemaal
kan uitblijven. Sluipende taalinfiltratie. <

InZicht wil u inlichten 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!

POËZIE ALS SPEL
Poëzie als Woordspel is een ludieke hand-

In het deel Sollicitatie-instructie voor
schoolverlaters behandelt H.J. Boef aspec-

leiding voor het schrijven van gedichten.
Het is vooral bedoeld voor taalliefhebbers
en schrijvers van gelegenheidsgedichten.
De schrijver, Henk Flipse, behandelt in
essayvorm verschillende dichtgenres, zoals het gelegenheidsgedicht en de limerick, en een aantal onderwerpen waar
geen poëet omheen kan, zoals de liefde.
Bij zijn uitleg maakt hij gebruik van veel
eigen voorbeelden.
Poëzie als Woordspel is verschenen bij
Het Spectrum en kost f 19,90.
ISBN 90 274 3038 1

ten van het solliciteren, en geeft hij aanwijzingen voor het schrijven van een effectieve brief en het verzorgen van een
goede presentatie. Het deel Schriftelijk rapporteren biedt een praktische werkwijze
voor het schrijven van een correct en
leesbaar rapport. Het formuleren van de
doelstelling en het vaststellen van de
doelgroep van het rapport zijn daarbij het
uitgangspunt. De auteur van Vergader
notuleren, C. Bakker-Ringe--technik
ling, leert de gebruiker hoe hij zich kan
voorbereiden op een vergadering en daarin een actieve rol kan spelen. Bij dit deel
zijn twee geluidscassettes verkrijgbaar
met oefeningen, vergaderfragmenten en
notuleeropdrachten. Tevens is een Docentenhandleiding Effectieve Communicatie beschikbaar.

CLICHÉS

In zijn strijd tegen de burgerlijke domheid schreef Gustave Flaubert zo'n honderdvijftig jaar geleden zijn woordenboek
van conventionele ideeën - een verzameling clichés en platitudes die hij opteken
uit de monden van tijdgenoten. Flau--de
bert kreeg zoveel navolgers dat het woordenboek van gemeenplaatsen inmiddels
zelf een cliché is geworden. Ed van Eeden,
journalist van het Utrechts Nieuwsblad
en redacteur van Boekblad, lijkt zich
daaraan niet te storen. In zijn boekje Om
maar eens een cliché te gebruiken behandelt
hij honderden clichés die 'met een
schaamteloos gemak' gebruikt worden in
de dagelijkse communicatie. Het gaat
hem om het taalgebruik van trainers die
toegeven dat 'de bal rond is' en dat van
deelnemers aan quizzen die zeggen 'dat
het maar een spelletje was' en die 'de volgende kandidaat meer succes' wensen.
Van Eedens uitgever noemt het boekje
een must voor iedere kritische taalgebruiker!
Om maar eens een cliché te gebruiken.
Over de platgetreden paden van de taal

Sollicitatie-instructie voor schoolverlaters
(ISBN 90 71844 18 8)

X) zijn verkrijgbaar voor f 16,90 en
Schriftelijk rapporteren (ISBN 90 71844
21 8) voor f 19,90.

De beide geluidscassettes (ISBN 90 54360 11 9 en 90
54360 12 7) kosten elk f 32,90, de docentenhandleiding (ISBN 90 71844 22
6) kost f 26,90.
TAALCURIOSA

Bij uitgeverij M&P verscheen de derde
verzameling taalcuriosa van Jules Welling: Wasserij Stoomtrein. Eerder verschenen bij deze uitgeverij Vishandel Hein
Graat en Taxibedrijf Antiloop. Wasserij
Stoomtrein bevat bijna dertig taalobservaties, waarvan enkele al eerder in Onze
Taal werden gepubliceerd. Ze bewijzen
dat taal een onuitputtelijke bron van verbazing en amusement is.

wordt uitgegeven door Waterland van
Wezel en kost f 19,50.

kost f 10, 90.

ISBN 90 6834 807 8

ISBN 90 6590 588 X

COMMUNICATIEVE
VAARDIGHEDEN

Uitgeverij Auctor Educatief brengt sinds
kort voor gebruik in het onderwijs de serie 'Effectieve Communicatie' op de
,markt. Deze serie bestaat uit drie delen,
waarin afzonderlijke communicatieve
vaardigheden worden behandeld.

en Vergadertech-

nieken en notuleren (ISBN 90 71 844 20

Wasserij Stoomtrein en andere taalcuriosa

MORFOLOGIE

In haar proefschrift Produktiviteit in taal en
taalgebruik bespreekt Ariane van Santen
de mogelijkheden om in het Nederlands
nieuwe woorden te vormen. Zij behandelt de systematiek die aan woordvorming ten grondslag ligt en besteedt uitgebreid aandacht aan het verband tussen
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(woord)vorm en betekenis. Een van de
vragen waar Van Santen een antwoord op
probeert te geven, is welke factoren een
belemmering zijn voor het vormen van
nieuwe woorden.

NAMEN VAN GERECHTEN
Wist u dat pompernickel een verbastering
is van `C'est bon pour Nickel' en dat Nickel het paard van Napoleon was? En wat
hebben pommes dauphine met de kroonprins te maken? In Pompadour, pompernickel en pique-nique verklaart Fred Spaargaren de namen van allerlei beroemde gerechten. Een boekje vol wetenswaardigheden en leuke anekdotes voor fijnproevers.

Produktiviteit in taal en taalgebruik. Een
studie op het gebied van de Nederlandse
woordvorming is te bestellen door

I 25,- over te maken op girorekening
2420135 t.n.v. A. van Santen, Leiden.
ISBN 90 9004 661 5

Debbaut), in de leerboeken (dr. Yvette
Stoops) en over de lerarenopleiding Nederlands (prof. dr. Frans Daems).
De deelnemersbijdrage (inclusief koffie
en congresmap) is mét lunch Bfr. 2000,
zonder lunch Bfr. 1000. Leden krijgen
hierop Bfr. 400 respectievelijk Bfr. 200
korting. Verdere inlichtingen via telefoonnummer 09/322.223.1523, of per
post: Koningsstraat 192, bus 19, B 1000
Brussel.

Pompadour, pompernickel en pique-nique

is verschenen bij BZZToH en kost

NEDERLANDSE EN TURKSE
ZEGSWIJZEN
In een multi- culturele samenleving als de
onze vormt de taal vaak een grote barrière. Vooral idioom is voor de anderstalige
een bron van misverstand. Met de Prisma-uitgave Nederlandse en Turkse zegswijzen draagt Sahir Adsiz een steentje bij aan
de oplossing van die spraakverwarring.
Het boek bevat ongeveer 2000 typisch
Nederlandse zegswijzen en spreekwoorden, voorzien van een Turks synoniem.

LEZING W•B. HIETBRINK

I 17,50.
ISBN 90 6291 775 5
VAN-CONGRES OVER
ONDERWIJS
Op 21 november 1992 houdt de Vlaamse
zustervereniging `Vereniging Algemeen
Nederlands' haar tweejaarlijkse taalcongres in Hotel Astoria in Brussel. Het thema 'Het Nederlands in het onderwijs' zal
aan bod komen in een viertal lezingen en
in twee toespraken van Gemeenschapsministers. De lezingen gaan respectievelijk over het Nederlands in het basisonderwijs (lic. Leo Demeulenaere), in het
hoger secundair onderwijs (dr. Romain

Nederlandse en Turkse zegswijzen

wordt uitgegeven door Uitgeverij
Het Spectrum B.V. en kost f 19,90.

ISBN 90 274 30292

Op donderdagavond 15 oktober wordt
om 20.00 uur in de Stadsbibliotheek
Haarlem een lezing gegeven onder de
titel: `Nederlands, taal der talen'. Deze
avond wordt verzorgd door W.B. Hietbrink, die in Onze Taal van mei 1992 nog
uitvoerig werd geïnterviewd. Hietbrink
gaat uit van zijn opvatting over de oertaal: het Kerndiets. De lezing wordt gehouden in het kader van de serie Bibliotheeklezingen met als thema 'Omgekeerde wereld'.
Voor informatie en reservering kunt u
van dinsdag t/m vrijdag bellen met de
Stadsbibliotheek, tel. 023-157600 (de
heer C. van Son). De entree is gratis.

EERSTE DRUK VAN DALE

Johan .Hendrik van Dale

NIEUW WOORDENBOEK
DER NEDERLANDSCHE TAAL (1872)
De basis voor het enorme succes van de Grote Van Dale werd gelegd in 1872. Toen verzorgde Johan Hendrik van Dale de tweede druk van het
NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL. In vijf jaar tijd beschreef hij voor dit boek ruim 18.000 nieuwe woorden.
Hij voorzag talloze woorden van - soms uitvoerige - etymologische en geschiedkundige
aantekeningen, gaf uitgebreide verklaringen bij begrippen m.b.t. landbouw en natuur, en
plaatste bij germanismen een waarschuwing. Tijdgenoten waren buitengewoon lovend over
dit woordenboek, dat de hedendaagse lezer niet alleen inzicht geeft in het taalgebruik van de
19e eeuw, maar ook informeert over de stand van wetenschap en techniek in dat tijdsgewricht.
Het woordenboek besluit met een biografische schets van Van Dale door zijn leerling
Jan Manhave.

Deze fotomechanische herdruk is bovendien voorzien van een uitvoerige inleiding door de
.historicus Ewoud Sanders, medewerker van Onze Taal.
een uitgave van

RuitenbergBoek

Luxe gebonden
1400 pagina's

Speciale prijs f 39,50
(plus f 5,50 porto)
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Deze unieke facsimile- uitgave van de eerste Van
Dale is alleen verkrijgbaar bij De Bijenkorf en via
het Genootschap Onze Taal door overmaking van
f 45,— (incl. porto) op girorekening 42 65 902
t.n.v. Onze Taal in Den Haag, waarna per
omgaande toezending volgt.
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Schrijftwîjfels?
Handboek Verzorgd Nederlands

Het standaardwerk voor correct taalgebruik

Nieuw!

Het Handboek Verzorgd Nederlands is een spellinggids, stijlwijzer
en grammaticaboek in één.
Het biedt uitkomst bij alle grote en kleine schrijftwijfels.
Het handboek verschijnt in november. Tot 27 november geldt een
speciale voorintekenprijs: van f 89,50 voor f 75,00!

Handboek Verzorgd Nederlands:

onmisbaar voor iedereen die belang
hecht aan een foutloos en
aantrekkelijk gebruik van onze taal.
In gevallen van twijfel vindt u in
Handboek Verzorgd Nederlands

moeiteloos antwoord op uw vragen.
Deel 1 Alles over de spelling van
het Nederlands
• Alle spellingregels helder en
systematisch beschreven
• Alle woorden die schrijftwijfels
opleveren bij elkaar in een woordenlijst
• Een aparte lijst voor de spelling van
aardrijkskundige namen

Handboek Verzorgd Nederlands
Dr. M. Klein en M. Visscher

Deel 2 Alles over correcte en aantrekkelijke zinsbouw
• Wat kan er mis gaan?
Een glasheldere bespreking van alle
mogelijke vormen van foutief en lelijk
taalgebruik
• Hoe kan het beter?
Talloze adviezen voor een vlekkeloos
en aantrekkelijk gebruik van onze taal
• Rijk geïllustreerd met authentieke
voorbeelden

Grammaticaal compendium
Alle grammaticale regels en begrippen
die u nodig heeft bij de toepassing van
spellingregels en schrijfadviezen
Optimaal toegankelijk, dank zij:
• een gedetailleerde inhoudsopgave
• heldere doorverwijzingen in de tekst
een uitvoerig register
Handboek Verzorgd Nederlands

Het einde aan twijfels

N
Q)
O)
0

o

I

Ja, ik maak graag gebruik van de mogelijkheid het Handboek Verzorgd
Nederlands te bestellen voor de speciale prijs van f 75,00.

ISBN 90 01 47185 4
geb ca 400 p f89,50

IGelieve

Ook verkrijgbaar
via de boekhandel

IN aa m

exempla(a)r(en) Handboek Verzorgd Nederlands
(ISBN 90 01 47185 4) te leveren:

Straat

Postcode / Plaats

IDatum
Levering:

I
Wolters-Noordhoff bv
Postbus 58
9700 MB Groningen
Telefoon (050) 22 65 22

1
I

❑

rechtstreeks door de uitgever
ever

❑

via boekhandel

W

CD

0*

Handtekening

CD

U kunt deze bon uitknippen of kopiëren en in een open enveloppe
(zonder postzegel) opsturen naar: Wolters-Noordhoff bv,
Verkoopadministratie, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen
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Y000H H Absoluut NEU en boordevol met really
HOT news, NUMBER ONE in trendy schoollijnen,
kleurrijke pens en easygoing' PINS YES!, BRUNA
'92•ís PanEuropeesi MILIEUBEWUST, maar.... voor-

JAREN JONGER

-

al zelfbewust EN wetend wat jij wilt! STRAIGHT in
en or i ginele ' wedstrijden, geen
hun aanbiedingen
9
bullshit maar klare taal en VALUE voor jouw zuurverdiende GELD Freakish, voor ALLE leeftijden,

LOW BUDGET maar met STYLE Geen tijd voor twij
felaars.

NOW IS THE TIME!

'Het beste alternatief
voor kaalheid'

TOPFUSION geeft u
weer uw gezicht van

vroeger terug met een
onzichtbare haardos.
Zowel voor mannen
als vrouwen.

RUGGESPRAAK

INTRODUCING;

Informa Apeldoorn
Folder Bruno

Centrale examens
Tijdens een zitting van het c.e. is het een
toezichthouder niet geoorloofd andere
werkzaamheden te verrichten dan toezicht houden of hinderlijke activiteiten
ontplooien.

Safaripark Beekse
Bergen, nog leuker
voor kinderen
Kinderen tot 12 jaar, die met eigen
auto het safaripark bezoeken, ontvan-

Examenreglement Openbare Scholengemeenschap Nieuwe diep, Den Helder

gen een gratis SAFARI- SPEURTOCHT.
Brochure Safaripark Beekse Bergen

R. van de Berg bakt met basisschool leerlingen
Uitgave WEB
is, is g9 ewonnenDe politie loosde het autoverkeer
9 juni jl. ggeplaatst
van de p uzzel die op
p^
p
De winnaa rrp
Den Gaag. Wij
tussen de spoorbomen. Op andere
door mevrouw
overwegen werden de bomen met de
sturen u zo spoedig mogelijk haar prijs op. Van harte gefeliciteerd!
hand bediend.
Zuidwest Nieuws

De Gooi- en Eemlander

VEEL MISVERSTANDEN
Er zijn nogal wat misverstanden over het donorschap. En dat is jammer
want daardoor dragen
veel te weinig mensen
nog geen donorcodicil.

Banengroel daalt
niet verder
stooft o mnr
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Tien stellingen over 1 iefdespoëzie
Het steno van de stuiversroinantiek
VERLIEFD, VERLOOFD, GETROUWD

`^r %1 •
.

LETTEREN
1LIEFDE
Roof- en knuffeldieren: Reviaanse liefdestaal
IN DE

_' /

Contactadvertenties en voorbedrukt geluk
Klassieke missers inde
dE huwclijksto e raak
Liefdesbrieven op bestelling
Mijn Iui ig biiikzwij fitje : koosnaampjes
Veranderingen in de liefdestaal
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los Paardekooper
Van k n uffclbere n in zeeverkenne rs unifo rm
De t aa l d er lie fd e in h et w erk va n Gera rd Re ve
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
Telefoon 070-3561220

246
Herm an de Coninck
Tien stelli nge n over liefdespoezie
Liefdes poezie e ist o rigi n a liteit in het kw adra at

Fax 070-3924908
Het Genootscha p Onze Taal (opgericht in 1931 ) ste lt zich ten doe l
'h et verantwoorde gebru ik van de
Nederlan dse taal te bevorderen en
aa n hen die haar gebruiken me er
begrip en kennis daarvan bij te
brengen.'
Het maandblad On ze Taal (oplage
38.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzich t geven in aile zaken die het
taalgebruik betreffen.
Niet aileen de deskundige is aan het
woord in Onze Taal, maar oo k en
vooral de taalgebruiker in welke
h oedanigheid ook.
Voor het overnemen van artikelen
is toestemming van de reda ctie nodig .
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
voorzitter:
H.A.M. Hoefnagels
vice-voorzitter:
dr . D. Dolman
secretaris:
mr. H.W . van Rees
penningmeester:
H.P. van Leeuwen r.a.
leden:
]ozef Deleu
C.N.F. van Ditshuizen
dr. H. Heestermans
mevr. drs . A. Kosterman
dr. J. Renkema
mevr. mr. M.A. Riimke
prof. dr. j .W. de Vries
SECRETARIAAT:
dr s. P.H.M. Smulders, dir ecteur
mevr. H.M.]. van der Laan , secreta resse
mevr. H. Bakker
Gerda Wessel s
Taaladviesdienst:
L. Gijsbers
P.H.M. Smulders
W. Steren borg
Redactie:
Peter Sm u lders, secretaris
Liesbeth Gi jsbers
Frank ]ansen
] aap de jong

Rubriekschrijvers:
Peter Burger, Nico Groe n &:
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weinig woorden . Waarmee ni et is
gezegd dat Reve zich, al dan niet bij
monde van een verteller, n ooit eens
kernachtig uitdrukt. Vooral in de
beginjaren werden de dingen
gewoon bij de naam gen oem d . Zo
schrijft hij in een brief van 14 juni
1962 aan zijn toenmalige partner
Wimie (W im Schuhmacher): 'Ik
kreeg een keiharde lui van je brief.'
Kart en krachtig is oak deze samen-

foto: Peter Burger

vatting (in een brief uit 1959) van
het heteroseksuele bedrijf: 'kut pik
neuken'. Beide citaten komen uit
het in 1980 gepubliceerde brievenboek Brieven aan Wimie.
In het latere werk zal men dit
soart woorden niet meer aantreffen.
Integendeel, Reve heeft gaandeweg
het archaische taalgebruik dat Frits
van Egters in De avonden al met
zoveel verve hanteert, tot zijn handelsmerk verheven . En dus wordt
Speerman, de hoofdpersoon uit De
stille vriend (1984), niet geconfronteerd met kroegen en hoeren, maar
heeft hij vanuit een hoofdstedelijk
proeflokaal uitzicht op een veile
vrouw, die zitt in g houdt in haar
kanselarij . Reves boeken worden oak
niet bevolkt door flikkers, nichten
of homo's, maar door boezen,
urningen en uraniers die de Griekse
Beginselen omhelzen oftewel de
Herenliefde zijn toegedaan. In Zelf

schrijver worden (1986) heeft de
auteur zelfs expliciet afstand genomen van het gebruik van 'woorden
als k(..), p( ..), n( ..) of n( ..)', omdat
het naar zijn oordeellasterlijke
woorden zijn, die 'verachting uitdrukken voar iets dat heilig is' .
Het Reviaanse leven is een hel en
vol twijfels, maar over de seksuele
voorbestemdheid van de geliefden
bestaat geen twijfel (lk
had hem lief" 'We zijn
voor elkaar voorbestemd; er is niets meer
aan te doen, dat is erie
troost, zoals de Turken
zeggen, als ze bij vergissing de verkeerde het
hoofd afgeslagen hebben.') Bovendien zal
het duidelijk zijn dat
een Reviaanse liefdesbetuiging rijker verwoard is dan een rechttoe-recht-aan 'Ik hou
van [e', alloopt het
daar uiteindelijk tach
vaak op uit: ' En zoals je
spoot, Beest, een geheel
weefsel van Zilveren
liefd esvocht over [e
gouden ]ongenslijf werpend, als een dodelijk
kleefnet waarin ik voor
eeuwig mij gevangen
wist, hallo spreekt V
maar hier komt interlokaal Heemstede voor V. Ik houd van je.' (Uit :

lk had hem lief)
DEVENUSLADD ER
Liefde heeft voor Reve veel, zo niet
alles te maken met seks. 'lk kan heel
goed buiten seks ', schrijft hij ergens
aan Wimie, maar dan wei met de
toevoeging: 'en denk er soms uren
niet aan.' De Romeinse blijspeldichter Publius Terentius Mer (190·159
v.Chr.) onderscheidde in zijn
Eunuchus (letterlijk: de vrouwenoppas ser) vi jf trappen van liefde, die
samen bekend staan als de venusladder: 1 zien; 2 aanspreken; 3 aanraken; 4 kussen; 5 seksueel verenigen .
Welnu: of we nu de verov erin gen in
De taal der liefde en Lieve jongens, De
stille vriend of Bezorgde ouders, of in
de brievenboeken lk had hem lief of
Brieven aan Wimie erop naslaan
(h ierm ee heb ik Reves belangrijkste

liefde sboeken wei genoemd), steeds
wordt deze aloude venusladder met
zevenmijlslaarzen beklommen. Het
komt voor dat het hele proces van
het zien van een begerenswaardige
lS-jarige jongen tot en met de seksuel e vereniging zich binnen een
bladzijde voltrekt. Daarbij moet
worden aangetekend dat de stadia 2
tot en met 5 zich vaak aileen in de
fantasie van de verteller afsp elen;
Bezorgde ouders, Reves laatste roman
tot nu to e, is wat dit betreft wei zo'n
beetje het eindpunt.
EROTISCH SUPPLEMENT
Het ob ject van liefde betreft bijna
u itslu itend jonge jongens. 'Van het
mannelijk geslacht', wordt da ar
regelmatig voar de zekerheid bij vermeld . (Een enkele verdwaalde geliefde die in plaats van een liefdesdolk
een ']acoba-kannetje' bezit, mogen
we buiten beschouwing laten, en
verder is in lk had hem lief sprake
van een kortstondig huwelijk met
een 'ongeglazuurde, lekkende,
kromme & niet op zijn voet staan
will ende, nauwe Arabiese vaas',
welk e relatie echter gedoemd was te
mi slukken.) De beschrijving yan de
mannelijke liefdespartners vertoont
door heel Reves oeuvre heen een
o pva llende stabiliteit. Het volgende
citaat (uit Brieven aan Wimie) gee ft
min of meer de definitie van de ze
'Mee dogen loze ]ongen ':
Het is een Boesboes, zo'n mooiestoute hond met zijn korte blonde hoar,
wijde ogen en prachtigejongensmond en zo slank en lenig, met zo'n
heerlijke, vrij strakke maar toch niet
te nauwe, een heelbeetje versleten
zwarte corduroy broek om zijn fijne
billetjes en benen.

We zien hier een groat aantal elementen van Reves taal der liefde bij een. Ten eer ste : het geven van fysieke kenmerken (h aar, ogen, mond en
fijn e billetjes), waarvan het belangrijkste hier voo r een keer niet was
genoemd: aile jongens zeulen n amelijk een buitengewoon omvangrijk
geslacht met zich mee. De aanduidingen daarvan zouden met gemak
een supplem en t op het Erotisch
woordenboek kunnen vullen, m aar ik
moet me beperken tot h et vermelden van twee subcategorleen: en er-
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'ze raken
elkaar kwijt;
en juist dat levert
de mooiste taal
der liefde op'
•
zijds wordt dit geslacht benoemd in
krijgskundige termen (van het voor
de hand liggende 'dolk' of 'geweer'
tot 'voorlader', 'stormram' en 'terugstootloze vuurmond'), anderzijds
wordt de terminologie aangepast
aan het beroep van de eigenaar: zo
heeft een muzikale vriend natuurlijk
een 'zilveren fluit', een 'blonde
schuiftrompet' of een 'hobo
d'amore', en een schilder wordt aangeraden zijn 'witkwast eens flink in
het rond te laten spatten'.
ZEEVERKEN N ERSUN I FORM

Ten tweede: de kleding. Ook hier
valt een tweedeling te onderkennen
in een burgerlijke en een militaire
variant. In het eerste geval bestaat
de favoriete kleding onveranderlijk
uit een quasi-gehavend hemd, en
een corduroy of fluwelen broek. In
Ik had hem lief ontvouwt de schrijver
ons zelfs een complete theorie over
het verschil in effect tussen fluweel,
dat de huid nabootst, en corduroy,
dat door 'de ribbels met hunne arcering van schaduw' de schoonheid
tempert en verhullend werkt, en
daarom een lichte voorkeur verdient. De militante variant behelst
een door de struiken gehavend soldatenuniform, bij voorkeur van padvinders, en het liefst nog het roomskatholieke zeeverkennersuniform,
'vanwege het nauwe korte broekje
gepaard aan de kwastj esrij ke truttigheid van de rest van het kostuum'.
Een belangrijk kenmerk van
Reves liefdestaal is het sadomasochistische element. In een brief aan
Wimie beschrijft hij, wanneer de
relatie met deze definitief stukgelopen is, aan welke eigenschappen een
nieuwe vriend in elk geval moet voldoen: hij moet
flink pervers zijn en dronken kunnen
worden alleen al van seksuele ideeën
en voorstellingen, en kunnen genieten van ontrouw en wreedheid. Hij
moet iets van de kunstenaar, mysti-

cus, overgevoelige esteet en lustmoordenaar in zich hebben, alles
nog gestileerd door humor.

'Zo iemand vind je in dit boerenland niet zo gauw', laat hij daar mismoedig meteen op volgen. Toch dienen zich steeds weer nieuwe
gegadigden aan, zoals Ernest in Ik
had hem lief, die meteen de rol van
Meester krijgt toebedeeld:
Je mag mij ranselen, vastbinden,
martelen, vernederen, ontrouw zijn
met Jongens, trappen & slaan, Naakt
gevangen houden, kortom alles doen
wat goed voor een mens is maar
door het Ziekenfonds niet of slechts
gedeeltelijk vergoed wordt.
ROOF- EN KNUFFELDIEREN

In dit spel van slaaf & meester past
ook de aan de dierenwereld ontleende toekenning van koosnamen. In
Reves liefdespark — waarin overigens onderscheid wordt gemaakt
tussen katholieke en niet-katholieke
dieren — heten de geliefden
Luipaard, Tijger, Wolf, Vos, Beer,
merendeels roofdieren dus, wat
associaties wekt met 'het manlijke
type'. Maar ook heten ze
Knobbelhert, Muis, Woelrat.
Overlopers zijn natuurlijk het
Slaapvosje, en het hele arsenaal aan
Stoei-, Treur-, Verf-, Tover-, Knuffelen Honingberen. Misschien kunnen
beide groepen van meesters en slaven worden samengevat onder de
(ook voorkomende) namen van
respectievelijk 'Beest' en 'Dier'. Ook
in dit opzicht is in Bezorgde ouders
een voorlopig eindstadium bereikt
met de introductie van Eenhoorn,
het eerste fabeldier in dit liefdesbestiarium.

de door Reve gewenste liefde? Welk
een treurnis spreekt er niet uit dit
citaat uit Brieven aan Wimie:
Ik verlang erg naar je, en ben erg
bezorgd, of alles goed met je gaat en
dat je niets kwaads overkomt. Arme
M., ik heb erg met hem te doen.
Zoon man als mij krijg je nooit meer
ergens, jongen, zulk een ideaal
mengsel van heerszucht, tolerantie,
verliefdheid, geilheid en perversie —
nee, verdomd, wie mij heeft, is
bepaald niet beroerd af, al denkt hijj
van wel als hij zoon verwend sekreet
is als jij.

Anders dan in de meeste liefdesromans loopt het in déze liefdesgeschiedenissen zelden goed af: in
plaats van dat ze mekaar krijgen,
raken ze mekaar juist kwijt. En juist
dat levert de mooiste, de ontroerendste taal der liefde op. Geen
schrijver die dat beter weet uit te
buiten dan Gerard Reve, die met
recht Schopenhauer kan citeren:
'Alle liefde is medelijden.'
<

LIEFDE
Hoera! De brilleglazen opgewreven!
Ik heb een ideaal om na te streven
En moet een zielsgevoelen nu spontaan —
Romantisch, als het kan — in taal verweven
Sublieme taak! Die mag me niet ontgaan!
Toch onderneem ik haar met enig beven
Ach, wordt het te kitschig, monomaan
Afstandelijk, hermetisch of profaan —
Ternauwernood bedacht, al doodgebleven?
Lyriek heeft echter nog niet afgedaan
Integendeel, ze wordt alom bedreven
En schijnt vooral bij tieners aan te slaan

ON- EN -LOOS

Fantastisch, zo'n verrijking van ons leven!
Dus laat ons in de verskunst rond gaan zweven —
Een luchtreis van talent en eigenwaan

Tot slot aandacht voor de eigenaardigheid dat het weergeven van
eigenschappen van geliefde jongens
vaak in negatieve termen gebeurt.
Het eerder genoemde 'meedogenloos' is daarvan een voorbeeld.
Zowel het type ongehoord, onschuldig,
onmatig, ontembaar, onvermurwbaar,
onverdraaglijk als het type meedogenloos, weerloos, mateloos komt opvallend vaak voor. Mogen we hierin
een symbool zien voor de onbereikbaarheid en de vruchteloosheid van

Ravel heeft weergaloos muziek geschreven
En prachtig is het werk van Titiaan
Chrysanten kunnen ook veel vreugde geven
Hoe treffend is dit alles, hoe verheven!
Thans denkt u: 'En? Wat moet ik hiermee aan ?'
Och, onderzoek de eerste letters even...
Precies! Daar blijkt het duidelijk te staan
Drs. P
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De kandidaat
kandidaatin
in het
het spelprogramma
spelprogramma'Liefde
'Liefde op
op het
heteerste
eerstegezicht'
gezicht'van
van RTL4
RTL4
De
aarzelde geen
geenseconde:
seconde:wijffie,
wijffie,suikerbeessie,
suikerbeessie, moppie
moppie - dat
datwaren
waren de
de kooskoosaarzelde
naampjes die
die hij
hij voor
voor een
een nieuwe
nieuwevriendin
vriendinzou
zoukiezen.
kiezen. In
In zijn
zijn keuze
keuzewas
was hij
hij
naampjes
wantdeze
deze koosnamen
koosnamen brengen
brengen al
al sinds
sindsjaar
jaar
minderorigineel
origineel dan
danhij
hij dacht,
dacht, want
minder
en dag
dagvele
vele Nederlandse
Nederlandsevrouwen
vrouwen in
invervoering.
vervoering.
en
Een
onderzoek
naar
de
grenzen
van
de
tederheid en
en de
de originaliteit
originaliteitvan
van
Een onderzoek naar de grenzen van de tederheid
Nederlandsegeliefden.
geliefden.
Nederlandse

Bopper, moppie,
moppie, hangbuikzwijntje
hangbuikzwijntje
Bopper,
Moderne koosnaampjes
koosnaampjes
dam mocht
mocht de
de dieren
diereneen
een
dam
naamgeven.
geven.Een
Eenmoeilijke
moeilijke
naam
maarmooie
mooietaak.
taak.Als
Alsde
de liefliefmaar
in
het
spel
komt,
bevind
de
spel
komt,
bevind
de in het
in dezelfde
dezelfde bevoorrechbevoorrechjejejeje in
te
positie
van
naamgever.
Danvolvolte positie van naamgever. Dan
doet
de
voornaam
niet
meer:
in
de
doet de voornaam niet meer: in de
tederheid en
en hartstocht
hartstocht van
vande
de inintederheid
momenten worden
worden de
de kooskoostiemste momenten
tiemste
naampjes geboren.
geboren. De
De allerindividuallerindividunaampjes
van
de
allerindividueelste
expressie
eelste expressie van de allerindividueelste
emotie,
zou
je
verwachten.
eelste emotie, zou je verwachten.

A
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OP ONDERZOEK
ONDERZOEK
OP

Ik stelde
stelde me
me tot
tot doel
doel een
een lijst
lijst aan
aan te
te
Ik
van de
de namen
namen die
die we
we excluexcluleggen van
leggen
onze geliefden
geliefden gebruiken.
gebruiken.
sief voor onze
sief
Maar
hoe
kom
je
aan
zo'n
verzamekom
je
aan
zo'n
verzameMaar hoe
ling?
Ik
begon
Gerard
Reve
te herleherleling? Ik begon Gerard Reve te
zen
en
Yond
woelrat,
tijger,
teigetie,
zen en vond woelrat, tijger, teigetje,
beer, wolf,
wolf, (matroos)
(matroos) vos;
vos; van
van Jan
Jan
beer,
Cremer herinnerde
herinnerde ik
ik me
me tulp
tulpvan
van
Cremer
mijngulp.
gulp. Maar
Maar de
de literatuur
literatuur zette
zette
mijn
toch te
te weinig
weinig zoden
zoden aan
aan de
de dijk.
dijk.
toch
Het plaatselijke
plaatselijke huis-aan
huis-aan-huis-huisHet
blaadje bleek
bleek een
een rijkere
rijkere bron.
bron.
blaadje
advertentierubriek
Daarin prijkt een advertentierubriek
met liefdesbetuigingen
liefdesbetuigingen als Patricia,
Patricia,
met
suikerbeessie,
Ik
hou
van
je.
le
Beer. en
suikerbeessie, Ik hou van je. Je Beer.

Kees, kanjer,
kanier, ik
ik geefje
geefje
een knuffel
knuffelje
je een
je
Kees,
weetweI
waar.
Moppie.
Er
blijken
weet wel
Moppie. Er blijken
bestaan die het
Nederlanders te bestaan
vinden als
als iedereen
iedereen kan
prachtig vinden
hun koosnamen.
koosnamen.
meegenieten van hun
Maar
ik
wilde
mijn
verzameling
niet
Maar ik wilde mijn verzameling niet
van
dit
soort
exhibitionisten
afhanvan dit soort exhibitionisten
kelijk stellen.
stellen. Daarom
Daarom vatte
vatte ik
ik het
kelijk
plan
op
mijn
vrienden
discreet
te
plan op mijn vrienden
vragen naar
naar de
de hun
hun bekende
bekende kooskoosvragen
naampjes.
Ik begon
verIk
begon in kleine kring, in vertrouwde omgeving, mijn probleem
uiteen te
te zetten.
zetten. Aanvankelijk met
uiteen

weinig resultaat:
resultaat: ze
ze konden
kondenzich
zichzo
zo
weinig
snel geen
geen voorbeelden
voorbeelden herinneren
herinneren
snel
en 'zelf
'zelf gebruiken
gebruiken we
we geen
geen koosnakoosnaen
men'.Maar
Maar een
een uur
uur en
en enkele
enkele conconmen'.
sumpties
later
begon
de
testgroep
de
testgroep
sumpties later begon
wat loslippiger
loslippiger te
te worden:
worden: 'Mijn
'Mijn
wat
dikke
en
bolle
tegen
ouders
zeggen
ouders zeggen dikke en bolle tegen
samen nog
noggeen
elkaar, terwijl
terwijl ze
ze samen
geen
elkaar,
125 kg
kg wegen.'
wegen.' Dat
Dat hielp.
hielp.'Mijn
'Mijnzwazwa125
noemt mijn
mijn
ger, een echte engerd, noemt
ger,
zus kleintje,
kleintje, vrouwtje
vrouwtje of
of schatje,
schatje, ook
ook
zus
waar
anderen
bij
zijn.
Ik
begrijp
niet
waar anderen bij zijn. Ik begrijp niet
dat
ze
dat
toelaat...'
Meer
vrienden
dat ze dat toelaat...' Meer vrienden
schoven geïnteresseerd
gemteresseerd aan. 'Mijn
'Mijn ex
ex
schoven
beer en
en tijger
tijger tegen
tegen mij.
mij. Ik
Ik noemnoemzei beer
zei
de haar
haar wel
wel eens
eens lekkerbekje
lekkerbekje en
en hanghangde
buikrwiintie.'' Na
Na deze
deze confessies
confessies was
was
buikzwijntje.
het ijs
ijs gebroken aan de
de stamtafel:
stamtafel:
het
toen ik
ik ver
ver na
na de
de gebruikelijke
gebruikelijkesluisluitoen
tingstijd
de
volgeschreven
bierviltjes
tingstijd de volgeschreven bierviltjes
mee naar huis nam,
nam, stonden
stonden er
er ruim
ruim
mee
honderd koosnaampjes
koosnaampjes op.
op.
honderd
IRONIE
IRONIE

telde mijn
mijncollectie
collectie
Na een tijdje telde
voldeden aan
aan
zo'n 190 namen die voldeden
moestwee eisen: de koosnaampjes moes
ten door de informanten
informanten in het
het -tendor
zijn en ten tweede
tweede
gebruik betrapt zijn
moesten het
het koosnaampjes
koosnaampjes voor
geliefden zijn. De talloze en vaak
prachtige namen die ouders voor
hun kinderen
kinderen bezigen
bezigen (tan
(tanpoenipoepoenipoehun
casim basim
basim en voor een
liwipstaart, casim
zoon die Wouter heet: keetje kruivedons) en vice
vice versa, heb ik
ik dus streng
buitengesloten.
buitengesloten.
Wat is het signalement van de
de
koosnaam? Koosnamen in hun zuiverste gedaante laten zich herkennen aan
aanachtervoegsels
achtervoegselsals
als-je,
-je, -ie,
-ie,
nen
kipie, pulkie, zonnestraaltje,
zonnestraaltie,
-tje, -etje: kipje,
bonbonnetje. De verkleinvorm geeft

g
ƒaap
Iaap de
delon
long

de gewenste
gewensteaffectieve
affectieve lading.
lading.
de

Lampekap klinkt
klinkt te
te hard,
hard, lampekapje
lampekapje
Lampekap
precies goed
goed ('t
('t zijn
zijn de
de kleine
kleine dindinisis precies
gen die
die 't't 'm
'm doen).
doen). Ruim
Ruim tachtig
tachtig
gen
procent van
van mijn
mijnverzameling
verzameling voorvoorprocent
beelden
bezat
deze
verkleinvorm,
en
verkleinvorm,
en
beelden bezat deze
de overige
overige twintig
twintig procent
procentwerd
werd
de
bijna zonder
zonderuitzondering
uitzonderingook
ookwel
wel
bijna
eens met
met verkleinvorm
verkleinvorm gebruikt.
gebruikt. Een
Een
eens
koosnaam gedijt
gedijt voorts
voorts goed
goed in
in een
een
koosnaam
omgeving met
met woorden
woordenals
als 'Mijn
'Mijn
omgeving
eigen
...,
...
van
me':
miin
eigen
bulmijn
eigen
buleigen..., ... van me':
lie,
boppertje
van
me.
Ook
duiden
lie, boppertje van me. Ook duiden
adjectieven als
als lekker,
lekker, lie
lieff en
en dapper
dapper
adjectieven
vaak op
op koosnaampjes:
koosnaampjes: lekkere
lekkere borrelborrelvaak
noot, lief
liefwijffie
en dappere
dappere tarzan.
tarzan.
wij f fie en
noot,
Vaak is
is er
er sprake
sprake van
van ironie
ironie in
in de
de
Vaak
koosnamen: een
een jong
jong stel
stel dat
dat nog
nog
koosnamen:
duidelijk geen
geen ambities
ambities voor
voor het
het
duidelijk
ouderschap koestert,
koestert, noemt
noemtelkaar
elkaar
ouderschap
papsen mams
mams of vader
vader en moeder.
moeder.
paps
noemt zijn
zijn vrouw
vrouw met
Een man noemt
overduidelijk steil
steil haar:
haar:
fraai doch overduidelijk
krullebol en soms lelijke heks of hekshekskrullebol
je. Een jongen die zijn talen
talen spreekt
spreekt
je.
bijen zijn buitenlandse soapseries bij
houdt, weet de juiste snaar
snaar te
te treffen
treffen
-houdt,
hunnie,
met honey (uitspraak: hoonie, hunnie,
of ook wel honig). Een vrouw noemt
haar vriend (1,93 m) kleintje.
Mannen die niet direct opvallen
hun ontwikkelde
ontwikkelde torso, worwordoor hun
namen als
als
den aangesproken met namen
Conan ('the barbarian'), tarzan en
dieren als
als
rover en namen van wilde dieren
leeuw, beer, tijger. Er zijn meer voorbeelden van dergelijke overstatements, maar verreweg
verreweg de meeste
namen drukken
drukken juist
juistiets
iets kleins,
kleins,
namen
zachts uit, iets ontwapenends en
Het understatement
understatement isis de
teders. Het
mannetie, knulletje,
knulletie, ventje,
ventie,
regel: mannetje,

sutterdie, stampertje,
stampertie, dikkerdje.
dikkerdje.
sufferdje,
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DUOKOOS

Wie kaatst moet de bal verwachten:
kozen doet terugkozen. Zegt de jongen Hee paatdeblom, zegt het meisje
Wat is er distel? Fluistert de ene Kom
ie, knabbei, zucht de ander Nogdrie
alinea's, babbel. Andere duokozen in
mijn verzameling waren: Peppie &

Kokkie; Snuf & Snuitje; bolle & dikke;
vader en moeder en de wat originelere
huf(achternaam: Hufmeier) en duf
(slome partner). Bij deze laatste
vorm kunnen we spreken van een
naamsverbastering: Hufmeier wordt
huf. Andere voorbeelden van dit
veelgebruikte mechaniekje zijn ollebol (Olga), peertje (Peter), tjim (Wim)
en saan (Zwaan). Een mooi voorbeeld van naamsverbastering en
duokoos uit de oude doos komt nog
van de cabaretier Jean-Louis Pisuisse
('Mensch durf te leven!'). Hij noemde zijn vriendin, de actrice Fie
Carelsen, fieps . Haar koosnaam voor
Pisuisse was swiep.
DE SOORTEN

De meeste mensen houden het niet
bij een naam. Voor de verschillende
gemoedstoestanden moet er een
behoorlijk repertoire aanwezig zijn .
Zo'n repertoire vergt tijd en goede
smaak. Uit welke bronnen putten
geliefden zoal? Velen doen een
beroep op het dierenrijk (Gerard
Reve: woelrat en wolf), anderen zoeken het in lekker eten (ook in de
koosnaamkunde blijken eten en seks
veel met elkaar te maken te hebben) . Weer anderen specialiseren
zich in wat er uiteindelijk van al dat
lekkere eten komt.

• Dieren: beer, beest, beverinnetje,
bij, bullie, dier , duifje, dukkie, eekhoorntje, eend, egel, hamstertje,
hangbuikzwijntje, hondekop, hond[e, keeshondje, konijntje, kuikentje,
lekkerbekje, muisje, pandabeertje,
poes, teddybeer, tijger, torretje, torteltje, varken, vlindertje, vogeltje,
wolf, wurmpie
• Eten en snoepgoed: bon bonnetje, borrelnootje, droppie, gebakje,
gemberbolletje, honey, kluif]e,
knabbeltje, koekie, koektrommeltje,
lekkerbekje, lolliepopje, snoepie,
suikerbeest, wentelteefje, zuckerhartchen (van: suikerhartje)
• Excrementen: drollepol, drolletje, flapdrol, keuteltje, poepdoosje,
poeperdje, poepie, scheetje
Het pars pro toto is een populaire
stijlfiguur. Hierbij wordt een favoriet
onderdeel van het lichaam van de
geliefde gekozen. Metaforen voor
deze lichaamsdelen leveren de
mooiste resultaten op .
• Liefdesgereedschap: beflapje, billeke, billie, doosje, doppie, frummeltje, [oekel, knots, knuppeltje, muts,
slurfje, spleetje, stampertje, tepeltje,
tietemarietje, wurmpie
• Overige uiterlijkheden: blondie,
bobbeltje, bolle, bollie , breje (harrie), bruin, dikke, dikkerdje, hamstertje (wangen), kale, kleintje, krullebol, pensje, witje
Van recente datum en wijd verb reid
in Leiden is bopper, naar het personage Bob de Rooij van Paul de
Leeuw (Hallo boppers!) . Ook andere
tv-heIden leveren hun bijdrage aan

het koostaalgebruik. Een rijke bron
vormen daarnaast de beroepen.
• TV-personages: Bopper, Conan,
Flipper, Peppie , Kokkie, Snuf,
Snuitje, Tarzan
• Beroepen: (warm) bakkertje,
matroos, professortje, schoorsteenvegertje, sopraantje, winterschildertje
Vaak gaan de geliefden te rade bij
een hun bekend dialect of een
vreemde taal. Als ook dat niet voldoet, verzinnen ze een eigen taal ,
met fantasienamen: klinkklank.
• Dialecten of andere talen:
honey, knoefelke (knuffeltje), megje
(maagdje), pussycat, sokkestaaf (suikerstaaf), sweetie (ook weI: zweetie),
zuckerhartchen (suikerhartje)
• Klinkklank: bilderil, flappieflop,
hansewans, jutepuut, sluizemuisje
LEED

Sommige mensen zijn weI erg
gemakzuchtig: een informante
klaagde haar nood over de luiheid
en onkiesheid van haar ex. Ze had
uit betrouwbare bron vernomen dat
hij zijn nieuwe vriendin met dezelfde koosnaam aansprak waardoor zij
zelf kort tevoren nog vertederd
werd .
Ook ander schrijnend leed kwam
uit mijn onderzoekje naar voren:
velen vinden het genant om ervan
getuige te moeten zijn dat een stel
in het openbaar koosnaampjes uitwisselt: 'Nog een kopje, Peter?' 'Graag, Gerda '. 'En jij, frummeltje?'
- 'Lekker, doppie' . Daarbij bleek
dat conventionelere koosnamen als
schat, liefje minder erg gevonden
werden dan de uniekere vormen
(hangbuikzwijntje, Gorki). Een twijfelgeval vormde de vijftigjarige man
die zijn ongeveer even oude vrouw
aan het einde van een feestje met
luide stem vroeg: Hondekop, ga je

mee naar huis?
ORIGINALITEIT

Het is opmerkelijk dat zoveel mensen die een intieme en persoonlijke
naam kiezen voor hun beste vriend
of vriendin allemaal op dezelfde uitkomsten komen, De top vijf in het
Leidse cafe De Spiegels was: schat(je),

liefie (lieftie, lieverd, lieveling), beertje,
moppie en hopper. De eerste vier
koosnaampjes bleken veeI frequenter voor te komen dan de andere >
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namen uit de verzameling, die vaak
maar bij een persoon bekend waren.
Aan de oppervlakte was er dus geen
sprake van de allerindividueelste
expressie. Blijkbaar voldoen voor de
dagelijkse omgang (en zeker op
momenten dat anderen meeluisteren) de klassiekers die onze ouders al
bezigden. Maar trakteren we elkaar
dan zo weinig op creatieve koosnamen? Gelukkig zaten er toch ook
nogal wat onverwachte en aardige
exemplaren in de collectie, zoals

dekentie, glazenwassertje, kacheltie,
iampekapje, gorki, ragebolletie, lekkerbekie, kiekeltje, winterschildertje en
gebakje: de bouwstenen van een
geheimtaa1.
Was het niet Anthony Burgess die
zei: 'Als er een geliefde sterft, sterft
er ook een taal van geliefden - en
komt er een do de taal bij.'
<
Ik dank de leden van Het Zingend Hart
en van de Taalbeheersingsclub voor

Zoek hier uweigen koosnaampjes

apie, baasje, babbel, bakkertje (warm-),
beer(tje), beest, befje, beflapje, beverinnetje, bijtje,· bilderil, billeke, billie, blondie,
bobbeltje, boefje,.bolle, bollie, bonbonnetje, bopper(tje), borrelnootje, brejeharrie,
brommertje, bruin(tjeJ, bullie, conan, darling, dekentje, dier (/ekker -), diertje,
dikke, dikkerdje, ding(etje), doerak, doosje,
doppie, dreutel, drollepol, drolletje, dropveter, dut, duifje, dukkie, eekhoorntje, eendie, egeltje, engeltje, f1apdrolletje, flipper,
f1ippie/-je, f1oppie, frummeltje, gebakje,
gekkie, gemberbolletje, glazenwassertje,
hamstertje, hangbuikzwijntje, hansewans,
hartje, heks (/elijke -), high quality bob,
hondje, honey (ook uit te spreken als:
hunnie en honig), honnepon, hut, joekel,
juffrouwpopta, jutepuut, kaboutertje,
kacheltje, kale, kanjer, keeshondje, keuteltje, kiekeltje, kindje, kipje, kleintje, kfuifje,
knabbel(tje), knoefelke, knoeperdje, knots,
knuffel(tje), knuffelbeer, knuffeldier, knuppeltje, koekie, koektrommeltje, kokkie, krij-

gertje, krullebol, kUikentje, lampekapje,
leeuwtje, lekkerbekje, lekkerdje, leukerdje,
Iiefje (lieffie, lieveling, Iieverdje), lolfepopje,
lollie, lolliepoPl loflit!pot, lorrepopje, maatje, mannetje, matroos, megje, miekeltje,
mooitie, mop, moppie, muisje, ol/ebol,
padvindertje, pandabeertje, peer, pensje,
peppie, pippeloentje, pippie, pluisje, poepdoos, poeperdje, poepie, poepje, poesje,
popje, professor, putkie, pussycat, ragebolletje, reus(je), roosie, rovertje, schavuitje,
scheetje, schoonheid, schoorsteenvegertje,
sluizemuisje, slurfje, smurf, snaveltie,
snoesje, snoezepoesje, snui, snuitje, sokkestoat, sopraantje, spetter, spleetie, siampertje, sterretje, struikje,· sufferdje, suikerbeessie, suikeraeest, sweetie, tarzan., teddybeer, tedje, teefje, teigetje, tepeltje, tietemorietie, tijger, torretje, troeiie, ttut, tu/p
van mijn gulp, vlindertje, vogeftje, vrouwtje, wentelteefje, wijffie, winterschildertje,
witje, woe/rat, woepie.woti, wurrempie,
zonnestraoltje, zonnetje, zuckemiittdien,
zweetie.

hun medewerking aan dit artikel.

Wie een geliefde zoekt, kan dat in de krant zetten: in een kennismakingsadvertentie. De socioloog Wil Zeegers promoveerde op dit onderwerp*. 'De
kunst van de taal van het kennismaken bestaat niet uit opsommen en blootgeven, maar uit het beloftevolle verhullen.'

Wil Zeegers - Amsterdam

De wachtkamer van de liefde
e taal der liefde is de
expressie. De liefde - van
vertedering tot lust wordt vooral uitgedrukt in
daden en attenties, in blikken en gebaren, in tedere aanraking
of in onstuimig gegraai; in een
zucht, een schreeuw, een lach of een
traan. In geschreven en gesproken
vorm vinden we haar aIleen in een
gefluisterd 'ik hou van je', in minnedichten en liefdesbrieven, in
intieme troetelnamen of in hijgerige
aanmoedigingen tijdens het minnespel. am tot taal der liefde te worden, behoeft de taal een versiering
of orkestratie. In 'ik hou van je' tellen niet de woorden, maar de
manier waarop ze worden gezegd.

D

De taal der liefde is bovendien even
eenkennig als de liefde zelf: ze is
gericht op een bepaalde persoon.
Is de taal der liefde de expressie,
de taal van de kennismaking ontleent haar bekoring aan de meerduidigheid van de expressie. In gesproken en geschreven vorm is zij de
taal van het woord dat doet vermoeden. Het is de taal van de liefde op
zoek naar zichzelf: de taal die nag
niet weet of ze wei die der liefde is.
Opstellers van kennismakingsadvertenties hebben het moeilijk.
Kennismakingsadvertenties zijn drie
eeuwen geleden geschoeid op de
leest van annonces voor betrekkingen, boeken, weggelopen paarden

en gevonden voorwerpen. Deze
markt van 'vraag' en 'aanbod' laat
echter weinig heel van de bekoring
van de meerduidigheid:
RK jongedame uit onderwijzersfamilie, I
30 jr., door omst. verhineJerd kennis te
maken, zoekt knm. m. RK heer, vaste
pos., voor spoediq huwelijk.

I

I
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Zakenman (wedn.) met flinke zaak
zoekt eJegelijke nette vrouw, 40-45

De bovenstaande advertenties - uit
het einde van de jaren veertig voegen zich geheel en al in de traditie van het medium: ze doen mis-
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sch ien aan va n alles denken , maar
nie t aan roma nt iek, Het lijken gee n
uit n odigin gen voo r de liefd e, maa r
voo r een baan .
KOO KBOEKFO RMULE

Deze zakelijke too n va n adverte nties
is verdwene n. Het eenvormige defil e
van 'ne tte' en 'dege lijke' 'dam es' en
'he reri' die wederzijds aa nv ulling
zoc h te n in 'h uisho ude lijke kwaliteite n' en 'vaste (rijks)betre kking' he eft
pla ats gemaakt voo r ee n stoet va n
individu ele karakt ers en persoonlijkheden , Tusse n de adverte n tieregels
door zijn stee ds meer m en sen 'van
vlees en bloed ' zich tbaar geworden ,
men scn met een verleden, met persoo n lijke kwaliteite n , in teresses en
gevoe lens, en bo ven al men sen met
een verla nge n na ar liefde:

U oak ALLEEN, ik oak aileen. Man en
vrouw zijn sfeer en style, warmte en
gezellighe id, cosy corner en praatpaal
en nog veel meer. Schrijf aan deze
weegschaal.

Man, 41 jr., slank, serieus, opgewekt ,
gescheiden. Houdt van muziek, de
zee, kamperen, knutselen, film, etc.
Kan veel aileen, maar wil veel samen.
Hou je ook van samen bezig zijn, praten, vrijen en zoek je ook geborgenheid, warmte en openheid?

De ken me rken van de liefd e word en
nu breed uitge meten . Liefde is
romantiek en erot iek, warrn te, ted erh eid, intirniteit, gebor gen he id,
gezellighe id, elkaar verwen ne n,
respecteren en bevestigen , wederzijds begrip , ste un, aanhankelijkh eid , kwetsbaarh eid, lief en leed
de len , een scho ude r om o p te leun en . Deze liefde krijgt gestalte in
ee n o ntmoeting va n aa nt rekkelijke,
(b)aa rdige, (h)ee rlijke, fijn e, gevo elige, leuke en spor tieve mannen en
vrouwen, die na ar elkaa r of sarnen
naar muziek luisteren , met elkaa r
'babbelen, bor relen, knuffelen ' vo o r
de open h aard of in het bos, uitgaa n, wa ndelen, of 'gekke on verwac h te di ngen ' doen .
Verreweg he t merendeel der
advertee rders zoekt voor de ex pressie va n de liefde zijn to evlu ch t tot
de hie rboven weer gegeve n methode:

het beschtiiven va n hun kenrnerken
en va riat ies. Zo deze vormgevin g
van de taal va n de ken n ismaking
let s behoudt van de bekoren de
meerd u ldlgheid , dan is dat door
haa r kookbo cktormule: h et opsornm en va n ingredi en ten en bereidingswijzen kan he el smaa krnake n d
zijn . Fen ech te 'taal der liefde' is het
eve nwel ni et . Het is veeleer ee n
gramm ati ca van de liefde , even
sm aa kvol als het papier van een
koo kbo ek.
Slech ts enke len wag en zich op ee n
andere weg. Hierin vinden we dri e
uitdrukkingsvormen . De eerste daarvan is de 'o nbes uisde' :

I

Wie dit beamen kan: vrouw zucht om
een masserende man, zij bekenne!
Beer, 47, legt zich neer en knuffelt
teer.

------

Fen al te ex pliciete verwoord ing van
h et verlange n naar liefde mist in
ee n adve rte nt ie geh eel en al zi jn
do el. De taal der liefd e is ee n ken n ig;
gericht aan ieder die h et lezen wil,
betekent zij al sne l 'allem ansvriend
is allem ans gek' . Al te ex pliciete
ex pressie va n liefde jegens ee n onbekende leidt bi j de lezer to t ee n
gevoel van o n gewens te intimiteit:

Een en keling mc ent dat clke rijm elarij tot de taal der liefde behoort:

Ben je toch ook het aileen zijn zat, dan
weet ik wei wat. Kortom ik zoek een
rustig, veelzijdig, positief Chr. meisje.
Ook al zing je op je eigen wijsje.

--~
BELOFTEVOL VERHULLEN

Slechts in de laatste - en helaas
zeldzame - uitdrukkingsvorm vinden we de sprekers va n de wa re taal
der liefd e. Dat zijn degen en die
beseffen dat de ta al van het ken ni smaken de gehe ime, meerduidige
va rian t van de ta al der liefde is. De
kun st va n de taal va n h et kenn ism aken bestaat ni et uit op sornmen en
blootgeven , maar uit h et beloftevolIe verh ullen, de kunst va n h et
woord da t slechts do et ve rrnoede n .
Zij uit zich ni et in o pd ringerighe id,
ma ar in beminneli jkh eid ; n iet in
rorn antisch e rijme lar i], maar in ee n
intrigerende kn ipoog:

Jammer genoeg word ik deze zomer
aileen aanbeden door muggen.
Alsof ik zacht jouw huid beroer bij het
openen van je brief, zo wordt die
behandeld.

In een twee de uitdrukkingsvorm
wordt de oproep tot kennismakin g
aa ngekleed in rorn antisch e, idylli sch e bewoordingen :
r------Vierkantje in de krant, wil jij in deze
donkere dagen een lantaamtje zijn
voor haar die ook het verlangen kent
vol te stromen met hoop, zachtheid,
verteder ing, samen lief te hebben, te
spelen, troosten, pijn te delen, nog
nieuw leven te schenken?

Goedemorge n. Neem me niet kwalijk,
dat ik zomaar door de brievenbus bij je
binnen kom tuimelen.

Met spoed rijke prins gezocht (mag
geen kikker meer zijn).

*Proefschrift Andere tiiden, andere men-

sen, 1988, Universiteit van Amsterdam.
In 1990 publiceerde Wil Zeegers bij uit geverij Bert Bakker Langs deze mij

onsympathieke weg - contactadvertenties in Nederland 7945-7990. Prijs
Waar is de ridder met gev. V. humor en
romant. die een plaatsje heeft in zijn
burcht voor een eenzame slotvrouwe,
die popelt am hem te verzorgen en te
verwennen. Zijt gij dat? Neem dan de
veder en schrijf.

f 24,90 . ISBN 90 35 1 08728
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lien stellingen over liefdespoezie
Herman de Coninck - dichter ell hootilredacteur vall Nieuw WereidtijdsclIri{t, Antwerpen

Het moet een po ezieleraar
of een ret raitep red ikan t
geweest zijn die m e zei: je
moet no o it zeggen ' ik h ou
heel erg va n [ou' , ' Ik hou van [ou ' is
genoeg, daar is gee n su perlatief va n.
Ziedaar het cruciale problee m va n
aile liefd espoezie . Er gaat nicts
boven de grootste ee nvo ud. Aileen:
op papier wer kt d ie eenvoud ni et .
Wat dan wei? Liefde is nl et o rigi nee l, wei nig dingen zijn zelfs mind er or igineel, ten zi] m issch ien liefdesverdriet, en toch moet de Iiefd esd ichter oorspronkelijk zijn . Moet hi j
d an een n ieuw soo rt liefd e uitvind en ? Nee, ee n n ieuw soo rt taal.
Nou n ee, da t hebben de
expertrnc ntelen al ged aa n:
Lucebert noernde zijn lief
' rn ijn kn eedb aar sme ltp unt', Claus sp rak va n 'ee n laaiende
liane', Ha ns Andre us noer n de ha ar
' m ijn eiland Sicilie': da t mo ch t einde lijk allemaal, die taalkundige en
bee ldk undige o nge reglementeerdheid, m aa r wa ren het ook be tere
liefdesgedichten ? Nieuwere [a, m aar
o n tro eren der?
Het is n iet a ileen ee n probleem va n dich ters, maar
va n iederee n . Er zijn vrou wen di e vijf keer per d ag
vragen 'ho u [e n og van m ij?', er zijn
er d ie he t slec hts een keer per week
vragen , er zijn er geen di e het nooit
vrage n, en to ch is '[a, Mari e' nooit
een an twoo rd .
Poezie verplich t je o m o rigineel te zijn . Maar oo k de
liefd e ver plic ht je daartoe.
Liefde ve rplicht de me ns, in
de m eest clichematige van zijn
bezigheden sinds de d inosaur us,
alt ha ns verbaal originee l te zijn .
Liefdes poezie eist d us o riginalitei t in
het kwa draa t. Maa r tege lijkertijd
ook algemeen he id in het kwad raat ,
het moet over de liefd e gaa n.
Liefdes poezle is o n mogelijk.

En toc h . We sch rijve n het
jaa r Onzes He ren 2010.
Niema nd wee t nog wie dat
is, O nzes Heren . De beeldcultuur heeft gewonnen , of nee, ver lo ren. De on-beelden, de videoclips ,
de na aktfoto 's va n Fergie hebben de
bee ldc ult uur ove rge no me n .
Biblio the ken z i j ~ er n iet meer. De
laatst e dic htb undel is versche ne n in
het jaar 200S en er zijn vijf exern plar en va n ve rkoc ht. Poezie best aat
ni et m eer.
Dat kan , en dat kan n ooi t . Omdat
vro uwe n nooit zullen op houden te
vrage n ' ho u [e van m e?' Dus moet er
u itgevonden worden : taal, cha rrn e,
spee lshe id . En de vo lge nde dag zegt
Mar ieke va n de syn t he t ische bakker
tegen Lin da va n d e sy n the tische slage r: "W eet je wat d ie va n m ij giste ren tege n me zegt? 'Zie je ik hou va n
je ik yin [e zoo lief en zoo licht, je
oogen zijn zoo vo l lich t ik h ou va n
je ik hou van [e.:"
'Goh , da's mooi' zegt Lind a, en vertelt het verder aa n Leonie. Zola ng er
liefde wordt uitgevo nde n, zal er
tegelijkertijd poezie wo rde n m eegerodde ld.
Waarom sc h rijf je na twintig ee uwe n llefd espoezie
n og a lti jd ltefd espoezie?
Eige n lijk is het pr ecies
dezelfd e v raag als: waarom neu kt u
nog altijd? Om d e krieb el. (En
n at uurli jk ook om de uit daging.)
Een geslaagd ged ich t heef t trouwen s
iet s va n een e jacu lat ie, zi j het ee n
gewe ld ig trage: er komt iets bij wa t
je a ilee n m aar ku nt krijgen. De taal
gaa t siddere n .
Versc h ilt liefdespoezie va n
andere poezie? Bij slechte
d ichters is ze altij d nog
slec hter, bij bet ere dichters
nog be ter. Missch ien om da t h et heel
d icht bij de esse nt ie va n po ezie
ko m t: zegge n wat je eige n lijk n iet
ku n t zeggen. Maa r d e best e ged ichten van Go rte r zijn de liefd esged ich ten u it verzen, de best e ged ich te n

va n Hu go Claus, Remco Cam pert,
Hans And re us, Leonar d No len s, Paul
Snoe k, Han s Fave rey, Adr iaan
Morrien, Leo Vro man en Bertu s
Aafjes zijn liefd esgedi ch ten . De
bestc gedichten va n ee n reeks andere aute urs zijn da n weer afsc heidsen ver latingsgedich ten, dat is he tzelfde genre, maar he t negat ief
ervan . (Gek: heeft Gerrit Achterberg
eige n lijk ooi t we i een liefdesgedi cht
gesc h reve n ? Naa r mijn gevoel n iet .
Zegt d at iet s over zijn d ich te rschap?
O nda n ks aile be wonderin g: n aar
mi jn gevoel wel.)
Missc h ien va lt er to ch een
ve ralge me n ing te rnaken :
go ed e liefdespoezle is
m eesta I speelse r dan goede
an de re poezie, Het liefdesspel zet
zich voo rt in de taal. Er wo rd t meer
ger iskee rd. Het bewijs leveren de
ex perime n te len . d ie n a decennia
va n voorname lijk b rave burgerm ansliefd e voor het ee rst woestere
lich am elij ke ge lu ide n liet en ho ren .
En E.E. Cu m mi ngs , om eens een
buite n lande r te n oernen , en
Vro ma n, en ...
Maa r de grootste liefd esd ich ter is
Herman Go rte r. En so ms ook de
slech tste. Dat lef om soms d e slec h tste te d ur ven zijn , h eeft hij nodi g
om vaak de best e te zijn . Want
goede liefdesp oezie is ee n o n rno gelijk genre. Ze wil ori gine el zijn in
haar een voud . Nieu wighe id wil uitgevon de n word en, altijd weer, en
toch is de gro ot ste opdracht oin u itein de lijk te zegge n ' ik h ou va n [ou ',
en d at d at na zoveel keer nog o ntroeren d is oo k.
Go rter is degen e di e d e beid e
eisen het best co m bi neert. Hij is
experi me n tee l en ee nvo ud ig. Hij
experimen teert juist met die een vo ud, hij oe fen t in stunteligh eid, hi j
bes t udee rt h et perfect e ge ha kkel.
Wa t bijna te sim pe l lijkt va ndaag,
zo ' n ve rsje als h ierb oven in de
m ond ge legd va n Ma rieke va n de
bakk er, d eed h ond erd jaar geleden
de goegemeen te steigeren . ' Er is
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geen keuze: of die dichter of tal van
beschaafde menschen in Nederland
zijn krankzinnig', schreef prof. dr.
Jan ten Brink.
In elk geval heeft niemand
zo goed als Gorter beseft
wat het siddergehalte van
liefdespoëzie moest zijn.
Taal die staat te rillen van espebladgevoeligheid en toch alleen maar de
allerdoodgewoonste taal is. Taal die
staat te rillen en te willen. Taal in
alle armzaligheid die bijna zalig
wordt. Taal die vingertipt. Taal die
ontstaat op het moment zelf, die
haar eigen hulpeloosheid uitvindt,
die op een superieure manier alleen
vertelt wat er niet toe doet:
Het strand was stil en bleek
ik zat doodstil en keek
naar de blauwe rimpeling —
er was ook windgezing.
Ik wist wie naast me zat
witrokkig en ze had
roosrood het glad gezicht —
er was ook veel zonlicht.

Een van de eigenaardighe den van liefdespoëzie, zoals
van de liefde zelf, is dat je
soms om allerlei bijkomstige redenen die hoofdzaak worden,
van één exemplaar gaat houden,

van één vrouw of man, van één
gedicht. Bijvoorbeeld omdat je het
in bescherming wilt nemen.
Zo is er een gedicht van de oude
Bertus Aafjes dat ik hier graag als
slot laat volgen. De jonge Aafjes was
een voortreffelijk liefdesdichter. Tot
hij ermee stopte. Zijn laatste bundel,
De karavaan, dateert van 1953.
Zesentwintig jaar later verscheen
Deus sive natura, een bundeltje
bejaardenerotiek in een piepklein
oplaagje. Dat is toen door Gerrit
Komrij gemakzuchtig neergesabeld.
Erotiek is sowieso kwetsbaar en
ouwe-mensenerotiek des te meer. In
een dapperder bui had Komrij de
bundel ook taboedoorbrekend kunnen vinden.
Nog eens tien, elf jaar later werd
de bundel opgenomen in de
Verzamelde gedichten van Aafjes,
Meulenhoff 1990. Bij mijn weten
heeft niemand daarover geschreven,
nou ja misschien Jef Koekoek in de
Terschellingse Koerier. Zo gaan dichters nog tijdens hun leven dood.
Ik begrijp Komrij wel: in deze
bundel staan heel mooie en heel
slechte regels, net als bij Gorter, je
moet durven in liefdespoëzie. (Heeft
Gerrit Komrij trouwens ooit een
echt liefdesgedicht geschreven? Zie
verder Achterberg.) Zo schrijft de 65jarige Aafjes: 'Een roos is in de nacht

ontsprongen./ Mijn tong is in haar
kut gedrongen.' Of een regel in de
mond van zijn vrouw gelegd: 'Je
penis was nog nooit zo krachtig,/ hij
lijkt vandaag wel oppermachtig.'
Optimistische seniorenpoëzie, zullen we maar zeggen.
Maar er staat ook een mooi terugdenkend gedicht in als 'Na de zwangerschap'. Misschien heeft Aafjes
het zelfs veel vroeger geschreven,
maar om het te publiceren moet je
oud en gêneloos geworden zijn, dat
is de enige manier om ooit iets over
intimiteit na te vertellen:
Ik mocht nog niet in haar komen;
zij nam de klok en de klepel
in haar mond, terwijl, zonder schromen,
ik de moedermelk dronk uit haar
tepel.
Zij zoog en zij zoogde mij tevens;
hoe smaakte haar moedermelk zoet.
Ik leidde in die dagen twee levens:
'k werd door haar genaaid en
gevoed.
Ik werd zo vertederd genomen
als een vrouw door een vrouw die
bemint
en als ik klaar was gekomen
was ik haar man en haar kind.
<

][)e duif en de bodemloze
Ivan Wol f fers * - Bilthoven

nkele jaren geleden heb ik
mijn taak bij het Instituut
voor Seksueel Genoegen
en Duurzaam Levensgeluk
neergelegd, maar je blijft
uiteindelijk toch professor in de seks
ook al hou je je daar niet meer zo
mee bezig. Sinds enige tijd vraagt de
seksuolinguïstiek mijn volle aandacht en ik meen daarin een aantal
verrassende observaties te hebben
gedaan. Het heeft geleid tot publikaties in enkele vooraanstaande seksbladen en men wendt zich regelmatig tot mij met vragen over de juiste

Veranderingen inde liefdestaal
betekenis van liefdesterminologie.
'Professor in de seks,' schrijft men
mij dan, 'ik moet een liefdesbrief
aan mijn meisje schrijven en weet
niet hoe ik moet beginnen. Weet u
raad?' Meestal heb ik dan wel een
suggestie. Door dit contact met het
veld ben ik in staat geweest om een
goede indruk te krijgen van de ver
gebied van de -anderigopht
liefdestaal gedurende de afgelopen
dertig jaar.
DECRIMINALISERING

Een van de opvallendste ontwikke-

lingen is ongetwijfeld die van de
decriminalisering van de liefdestaal.
Het hoeft niet langer in het geheim.
Alles lijkt tegenwoordig geoorloofd,
hetgeen mede mogelijk is door het
gebruik van een taal die wij maar
half begrijpen. Via de in het Engels
gezongen liefdesliederen leren wij
over de liefde te spreken, en de hui
jongere zegt dan ook vaker I -dige
love you dan Ik hou van je. Als een
popgroep zich Suck my mother fucking
dick noemt en onschuldige meisjes
van dertien de naam van hun favoriete bandje op hun schooltas zet- 00
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ten , dan bep alen zij daarm ee in eerste instant ie hun Iiefdestaalgebrui k.
En als de meester van de zesde klas
(in over d uide lijk Neder lan ds) vo orIichting over aids gee ft, zegt h ij:
' Beffen mag, als de vrouw maar ni et
de maandstonde hee ft.' Duid elijk er
kan de taal nauw elijks zi jn (hoewel
bi j navraag 90').-<> va n de sch olieren
n iet wist wat maandstond e was). Het
lijkt inde rdaad wei of alles gezegd
mag wo rde n . Stiekem ho eft niet
meer.
Door da t de Iiefd estaal gede m argina liseerd is, kunnen we in allerlei
situa ties ru stig ov er on ze lievelingso nderwe rpe n prat en . Op ee n verjaardagsfeestj e hoeft men du s nie t
ailee n maar ov er voe t bal of ni euwe
platen te prate n, maa r er is vo lop
mogeli jkh eid te spreken ov er stand[es, spe lletj es, penis-uitslag en vagina jeuk.
D E TUIN DER LUST EN

Een ontwi kkeling van geh eel an de re
aard is dat de liefd estaal een enor me
versm alling do or maakt. De keuze
aa n term en verk leint en de Iiefdesta al lijkt te depoeti seren . Kende
men in vroeger t ijden nag allerlei
dichte rlijke bena mingen vo o r de
vro uwe lijke geslac htsde len, tegen woordig moeten we he t met vee l
zakel ijker aa n d uidi nge n doen . Sjeik
Nefzawi noemt in zijn leerzam e
handboek ' De tuin der Lusten' : de
spreeuw (de vu lva van ee n erg jong
meis je), de gekam de (die voorzien is
van een rod e kam , zoa ls de kam va n
ee n h aan ), het stompe neusie (met
dunne Iipp en en een klein tongetje),
het stekelvarken (van ee n ou de
vrouw, ve rdroogd van ouderdom en
vo l borstelige haren) , de zwiigzame
(d ie geen en kel gelu id maakt) , de uitstekende (deze is n iet aileen erg
groot, maar stee kt naar vor en uit als
ee n zac h t, vlezig voo rh oofd), en verder nag de komkommer, de bodemloze,
de tweelippigc, de geslotene, de biitster,
de wesp en nag vee l meer.
Wat de benamingen voo r de
mannelijk e geslach tsde len betr eft,
kan h etzelfd e wor de n o pgeme rkt .
Sjeik Nefzawi o n ders ch eidt de dui]
(omdat het stijve lid op het ogenblik
dat het begint te verslappen , Iijkt o p
een duif die o p haar eieren zit), de
slaper (deze dankt het aan z' n
bed rieglijke uiterlijk), het breekiizer,

de inbreker, de beschaamde, de
schaa mte loze (d it o mdat het lid als

het ee n maal st ijf is, zich om ni ets
meer bekommert en de kleren va n
z'n mees ter overeind doet staan), de
ontdekker, de snuffetaar, de sliimerd, de

wrijver, de woelgeest, hi] met het ene
oog, de kale, de behaarde en de ri nkelaar.

SEKSUOLlNGU'ISTISCHE JANBOEL

Van uit het In stituut vo o r Seksuee l
Genoegen en Duurzaam Levensgelu k hebb en we versch illende
pogingen o nde rno me n am in deze
situatie verandering te brenge n .
Ged ure n de on ze cursusse n voor
beginners in de liefde Iiet en we de
cur siste n woorden o psturen a m de
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V ERSMALD WOORDSCALA

Uit een klein onderzoek bleek dat de
h uidige gen eratie tien - tot twintigjarigen geen va n deze benamingen
kent. 20').-i! van de jongeren wist
hoogu it vijf ben amingen voor he t
mannelijk lid te geven (penis, pik,
lui, [ongcheer, piemel) en 10'Y!1 wist
slec hts twee woorden (lul, pik ).
Samen wisten ze gemiddeld maar
dri een eenhalf woord . En vo or het
vrouwelijk geslachtsorgaan was h et
n a g erger. Daar wist me n ma xi maa l
vagina , kut en pruim, te rwi jl15% van
de jon gen s ailee n ma ar de term kut
ken de, maa r wei wist waar die ongevee r mo est zit te n . Een en ander
toont aan ho e ve r de depoetiser ing
is voortgesch rede n en oak h oe smal
he t woordscala is geworden.
De vraag die zich o n m idde llijk
voordoet, is of de dema rginaliserin g
same n ha ngt met deze depoetisering.
Dat Iijkt ni et onwaarschi jnli jk,
omdat m en ni et meer ged wo nge n is
am vindingrijk te zijn a m te kunnen
praten of zingen ov er wat eigen lijk
niet ben oemd mag worden . Zoals
he t bestaan van dictaturen en militaire ju nt a's h et o nt staan van vrijheidslieven de literatu ur st imu leert,
zo zorgt een str eng zedelijk mili eu
voo r een veelh eid aan woorden am
over 'het' te co mm un iceren .

vrouwe lijke delen aan ee n wat prettiger en po pulairde re naa m te helpen . We mo cht en ee n veelheid aan
po st o ntvange n, ma ar het bleef
beperkt tot term en als poesje, do os]e,
kastie, porte monneetie. Allereerst viel
de verklein vorm ster k op, alsof men
wild e aa ngeve n dat het allem aa l niet
zovee l voo rste lt. Bovendi en kom t
het zuinige karakte r va n de Neder lan der ste rk n aar voren in ee n te rm
als portemonneet]e. We zijn er dan
ook n iet in ges laag d ee n woord te
kri jgen dat on tsn apt aa n h et ord inai re kut en het m ed isch -klinisch e
vagina. Wij zu llen d us voo rt m oeten
me t de janboel d ie we kenden op
h et gebied va n de seksuo lingulst iek.
Studie van h ct Iiefdespadw oord gebru ik ov er de afgelo pe n derti g jaar
leert on s da t de d ichte rlijke kwalit eiten va n de jo n ge Iiefh ebb er ste rk
zijn verm inde rd, maa r dat men
meer dan oo it weet waar m en het
over h eeft .
<
* Ivan Wo lff ers is bijzond er hoogleraar
in de gezondh eidszorg van ont w ikkelingslanden en auteur van f en eenvaudige cursus vaal' begi nners in de lieide, dat

is uitgegeven doo r Van Goor. Dit boek,
wa arvan grate delen in Vrij Nederland
zijn verschenen, is bekroond met de
Mary Zeldenr ust prijs 1989.
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insi n ua t ies
die
een trouwambtenaar
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een
schijnhuwelijk
schijnhuweli jk om
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bewust dat
d at ze
ze beter
bet er niet
n iet
kunnen
spreken over
over vorige
vorige huwelijhu welijku n ne n spreken
ken,
ken, scheidingen
sc heidi ngen van
van ouders
o uders of
of
moeizame
moeizame betrekkingen
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o p de
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ondanks die
d ie waar
waarv ingert jes, toch
toch een
een -schuwend
sch uwe n de vingertjes,
groot
groot feest,
feest , en
e n het
het grootste
groots te cadeau
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Zeker wanneer ee n bruidspaar aile
hoop o p de tr ouwa rnbt en aar heeft
geves tigd om d e huwe lijksdag tot
lets o nve rgete lijks te m aken, kunnen boven staande o n ts poringe n in
de toesp raken d ram ati sch e effecte n
hebb en.
Som m ige b rui ds paren kiezen
daaro rn het ze kere voor het o nzekereoZo vroeg ee n b ruid sp aa r uit d e
prov in cie Utrech t zee r nadr uk kelijk
o m ee n korte to espraak . Zij ste lde n
geen p rijs op d e gebru ikelijke h uwelljkscliches, vertelden ze erbij. Wellich t hi elden ze h ierb ij te weinig
rekening m et de sterk o n tw ikkelde
beroep seer va n t ro uwa rnbtenare n .
De ko rte toes praa k kwarn er: de wet
werd voorgelezen en het [a-woor d
uitg esproken. Het uit wisselen va n de
ringen en d e ku s wer de n ove rgesla-

gen en ria p reci es 1 minuut en 58
seco n de n ste lde de arnbten aa r o p
dezelfd e toon : 'U kunt nu d e nog
versc h uld igde f 469, 55 co n ta n t aa n
mi j vo ldoen .'
latuu rlijk zijn er ook toesp raken
die, in ied er geva l d oor de hu welijkska ndidaten, gewaardee rd worden . Som mi ge arnbte nare n d oen bi jvoo rbee ld wat aan astrolog ie, en als
dat aanslaat bij he t br ui d sp aar,

wet en ze heel m ooi te vertellen hoe
goed een Stec n bok en een Maagd bij
elkaa r passen , o rn dat ze allebe i aard et eken s zijn. Oo k ged ich te n en
wi jze uitspr aken zijn pop ulair.
Voora l voo r beginn elingen bij de
burgerlijke stand is het ee n uit ko m st
dat bij voorbeeld Toon Hermans
zoveel va n de liefd e wee t:

Zu lke uitsp rak en zijn mi sschi en
n iet erg verrassc n d, m aar al snc l
bct er dan de vo lgen de treffende
observatie:
'Het is een wo nder hoe twe e zo verschiJlende mensen, een jo ngen en een

meisie, een jong e m an en een jonge
vrouw, twee zulke verschi Jlende natuten, hoe die tot een eenheid kunn en

je hebt iemand

nodiq,

stil en oprech t,

wo rden, hoe ze elkaa r

oanvuilen, hoe

ze elkaars comp lem en ten vormen .'

die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vech t.

Oat ver los t d e arn btc naa r va n ee n
ho o p gezwoeg o p di e ene tr effende
form uler in g.
VEILIGE HAVEN

Tro uwarn bt en aren gev en graag ied ere toesp raak een persoon lijke noot .
Daarbi j is h et beroep va n de ech telied en (m eestal d e m an ) ecn in spirat iebron . Bij het h uwcli jk va n ee n
strate m aker sp ree kt de arnbtenaar
over de b ruid egom als iemand di e

gewe n d is pad en goe d begaa nbaar te
m aken , Een cha uffe u r kan boch ten
zo n de r aarzelinge n nern en en weet
de voo rra ngsregels vast oo k in het
hu iselijk ver keer te respecteren . Een
zee ma ns hart zal sne ller gaan kloppen als hij de vei ligc haven va n het
huwelijk binnen vaa rt en een bo ekver ko pe r m oet ervoo r zor gen dat
zijn h uwelijk een bo ek wordt da t zo
di k is d at je h et je leven lan g ni et uit
krijgt .

Het liefst praat een tro uwambten aar
ove r de liefde. Ieder heeft z' n eige n
rna ni er o m aa n te d uid en wat liefde
en h uwelijk bet eken en . Het za kelijke
type haa lt Van Dale erbij:
fe n hu w elij k is de wet teJij k geregelde,
form eel bekra ch tigde levensg emeenschap tussen een man en een vtouw,
naar de zin van de instelling voor het
leven aa ng egaan. (7 2de druk )

Een ander p raa t ov er h et wo nder va n
ec n h uw elijk: ho e bijzond er het is
dat je elkaa r heb t mogen on trn oeten , hoe o nge lo felijk h et is (als [e er
goe d ove r nadenk t) d at je er voor
elkaar wilt zijn . Of d e arnbte n aar
ho ud t h et abst ract en noemt h et
hu weli jk ee n sym bool van de overtu igin g van brui d en b ruidegom,
wa arin d e kracht van h u n liefd e zal
sch itte ren . Met ingredi enten als de
goe de en de o n verm ijde lijke slech te
tijde n va n ee n h u welijk, d e wi l o m
clkaar vas t te h ouden, h et verm ogen
om te del en, de wen s o m voo r
elkaa r te zorgen, wo rd t m en ige toesp raa k er een d ie bru id en b rui d ego m o n tro erd aan horen . Zelfs voo r
t ranen is er t ijd genoeg: ' Pak je zakdock maa r even ' zegt een tro uwarn bt enaa r m et m oed erlijk in zich t,
' he t is toch h eerlijk d at je hu ilt ,
wan t dat betekcnt d at [e echt
betrokken bent bij wat er gebe u rt .'
Aan het eind e van een m em orabele toesp raak m ogen we van ee n
t ro uw arn bte n aa r ter ug n aar d e kleu te rklas o m o ns te h erinneren h oe de
laatste zin va n sprookj es oo k alweer
luidt. Hard op laat hij de zaal m eezeggen : 'En zij leefd en nog lang en
ge lu kkig!' Oef! <
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va n toneelschrijver
toneelschrijver Edmond
Rostand,
Cyranode
deBergerac,
Bergerac, uit
u it
Rost and, Cyrano
1897.
ons richrich189 7. Gwen:
Gwen :"We
" We wilden
wilden ons
ten
ten op
op particulieren
particuli eren met
m et zakelijke
zakeli jke en
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Op Valentijnsdag (14 [ebruari)
1991 openden Gwen Caviet
(24) en Alwine de long (25) een
reclamebureau voorparticulieren, onderde naam Cyrano
Personal Text. Gwen volgde een
opleiding
massacommunicatie/journalistiek. Alwine schree(free-lance
voorstudentenbladen.
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over een mannelijke invalkracht. Er
wordt namelijk bij voorkeur vanuit
het ontvangende geslacht geschreven. "Het is leuker om tegenover
iemand te zitten die zich met de
ontvanger kan identificeren. Daar
neem je gemakkelijker adviezen van
aan: 'als man/vrouw zou ik zo reageren''', licht Gwen deze kruisbestuiving toe.
Hoe gaan jullie te werk?
Alwine: "Eerst heel veel vragen, telefonisch of op ons kantoor. We moeten niet aIleen een goed beeld zien
te krijgen van de situatie en de
klant, maar ook van de ontvanger: hoe gaat die gekleed,
alleen- of samenwonend, gevoel voor humor, werk? Als we
voldoende weten, praten Gwen
en ik er samen nog een tijdje
over. Dan schrijft een van beiden de tekst en daarna is het
eindeloos soebatten. Van een
eerste versie blijft vaak niets
heel. Gelukkig kunnen we veel
van elkaar hebben."
En vervolgens gaat de liefdesbrief in jullie mooie printletter op de bus?
Alwine: "Nee, de klant schrijft
de brief natuurlijk zelf over. Als
geliefde knap je toch zeker
meteen af als je ziet dat zo'n
ding ergens op een harddisk
staat? De liefdesbrief moet
uniek zijn, het handschrift
geeft er die meerwaarde aan."
Tikken mag wel als het een liefdesfax betreft: "Hierbij gooi ik
mijn hart door de fax voor
jouw voeten."
Voor een A4'tje tekst rekent
Cyrano f 185,- , maar bij de liefdesbrief staat dat in geen verhouding
tot de gernvesteerde tijd. Alwine: "[e
verliest jezelf gemakkelijk in zo'n

ach! ik zal erdoor sterven (...) Laten
we dan voor eeuwig scheiden; ruk
mij uit uw hart en laat mij de dood
zoeken, welke ik ver van u zal vinden. ' Maken jullie gebruik van
zulke overredingsmiddelen?
Gwen: "Met dreigementen als Ilk
spring van de brug' bereik je niets
meer. Het is te wanhopig voor deze
tijd. Je moet de indruk wekken dat
je leuk bent, geen miezerig hoopje
mens. De vrouw van de wereld kan
tegenwoordig een hoop hebben. Die
zit niet zo gauw in zak en as."
Alwine: "Het is bovendien niet
erg complimenteus om te denken

Een liefdesbrief heeft maar een
doel: een hart winnen. Meesters
uit vroeger tijden schuwden daartoe geen enkel middel. Neem bijvoorbeeld Willem Bilderdijk: 'Als

ge me niet echt bemint, als ge me
niet voor de eeuwigheid bemint,

Wat zijn de absoluut noodzakelijke ingredienten, en wat de typische missers van de liefdesbrief?
Gwen: "Schrijf niet: Ilk verdrink in
je blauwe ogen' als ze bruin zijn. En
haal, als je al een intiem gesprek
met de ontvanger hebt gehad, daaruit iets persoonlijks over de ander
aan: het voorkomt dat hij/zij je brief
aan de halve wereld laat lezen."
Derden hebben met de liefde
sowieso niets te maken, waarschuwt
Alwine: "Laat ze buiten
beschouwing in je brief. De
liefdesbrief is een vuurpijl tussen jou en mij. Geen woord
dus over ex'en, vrienden, partners, kinderen of huisdieren.
Die bestaan gewoon niet. Wek
liever de indruk dat je met z'n
tweeen op een eiland zit. Zorg
ook voor een stukje vrolijkheid, Liefde is vrolijk. De ontvanger mag niet het gevoel
krijgen dat een relatie met jou
een groot tranendal wordt.
Verder moet de boodschap
duidelijk zijn: de geliefde mag
in geen geval met vraagtekens
over je liefdesverklaring blijven zitten. "
KORT, lUID EN DUIDEllJK

foto: Bert de Snoo

dat de ander wel gevoelig zal zijn
voor chantage. Met je brief schets je
een beeld dat je van de ander hebt.
Door een grapje te maken schrijf je
de ander een positieve eigenschap,
gevoel voor humor, toe."

Velen associeren het genre
met poetische frasen en bloedstollende beeldspraak. Wie
daarop uit is, is bij Cyrano aan
het verkeerde adres. Gwen
typeert hun schrijfstijl als kort,
luid en duidelijk: "Een lange brief
vol beeldspraak moet bij je passen:
die schrijf je dus zelf. Ie valt anders
onmiddellijk door de mand."
Alwine: "[e geeft de klant geen
waar voor zijn geld als je er tien vel-

letjes voor uittrekt. Dat kan ieder-

persoonlijkverhaal. Bovendien
bestaan er geen standaardzinnen
voor de liefdesbrief. Het is leuk,
maar weinig lucratief."

snel de indruk dat je langzaam aan
het wegkwijnen bent. En da's weer
helemaal verkeerd."

Hoe zet je je aanzoek dan op een
eigentijdse manier kracht bij?
Alwine: "Beschrijf liever de mooie
momenten die je samen hebt
beleefd, en geef aan hoeveel waarde
je daaraan hecht. Of wat je doormaakt op dit moment, en wat je tot
het schrijven van de brief gebracht
heeft. Maar met zo'n beschrijving
van doelloos rondlopen, niet eten,
niet slapen enzovoort wek je weI

een. Het wordt pas moeilijk als je
probeert de boodschap puntig, in
enkele regels en in een bepaald
ritme onder woorden te brengen.
We hebben een grote voorkeur voor
alledaags taalgebruik. Het feit dat je
een liefdesbrief stuurt, is al zwaar en
heftig genoeg.
De liefdesbrief hoeft niet per se
uit grammaticale volzinnen te
bestaan. Je mag gerust een komma
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plaatsen waar je anders een punt
zou zetten. Ook doorhalingen zijn
geoorloofd. Het gaat erom dat de
oprechtheid eraf straalt, dat is veel
belangrijker dan de correctheidseis.
Rijm is alleen mooi als je de techniek beheerst. Je legt jezelf al gauw
een enorme handicap op: je weet de
woorden toch al niet te vinden, en
dan moeten ze nog rijmen ook.
Bovendien vraagt rijm te veel aandacht voor zichzelf, en dat leidt
maar af van de inhoud. Beeldspraak
mag, maar ook hier geldt: hou het
liever concreet dan suikerzoet ('Ik
heb een rotdag als jij een dag vrij
hebt')."
De liefdesbrief heeft de pen van heel
wat grote schrijvers in beroering
gebracht. Gevraagd naar hun helden
op dit gebied noemt Alwine
Slauerhoff (Voor een verre prinses) en
Freek de Jonge (Liedje van verlangen):
"Freek kan het zo onomwonden
zeggen: in twee zinnen die precies
de lading dekken." Gwen drukt ons
een boekje in de hand van Loesje:

Marc De Coster - Tienen, België

e komen de uitdrukking
porselein rijden verschillende keren tegen in
Simon Vestdijks boek
Een moderne Antonius.
Het is geen vondst van de schrijver
zelf. Van Dale omschrijft het als
volgt: '(veroud. Barg.) (tegen extra
betaling) langzaam en voorzichtig
rijden van taxi's (koetsen) waarin,
achter gesloten gordijnen, gevrijd
werd.' In de 11 de druk stond daar
nog bij: 'heel voorzichtig aan doen'.
Het verschijnsel is komen overwaaien uit het Wenen van de 19de eeuw.
Ook oude Berlijnse bronnen gewagen van Porzellanfuhre. Siegmund A.
Wolfs Wörterbuch des Rotwelschen
(i956) noemt als oudste datum
1846. De koetsier van zo'n huurrijtuig heette destijds Porzellan fuhrman
of Porzellankutscher. Waar hij heen
reed, was niet zo belangrijk. Hij

Waar de liefde niet wil wijken (Met
gratis kursus liefdesbrieven schrijven).
We vinden er precies dat vleugje
humor, het alledaagse taalgebruik
en de concrete beeldspraak in, waar
Cyrano van houdt: Na precies twee
weken van afwachten dacht ik: 'Worst,
ik ga d'r op af, want als ik langer
wacht, wordt 't mijn graf.'

Hoe staan jullie tegenover hulpstukken als een gedroogd rozeblaadje, parfum of een haarlok?
Alwine: "Prima, al dienen ze een
ander doel dan vroeger. Toen stuurde je een haarlok mee omdat de
geliefde dan eindelijk een stukje jou
kon aanraken. Anno 1992 getuigt
het van lekker veel zelfvertrouwen
als je denkt dat iemand op jouw lokken zit te wachten. Het zijn middelen om aan je brief dat vrolijke tintje te geven."
Gwen: "Maar stuur nooit een foto
mee. Je loopt het risico dat je liefdesverklaring samen met je portret
op het prikbord belandt.
Afschuwelijk."
<

orselein rijden
maakte gewoonlijk een ritje door de
oude stad. Als hij het maar zo voorzichtig mogelijk deed, alsof hij porselein vervoerde. Wellicht had de
uitvinder van de term het spreekwoord 'voorzichtigheid is de moeder
van de porseleinkast' in gedachten.
De chauffeur liet zich extra betalen en ook voor de liefde moest dikwijls betaald worden: volgens Wolf
zou het gewoon om prostitutie
gaan. De koetsen (met gordijntjes!)
werden vervangen door taxi's, en de
binnenstad werd drukker: de chauffeurs verlegden daarom hun terrein
naar de buitenkant van de stad.
Wanneer het fenomeen precies bij
ons is opgedoken, is niet bekend.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal zwijgt er in alle talen over.
In de betekenis 'voorzichtig, langzaam rijden' duikt porselein rijden
zonder bijgedachte aan het liefdes-

spel reeds in 1935 op in de volksroman Polletje Piekhaar van Willem
van Iependaal. Vestdijks boek
dateert uit 1960. Volgens de auteur
is het een technische term uit het
vocabulaire van chauffeurs, maar
over de ouderdom ervan komen we
ook via Vestdijks uitleg niets te
weten. Zijn omschrijving is: 'samen
in een auto, achterin, langzaam en
voorzichtig rijden, en een chauffeur
die niets ziet, hoort of ruikt'.
Toch vermoed ik dat de uitdrukking al sinds het begin van deze
eeuw bij ons bekend is, evenals het
vergelijkbare glaswerk hebben en spiegel rijden.
Thans klinken deze beeldrijke uitdrukkingen gedateerd. In een jachtig tijdperk als het onze is geen
plaats meer voor romantiek en porselein rijden.
<
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1977: de Klisjeemannetjes in de Haagse Houtrusthallen. Kees van
Kooten is 'lichamelijk nogal goed thuis in de mens' en adviseert
Wim de Bie bij zijn problemen met de oudste beweging der wereld.
'Goed kauwen. Oat je eten gelijkmatig in je bloed komp.' Een klassieke tekst met prachtige variaties op een oeroud thema.

De oudste beweging der wereld
- Weet je wat belangrijk is als man zijnde? Heel belangrijk is verstandig eten.
Drink jij veel?
- Drinken? Nou, niet overdreven veel. Ik
bedoel, ik drink nooit meer dan ik eet.
En aileen puur natuur, dus bier en jenever en anders niks.
- En goed kauwen, he? Da's belangrijk.
Goed kauwen. Dat je eten gelijkmatig in
je bloed komp. Goed kauwen is je halve
eten.
- 's Middags een paar glaasjes sherry
natuurlijk, maar dat drink ik voor de
gezelligheid, dus dat telt niet.
- Kijk, eten is geen kunst. We kennen
allemaal wei eten. Maar verantwoord
eten.
- Maar om nou te zeggen dat ik drink:
nee.
- En roken he, bewust roken. Dat je
nooit maar een beetje voor de kat z'n
kont zit weg te paffen. Rook jij?
- Nou, niet overdreven. Aileen filtersigaretten.
- Oh. Hoeveel?
- Nou, och, nog geen drie pakjes per
dag.
- Zo!
- Nee: menthol. Aileen mentholsigaretten. Dus om nou te zeggen dat ik rook:
nee.
- Enne, kieren? Hoe staat het daarmee?
- He? Kieren?
- [a, wippen?
- Oh, wippen. [a.
- Ik bedoel, ga jij nog een beetje behoorlijk van bil?
- Nou, niet overdreven van dat je zegt.
Nee.
- Maar door de bank?
- Nee, gewoon in bed.
- Nee, maar ik bedoel: wat is jouw
moyenne, qua kieren? Wat sop jij nou
gemiddeld?
- Nou, ik bedoel. .. niet elke maand
natuurlijk. Maar nou heb ik er ook wei
eens een kwartaal bij dat ik vier, vijf keer
de oudste beweging der wereld maak,
zal ik maar zeggen.
- Nee, eerlijk?
- [a, net zo gemakkelijk.
- Wat weinig joh. Weet je hoe vaak ik

ken flenzen?
- Nee.
- Elke nacht.
- He?
- Elke nacht. Ais je wilt, ken je me elke
nacht zien palen. Elke nacht.
- Elke nacht van wippestein zeg. Nou
dan zcuden ze mij na een jaartje dinsdagochtend op de stoeprand kunnen
zetten. Godsamme.
- Nee, dat zeg ike Da's een kwestie van
verantwoord eten, bewust roken, kleine
slokjes drinken en vooral goed kauwen.
Dat je eten gelijkmatig in je bloed komp.
Maar heb jij er dan problemen mee met
pompen?
- Nee. Verder niks. Niks geen klachten of

zoo
- Nee, dan moet je het effe zeggen.
Want dat is het mooie van de tijd waarin
wij leven, dat je daar vrijer over ken spreken met mekaar.
- Nee, maar dat wou ik jou dan vragen.
Krijg jij er nou nooit genoeg van? lo
langzamerhand?
- Waarvan?
- Nou, van elke nacht een punt te motten zetten?
- Hier, hoor hem. Man, da's toch het
mooiste wat er is? Ketsen? He? Wat is er
nou lekkerder dan pruimen op sap te
zetten.
- Nou ...
- [a, hoor hem.
- Nou, nee.
- Nooit genoeg van. Krijg ik nooit
genoeg van.
- Nee, het is toch wei een hoop gedoe,
vind ike
- Ik lust er wei pap van.
- Af en toe vind ik het een hoop gedoe.
- Hoezo gedoe?
- Nou ja, voordat de voorstelling ken
beginnen.
- Welke voorstelling?
- Nou, eh, de oudste voorstelling der
wereld, dus. Dat vind ik een hoop
gedoe. Kijk, ik krijg hem wei omhoog.
Maar om hem nou omhoog te houden.
Dat vind ik zo'n gedoe. Dat vind ik een
gedoe man. Bij mijn hoor. Vaak.
- ja, wacht effe, wacht effe. Dus jij hebt

Kees van Kooten & Wim de Bie

trek om te fleppen?
- [a,
- En dan kruipt-ie de lucht in ...
- [a,
- Maar voordat jij in de suikerpot hebt
kennen roeren gaat-ie weer plat?
- Precies! [a. Dus duik ik maar weer in de
leesportefeuille. Begrijp je?
- Nee, maar dan zit jij waarschijnlijk in
een poreuze cirkel.
- lou jij denken?
- [a, dat is waarschijnlijk psychisch. Dat is
waarschijnlijk psychisch.
- Wat heb mijn jongeheer nou met psychisch te maken?
- Fysiek is altijd psychisch!
- Oh.
- je eet te veel zonder goed te kauwen.
Dus wordt 't niet gelijkmatig opgenomen in je bloed. je rookt te veel en je
drinkt te veel. Daardoor ken jij niet
regelmatig 't roompotje peilen.
Daardoor schiet jij weer in de stress. je
gaat nog meer roken en drinken. je
kauwt van de zenuwen helemaal niet
meer, je slikt de hele rotzooi gewoon zo
door. je vrouw komt steeds meer te kort.
Op een goeie dag kom je onverwacht
thuis, je vrouw legt in bed, jij doet de
klerenkast open, en daar staat een joekel
van een vibrator.
- Vibrator? Wat is dat?
- Euh, dais een elektrische melkboer.
Maar, ik wit je graag effe helpen. Luister,
luister. Zit er geen Panorama in die leesportefeuille?
- [a, d'r zit een Panorama in en de
Nieuwe Revu, en de Bunte IIlustrierte zit
er ook in.

- Nou, dat zijn tachtig tieten per week
man.
- [a maar wat mot ik nou met papieren
joekels?
- Kijken! Kijken! Kijken en de rest erbij
denkenl [a, je moet er wat voor doen als
je hem omhoog wilt houden. Voor niks
gaat aileen de zon Ope Hebben jullie een
nachtkastje?
- ja. Twee van palissander.
- Nou, als jij en je vrouw nou van plan
zijn om doktertje te spelen, dan heb jij
achter d'r hoofd de Panorama en de
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Nieuwe Revu en de Bunte Illustrierte
opengeslagen klaar leggen op de bladzijden waar de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks.
Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw, maar tegenwoordig mag
dat van de Viva.
- Wacht effe, wacht effe. Hé, en het is
hartstikke donker! Hoe kan ik dat dan
zien, al dat hout voor de deur?
- Hartstikke donker? Waar is het hartstikke donker?
- Nou, in m'n slaapkamer natuurlijk.
- Nou dan doe je toch eerst het licht an
voordat je d'r een veeg geeft?
- Ja maar dan ziet ze me toch?
- Nou en?
- Ja, dan krijg ik hem helemaal niet meer
omhoog! Dan koken de piepers meteen
droog. Begrijp-ie?
- Hier, hier, die legt te bonken in het
donker. 1977. Legt-er een met het licht
uit te rolbezemen in Nederland in 1977.
Je hebt toch wel een bedlampie?
- Ja, voor de leesportefeuille door te
nemen.
- Als je nou eens begint met daar een
rooie zakdoek overheen te hangen. En
als je dan weer eens trek krijgt in een

is. Of je met een gewonde Milva legt te
knarren.
- Nee luister nou, want je ken er veel
vrijer over praten, tegenwoordig, dus
maak er dan ook gebruik van, van die
dingen. Je komt toch wel?
- Waar?
- An je gerief.
- Nee, dat is het nou. Kijk. Kijk, ik kom
een heel end, maar net voordat ik gaat
schieten...
-Ja...
- Dan wordt-ie weer maatje pink en dan
ken ik niet komme.
- Dus vlak voordat de brandweer uitrukt
hangt bij jou de slappe was weer voor
de deur?
- Ja. Ja, precies. Kijk, dan schiet er bij mij
ineens van alles door me heen, weet je
wel. Eh, dat ik de vakantiefoto's nog
moet inplakken, dat ik de wagen mot
wassen, dat ik nog een lepelrekje in de
keuken moet ophangen. Dus dan denk
ik: Ja, wat zal ik nou toch me eigen moe
gaan maken. Hè? Al dat gedoe, kost je
een hele doos Kleenex en je wordt er
toch niet wijzer van. Ja, zo is het toch?
- Dus je denkt: Wat leg ik hier eigenlijk
te doen?

het moment supriem voor het open
raam zou gaan staan en ik zou richten...
-Ja?
- Dan spuit ik een volwassen vent zo van
z'n brommer.
- Zo!
- Een volwassen vent spuit ik dan in één
keer van z'n brommer.
- Zo!
- Echt waar. Kwestie van goed kauwen.
Dat je eten regelmatig in je bloed komp.
- Is 't nou eerlijk waar? Eerlijk waar?
- Ja, en dat acht keer achter elkaar. Net
zo makkelijk.
- Acht keer? Ja, vroeger, toen we vrije
jongens waren, toen wou ik nog wel
eens een tweede boom opzetten. Maar
ja, dan zaten er altijd twee of drie weken
tussen.
- En wat ik dan allemaal zie, joh, als ik
door m'n remmen schiet. Cirkels, sterren, vuurwerk, bellen, stromende bergbeken, gevulde koeken, bliksem, lammetjes, blauwe zwaailichten. Mooi, mooi.
Als ik daar alleen al aan denk, dan krijg ik
ter plekke al zo'n tent in m'n broek.
Leggen, gaat leggen. Af! Af!
- Nee, ik ben nou bijna veertig, maar 't is
mooi geweest hoor. Bij mij zullen ze de
grote Piet nooit meer uit de broek krijgen. Ach ja, zo levert iedereen z'n eigen
persoonlijke bijdrage aan de energiecrisis. Een beetje sparen, nietwaar?
- Zoals ik al zei: ik ga door totdat ik hartstikke dood ben. Als je al mijn erecties
achter elkaar zou leggen, nou, ik wil niet
veel zeggen, maar dan kom je toch nou
al van Den Haag tot aan de scheve toren
van Pisa en dan ken je hem er ook nog
recht mee overeind krijgen.
- Zo.
- Net zo makkelijk. Zal je niet geloven.

N
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partijtje kunstbiljarten, dan heb je een
beetje een rood lichtje, met dat bedlampje. Wat heb ze dan an, je vrouw in
bed?
- Nou, d'r onderjurk, pyjama d'r overheen, duster en dan d'r nachtstola. Weet
je wel, zo'n zelfgebreide nachtcape.
Voor in bed.
- Nou, dan moet jij die leesportefeuille
nog eens helemaal op je gemak doorbladeren, totdat jij een advertentie tegenkomt van seksverzendhuis Pigalle in
Maassluis.
- Oh jee, dat zijn toch niet die broekkies
zonder kruizen, hè?
- Dat zijn fantasieslips, opwekkende
bh's...
- Oh nee, geen ondergoed met gaten.
Nee, dat vind ik of er iets geamputeerd

- Ja, eigenlijk wel.
- Dan heb jij de orgaskraan nog nooit
helemaal opengedraaid. Als ze mij m'n
gang lieten gaan, jongen, dan zouden
ze elke week het plafond opnieuw moeten witten. Ja hoor, net zo makkelijk.
- Nee, ik weet niet. Ik vind het zo'n
gedoe. Alleen voor een beetje jeuk aan
je snikkel en één vingerhoedje stijfsel. Ik
weet niet. Zo'n gedoe.
- Eén vingerhoedje? Ja, nee, dat is nou
een kwestie van goed eten. Goed je eten
kauwen. Dat 't gelijkmatig in je bloed
komp. En dan neem ik elke avond een
liter Bulgaarse yoghurt toe. Jongen, nou,
ik zal je vertellen. Wij wonen drie hoog
hè?
-Ja.
- Als ik met die winterpeen van mij op

- Oh ja, goed dat ik je nou spreek, jij ben
— heel wat anders nou hoor — jij ben
lichamelijk dus nogal goed thuis in de
mens.
- Dat is waar, ja.
- Nou heb ik hier, hier op de kruin, en
hoe vaak ik m'n hoofd ook was, hè, heb
ik altijd last van roos. Hier. Alleen hier.
Dus eigenlijk een plaatselijke sneeuwbui.
- 't Ziet er heel smerig uit.
- Weet jij daar nou niks op?
- Dat weet ik wel, maar dat is een beetje
een vies praatje. Dat ken je moeilijk zo
aan plein publiek kwijt.
- Kennen we dan niet effe ergens heen?
- Eh, nou, gaat dan effe mee naar café
de Sport, want dan zal ik jou eens effe
haarfijn uitleggen hoe dat zit met die
roos.
- Okee. Goed. Koos! Ken je effe bijschrijven?
- Alles opschrijven Koos. Daag.
- Daag.
<
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Met blijdschap

De officiele stadia van de Iiefde
mogen niet onopgemerkt voorbijgaan. Nederlanders brengen
elkaar daarvan op de hoogte met
alJerhande kaartjes: bij geboorte,
verloving, trouwen en jubileum.
Geven wij nog met blijdschap
kennis? Kortom: hoe hoort het in
Nederland?
Martin de Koning

e liefde, dat weet wat. lk
heb , teneinde me te verdiepen in voo rbedrukt
geluk (geboortekaartjes,
verlovingskaartjes,
trouwkaartjes, jubileumkaartjes) een
middag doorgebracht in een winkel
waar ze liefdesdrukwerk verhandelen. Als we ergens geen woorden
voor lijken te hebben, dan is het weI
voor ons levensgeluk. Of wat we
daarvoor aanzien. Dus laten we het
de copywriter maar zeggen . En die
stelt daarmee een interessant etiquetteboek van geluksemoties
samen. Want als er een keuze is uit
honderden kaartjes, dan moet er
voor die dingen een markt zijn . En
als dan zo duidelijk blijkt dat je de
geboor te van een kindje anders
meedeelt dim een verloving, of dat
je op je huwelijkskaart je lollig mag
zijn maar bij het kaartje ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van je
pa en moe beslist niet, dan weten
we intuitief kennelijk allemaal hoe
het hoort.
• HALLO , HIER BEN IK!

'Voor de pappies en mammies die
eens wat anders willen ...!' Daarvoor
moet u bij de firma Cha llenge
Design wezen, wan t die maakt
reuze-onde ugende geboortekaartjes.
'Ze zullen weten dat ik er ben!!!',
kondigt een baby-drummertje aan ,
cartoonachtig afgebeeld met stokjes
en een compleet drumstel. 'Hier
voIgt een speciale mededeling',

geven wij kennis...
Voorbedrukt geluk
schreeuwt een etherpiraatje van
enke le maa nde n oud me toe. Hij is
treffend getekend: een soort discjockey op een provinciale houseparty. Op welke doelgroep zou dat
mikken? Zijn er nog steeds begin nende pappies en mammies die dromen van een anti-autoritaire opvoe ding en een leuk onhandelbaar
ettertje? Kennelijk. De Veronicajeugd, schat ik. Ie bent wild en je
jong t wat. Maar deze groep speelt
een marginale rol in de omzet.
Duidelijk sterk vertegenwoordigd
is de humor. Over een kindje krijgen
mag [e kennelijk weI een grapje
maken. Dat gaat dan in de trant
van : 'Hallo! Hier ben ik.' Of: 'Op 25
oktober kwam ik op de wereld met
een luide kreet en ze noe men mij
Yvonne.' Ook leu k: 'De een had een
jongen bedac ht / de ander een meisje verwacht...'
Overweldigend vertegenwoordigd
is de poezie. Nu luistert poezie nogal
nauw, en de gevoeligheid van de
Hollander daarvoor is niet bijster
groot, dus knittelrijmen en meters
naas tschie tende beeldspraken zijn
ontroerend prominent aanwezig .
'Wij waren liefde / en onze liefde
werd leven / op 6 september / is ons
een dochter gegeven .' Van die teksten . Enkele fraaie staalt jes wil ik u
niet onthouden.
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Een heel groo t won der
Een kl ein ni eu w leven
Een ZOOIl ell broett]e

A a II Oil S gegevell .

*
Nag niets, zo klein en
helemaal
onwetend, maar tach
zo groats
en fijn wat jij vaal' ons
betekent.

*

Dit is kennelijk onze vorm van
volkspoezie. Misschien moet uw
poezleonderwijs daar maar eens
begin nen, dames en heren nee rlandici. Moest u niet aansluiten bij de
belevingswereld van uw leerlingen?
G VERLOVING

VerIoven is blijkbaar linke soep. De
gelieven lijken het allemaal nog niet
erg te vertrouwen, wan t de aankondigingen zijn van een oaseachtige
rust en eenvoud. Geen 101, geen rijmelende ontboezemingen, maar
chic -aandoende eenvoud. 'Wij verloven on s op 11 januari ', 'Verloofd:
Jan Engel en Els Keuning '. En ook de
wat luchtiger varianten zijn ingehouden van toon: 'Wij zijn het
samen eens ', 'Op 26 september heffen wij het glas op onze verloving.'
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En dat zijn dan toch dezelfde gelieven die het op huwelijks- en geboortekaartjes zo bont kunnen maken.
Interessant fenomeen. Kunnen we
de jonge stellen niet eens uitleggen
dat ook trouwen en kinderen krijgen risicovolle bezigheden zijn? Dat
die uitgelatenheid één op de vier
lelijk opbreekt? Misschien krijgen
we dan wel heel mooie trouw- en
geboortekaartjes. Of maakt liefde
ook op taalgebied blind?

En dan was er nog een voorbeeldmap voor de fine fleur der natie:
klassiek vormgegeven kaartjes met
sobere teksten als 'Wij hebben het
genoegen u kennis te geven van ons
voorgenomen huwelijk.' Zou dat
nou de map zijn voor de NRC
voor de jeugd
-Handelsbzr, die
van huis uit heeft meegekregen dat
lolligheid alleen 'onder ons' gepast
is, dat gereserveerdheid een uiting
van chic is?
Maar het uiterste aan ouderwetse
gezagsgetrouwheid kwam ik toch
niet meer tegen: de wederzijdse
ouders die kennis geven van het
voorgenomen huwelijk van zoon,
respectievelijk dochter. Toch zijn
die kringen er nog. Zouden die naar
hun eigen drukkerij gaan, waar
vader en grootvader ook al heengingen?

HUWELIJK

Een fascinerend fenomeen om mee
te beginnen: de bekende Nederlander doet het ook. En dat is kennelijk
een garantiebewijs. Ik heb het huwelijkskaartje gezien van Richard
Witschge, Lee Towers, Nada van
Nie, Karin Bloemen, Robert Redford,
Ronald Koeman en vele anderen uit
het warme circuit. Nep allemaal. Die
namen staan erop om de nieuwe
bruid en bruidegom een gevoel van
belangrijkheid te geven. Zoiets

F-

Na heel veel regelen
gaan we onze
toekomst bezegelen
Er zit een huwelijk
in de lucht

L
Of wat ernstiger:

althans. Karin Bloemen moest eens
weten dat ze daar geaquarelleerd
staat op een romantisch boogbrug
getje met overhangend loof, maagdelijke japon en een prins met van
dat fris opgeknipte heao -haar...
En verder: soberheid komt nog
voor, maar er is kennelijk weinig
markt voor. De kaartjes met 'Wij
gaan trouwen' of 'elkaar het
jawoord geven' zijn zwaar in de
minderheid. Krachtig vertegenwoordigd daarentegen is de geestigheid,
bij voorkeur op rijm.
-

J

JUBILEUM

Als je het vijfentwintig, veertig of
zelfs vijftig jaar bij elkaar hebt uitgehouden, word je getrakteerd op een
deprimerend soort respect. Ik vond
niet één kaartje met een tekst als:
'Ongelofelijk! 25 jaar samen. Ze
snappen het zelf ook nauwelijks!'
Dat zou ik leuke kinderen vinden,
die achter je rug om zulke kaartjes
laten drukken. Maar niks hoor. '25
jaar geleden elkaar het jawoord
gegeven', 'de dag gedenken dat ze
40 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden', die toon.
Mocht u de ontboezemingen van
Challenge Design, Amcokaarten,
Printhouse en aanverwanten toch
lichtelijk deprimerend vinden, dan
staan er enkele andere wegen voor u
open. U kunt natuurlijk voorkomen
dat u ooit veertig jaar getrouwd
raakt. U kunt kinderloos blijven. U
kunt gaan samenwonen, al of niet
op LAT-basis. En is u dat allemaal
toch iets te eigentijds, dan kunt u
natuurlijk ook uw eigen teksten
samenstellen. Want, zoals de
mevrouw die me de voorbeeldmappen aanreikte, stralend zei: 'Oh
mijnheer, de mensen zelf zijn nog
veel creatiever...!' Nog creatiever,
kunt u nagaan!
<
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Ik heb het over J.H.Speenhoff, die
wist wat de verliefde meemaakte:
Ik weet niet of ik waarheid spreek
zij is zo heelbijzonder
wat eerst in haar eenvoudig leek
is nu voor mij In wonder

as dat nou alles?
e loopt je lul achterna' hoorde
ik m'n vijfjarige zoon ooit zingen. Oat was in de jaren tachtig. Zou je een geschiedenis van
de geslachtelijke omgang kunnen schrijven gebaseerd op kenmerkende woorden uit het liefdeslied?
Ie zou een verzameling liedjes uit
een bepaalde tijd moeten nemen en
ze doorlezen op trefwoorden.
Terwijl ik blader door een stapel
liedjes van circa 1865, lees ik 'Wie
trouwt handelt goed, maar wie niet
trouwt doet beter'. In dit lied gaat
het over de taal der liefde:
Mijn engel, mijn hoop 0 mijn godheidI
Ziedaar het woorden-register van It
minnendepaar

Uit het lied Het Rijmwoordenboek
blijkt dat na het huwelijk de woorden drastisch veranderen:
Zoek ik een woord op 'vrouwen'
dan vind ik 'trouwen, rouwen I
zoek ik een woord op 'huw'lijk'
'k verveel mij daarmee gruw'lijk
een woord voor echtgeluk
daar is het blad juist stuk

Er zijn geen verliefden aan het
woord in deze liedjes, meestal ironische waarnemers. Maar de gebruikte
woorden vormen achter elkaar gezet
een lief refrein:
fen kusje 0 zo zoet
Amor, Eva en de gloed der min
hun dwaas verlangen
dwepen bij de zilveren maan
hij omvat haar bij haar leest
een wonderschone tedere maagd
ogen als sterren en eenhartje van
goud

AANGENAMEVERPOZING
Rond de eeuwwisseling verschijnt er
maandelijks een stukje populaire
bladmuziek. TAVENU heet het, een
heerlijke afkorting van Ter
Aangename Verpoozing en Nuttige
Uitspanning. In het liefdeslied van
1900 worden nieuwe uitdrukkingen
gebruikt voor oude rituelen. De verliefde wil
geen modepop maar wordt magnetisch aangetrokken
door een beeldje van een coquette
vrouw
waar hij smoorlijk op wordt.
Zij danst gracieus
en haar smachtend ogenspel zet hem
in lichterlaaie.
Hij drukt haar met kracht aan zijn
hart
en steelt een kus van haar

Er zijn niet veelliefdesliedjes meer
gangbaar uit de vorige eeuw. Tach
kennen nog veel mensen dit refreintje uit 1897:
Twee ogen zo blauw
twee ogen zo blauw
schittrend als sterren en donzig als
dauw
twee ogen zo blauw

Het onderwerp is een belangrijke
optische waarneming die zo vaak
mogelijk herhaald wordt met daarbij
twee bijvoeglijke bepalingen van
blinde verliefdheid.
En dan is het 1903 en klinkt er een
nooit eerder gehoorde toon en er is
een nieuwe directheid:
Ik hou' van aile vrouwen
dat is een groot verdriet
met een kan ik maar trouwen
en daarom trouw ik niet

Haar ogen zijn zo wonderrijk
en vol geheime wenken
wanneerik in haar ogen kijk
dan kan ik niet meerdenken

De populariteit van Speenhoff en de
opkomst van het cabaret zorgden
v66r de Eerste Wereldoorlog voor
een hausse van 'het betere lied'. Dat
was veelal overgenomen uit de
beschaafd-pikante atmosfeer van de
cabarets van Berlijn en Parijs:
Modern coquet boudoir
subtiel parfum
paarse peignoir
gemaskerd bal
heer met lorgnet

MOEDER IS DANSEN
Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de muziek, de dans en de taal van
het liefdeslied. Jonge vlotte zangers
bezongen de liefde als een populaire
vorm van vrijetijdsbesteding:
Foxtrot charleston
ouwe kar chauffeur
pagekop vacantieflirt
benzinegeur
lange broek kamperen tent
fuif en grote pret
jockeypet en fijne vent
moesje paatje standje

Louis Davids liep met alle muzikale
modes mee en bezong de liefde op
een manier die van alle tijden was:
Had je niet die mooie blauwe ogen
had je niet dat ravenzwarte haar
dan was ik er nimmer ingevlogen
was er nimmer voor mijn rust gevaar

Later liet hij het schrijven aan Van
Tol over, die dat virtuoos deed, maar
met een cynische ondertoon:
Toen kwam het soupeetje
met blonde Greetje
en wat er aan zoIn toestandvast ziti
weet je
wij dronken champus
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ik lag voor Pampus
nou eens kijken of ik haar naar mijn
wigwam schmoes

In de donkere oorlogsjaren wordt
het liefdesgeluk vaak geprojecteerd
naar een toekomst waarin alles licht
en helder zal zijn:
Als op het Leidseplein
de lichtjes weer eens branden gaan

Tot die tijd deinen de dansliedjes op
een zomernachtfeest in het duister,
droomt men van reizen met Kitty
naar eilanden vol zon. Zij is een
schatteboutje waar men smoor op
is, crazy op teaën in een cosy corner
en ooit zal zij beet geven, si si si! Na
de Tweede Wereldoorlog klinkt de
frisse wederopbouw door in het
populaire liefdeslied. Kleine Greetje
uit de polder die Daar bij die molen
woont en die de trappen van een
van die pittoreske stadhuizen wordt
opgedragen. Nooit is het liefdeslied
zo burgerlijk geweest als in de jaren
vijftig. Zelfs de cynische commentaren lijken verdwenen. Het liefdeslied
is zoengericht:
Jij keek mij aan
ik keek jou aan
een schok en toen
in de bus van Bussum naar Naarden
gaf jij mij een zoen

zongen Helma en Selma. Het taalgebruik in deze liedjes is conventioneel, braaf en laat niet raden dat er
een muzikale aardverschuiving op
komst is. In 1962 zongen de
Spelbrekers nog:

Kleine kokette Katinka
kijk nou eens eventjes om
stiekempjes over je schouder
je ma ziet het toch niet, dus kom!
ANTI- BURGERLIJK

Maar de toekomst was Peter
Koelewijn, Jaap Fischer, Boudewijn
de Groot en Ramses Shaffy. Er was
een nieuwe muziek, er waren andere
kleren, er was een nieuwe taal, en
`kleine Greetje uit de polder'
begreep haar kinderen niet meer. De
liefdesliedjes gingen in op de generatiekloof en de standsverschillen
die niet langer geaccepteerd werden
als beletselen voor de liefde:
Ben ik te min, ben ik te min
omdat je pa in een grotere kar rijdt
dan de mijne?

leidde met cynische commentaren,
is die verdwenen? Niet helemaal. In
het cabaret en in de musical is die
stem nog wel te horen. Annie M.G.
Schmidt schreef een lied waarin ze
de eerste seksuele ervaring ontmaskerde:
Was dat nou alles
is dat de clou van het bestaan
waar alle liedjes over gaan
is dat nou alles
was dat nou alles
waar elke dichter over schrijft
is dat de kurk waar de boel op drijft
is dat nou alles

Seks blijft een probleem. In de jaren
zeventig leken de taboes opgeruimd.
De strijd tussen de generaties was
bijna beslecht:

zong Armand in 1967. De liefde is
anti-burgerlijk en men gaat in het
lied met elkaar naar bed. Don
Mercedes vertelt van Rocky, die verliefd is:
We zochten toen een kamer
en bleven bij elkaar
sliepen samen op de grond
en zagen geen gevaar

Wat gebeurt, Rocky verwekt een
baby bij zijn vriendin. Dat is schrikken, maar de zanger kent zijn verantwoordelijkheid. Dan een nieuwe
slag: zijn vriendin sterft in het zesde
couplet en Rocky zal het kind alleen
moeten opvoeden. Bezint eer ge
begint, lijkt de verborgen moraal te
zijn. En de knorrende buitenstaander die het liefdeslied altijd bege-

Vergeet de moraal van je moeder en
vader
't was goed bedoeld maar 't verrijkte
je niet
zie toch je hart als een heel grote
ader
die als je dat wilt plaats aan tientallen biedt

zong Robert Long in 1974. Hij
begon als eerste over de homoseksuele liefde te zingen:
Dan streel en omarm ik je, troost en
verwarm ik je
kun je 't leven dan 's morgens weer
an
dan ga je weer terug... naar je vrouw

Na Robert Long waren het vooral de
liedjes van de groep Doe Maar die
een groot publiek vonden.
Voornamelijk liefdesliedjes, geschreven door dertigers die kinderen van
vijf jaar hoorden meezingen 'Je
loopt je lul achterna'.
Gisteren zag ik een kind van drie
op het strand met een te groot Tshirt aan met in grote rode letters:
Eat
Fuck
Kill
Soms het refrein van een nieuwe hit
in de jaren `90?
<
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Het zijn heuse romans, maar ze staan niet in de boekhandel tussen die van M ulisch en Hermans. Ze staan in het rek

De
tappen
van het
genat
Peter BUlgcr

sperges, oesters , chocola en
eiere n wekken naa r ve rlu id t
de lu ste n op, voo ral bij w ie
da a rin gelooft. En hi er en
daa r word t zelfs ro n dverte ld
dat ook groene M&M 's de sappe n
doen strom en en h et bloed n aa r de
ju iste plaa ts en d irigeren .
Wie er n iet in ge looft en n iet
genoeg h eeft aan zijn eigen fan tasie
(nog steed s h et ste rkste afrodis iacum) kan zi jn to ev luc ht n em en tot
stilstaand e en bewegende beeld en
en stim u leren de boekj es. Ten mi nste,
als h ij een m an is. Voor vro uwe n d ie
h u n fantasie een du wtj e in de ru g
wil den geven, wa s er tot voor kort
ni ets verge lijkbaa rs. Ero tische leet uur voo r vro uw en ? Daar was toch
h elern aal gee n m ar kt voor? Vro uwen wilden wegdrom en bij kast eelromans waa rln h oo gsten s ee n ku ise
zoe n we rd gew isseld en di e ein d igd en met een hu welij ksaan zo ek.
GAT IN DE MARKT

Een [aar of tie n ge lede n kwa m en
Amerikaanse ui tgevers tot d e o n tde kkin g da t h et tege n d eel waa r was .
Prik kell ectuur voor vro uw en b leek
een gat in de ma rk t, Oo k in Ne de rla nd worde n rom ans m et titel s a ls
Dntembare Passie en Zindetend
Oerw oud inmi dde ls in o p lag e n va n
zo ' n 25.000 exemp la ren ged ru kt . Ze
versc hi jn e n in ree kse n a ls Love

in de supermarkt en komen in het winkelwagentje ter echt
tussen de sla, de aardappelen en de tandpasta.
Consumptielectuu r. Een hele roman - meer dan 150 bladzijde n spanning en rom anti ek! - voor maa r f 2,95 .

Swept, Tempta tion e n lnti em, de ser ie
d ie iede re m aand vie r n ieu we
pock etrom ans uitbrengt di e ' n iet
o p hou de n a ls h et spa n n end wordt '.
De oplagec ijfer s w ijze n er a l o p da t
dit gee n beperkt feno mee n is. Uit
en q uete s va n lit e ratuu rsocio log en
en uitgeverij en blijkt da t de boeke n
in a ile kringen ge leze n worden . Ze
h ebben eve n veel rec h t o p de n aarn
keukcnmeidenrom an als o p d ie va n
damesroma n. Wo rden ze ook d oor
On ze-Taa lleze ressen gecon su rneerd?
In ied er geval we i door taalbewuste
lezeressen . In ee n arti kel ov er p ulprom a n s da t ee rder d it jaar in
Intcrmediair sto nd, ve rtelt een red act rice van een ui tgeve rij dat fo ute n in
st ijl, spe lling en gra m ma tica d irect
ge meld worden doo r d e leze rs .
Veel va n d ie fo ute n zu lle n vertaa lfo u te n zi jn: de boekjes wo rde n
zo n de r uitzonde rin g uit h et Engels
vertaald . Daar door zegt de h eld in
vaa k 'W auw ' en h eeft d e h eld ee n
slaa p kamer stem .
GRETIGE BLiKKEN

bed rijven ze d e lie fd e. De rnan n en
ke n ne n h u n Hit e en Mc Kin sey. Het
zijn zonder u itzon d eri n g pe rfecte
m in n aa rs, d ie ga la nt h et gen ot va n
de vro uw voor laten gaan . 'H oe
g root zijn verlangen ook was, h i j
dwong zichzelf ee rst de geheimen
va n h aar slan ke lich aam te o n der zoeken, a lsof hij onverwac h ts ee n
kostba re sc h at in h anden h a d gekrege n.'
Dat de bli kken en de oprne rk in ge n d ie deze id ea le m an n en de h eldinnen o p d e ee rste bl ad zijd e n toewerp e n v ro eger zo n de r aar zelen a ls
seks ist isc h zo ude n zijn be stem pe ld ,
is m aa r een va n de v ree m de pa rado xen va n deze bo e ken . Zij begin t
ni et ove r o ngew en ste in t im iteiten
als zijn bli k goedk eur en d ove r h aa r
'ak eli g ver leide li jke rondingen
gli jd t', maar ze voe lt zich a lso f ze in
een wa rm bad wordt ged o m pe ld.
Haar huid ti n te lt, haa r bleed go n st.
Zij, van h aa r ka n t, ki jkt m et klo ppend h art n aar de se ns ue le m anier
waa ro p zijn krachtige dij spi eren
bew egen onder zijn st ra kke spijkerbr oek . Lydie Henl ey, d e held in uit

Jean Barrett, Lucy Ford , Ta rn i Hoa g
en hun co llega's (als er ook mannelijk e sc h ri jver s zi]n , vermom m en di e
zich m et ee n v ro uweli jk pseudo ni em) geven de lezer essen wa a r vo o r
hun geld . Al bij de eerste ontmoetin g wordt de h eld in du izelig va n
h et virie le uiterlijk van haar toekomstige mi nnaa r. Zijn ironisch
glins te re n de o gen, zijn h ese ste m en
zi jn se n sue le lippen st ra len charme
en ge va a r uit . Zij str u ikelt (va lt va n
de t rap, d reigt in h et water te va lle n)
m aar twee ste rke a rm en gri jpen haa r
vast . 'Halle ', zei hij di ep e n ve rle ide lijk . Hoe onbeschoft hij h aar ve rder
oo k behand elt (vaa k h eel o nbesc hoft en tot en m et h et vo o rlaatste
hoo fds tu k), zij h eeft de idea le m an
gevonden . De ee rste ku s vo lgt in
h oofdstuk dri e. Het is ee n tongzo en .
Een paa r h oofdstukken later
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Ovetal ell Altijd, heeft in de gro te
stad New York zelfs een vo arst ellin g
van de Ch ip pe nd ales be zocht . De
gretige blikk en zijn wederzijds.
REVOLUTIE

De Amerikaa nse Caro l Th urs to n
sc h ree f ee n d ik boek over deze
o mwen te ling in de ro ma n ne tjesindu stri e: T he roil/alice revolution. Zij
ve rwe lko m t de mo de rne heldinnen
a ls o nafha nk elijke, ge lijkwaar d ige
vro uwe n die wete n wat ze will en ,
ook in bed . De boeken kunnen ,
d en kt zi], lezeressen in sp ireren o m
op d ezelfde manier het heft in eigen
hand te nem en .
Veel hi ervan is waar. De heldin
uit H art V(// I Goud is hoteleigenaar,
di e uit Overal ell Altijd ta xichauffeu r
in ee n plattelandsdarpje. An ne
Richmond wil als M s. aangesproken
worden en Lady Melani e Carlyle
trotseert he t Siciliaanse mach ismo
d oor geze te n op ee n vurige hengst
aan het ho ofd van een processie te
rijd en - ee n privilege van man n en.
Oo k d e m annen hebb en bi jgeleerd :
de bikkelhard e kapitein Ross
McIntyre barst in trane n uit en in
D e geheimzinnige aanbidder kan
j onathan bete l' koken dan Kath y.
Toch zie je al aan de o ms lage n d at je
die revo lutie met een korreltj e zo ut
moet nem en . Het zijn ni et de ni euwe vrouw en de n ieuwe m an di e
d aar staa n afgebeeld . Donkere Don
juans o m he lzen blonde vrouwen di e

alt ijd toe va llig net iet s kleln er zijn
dan zij. Hij omhelst, zij wordt
o m he lsd . Ook t ussen voor- en ach terplat is de omwenteling nog ni et
totaal. Lady Melanie warelt va n het
paarel gewarpe n en vi nelt zichz elf
terug in de sterke armen van
Vittorio . Het is altijel ziin vochtige
tong di e bij e1e eerste kus in l iaar
monel dringt en zich bezitterig om
de hare krult. Nooit anelerso m .
Zij piept, hij gromt.
Evenee ns onaan getast is de els
d at de h elelin een ech te vro uw is en
d e held ee n ech te man . Zij sn u ift
met welbehagen zijn zoute, mannelijke geur op . In zijn armen is ze vo lled ig vrouw... Zijn kuss en wekk en
h aar di epste vrouweli jke verlangens.
Zijn primitieve ma nnelijke smaak is
een heerlij ke sensatie.
Wat p recies m annelijk en wat
vro uwe li jk is, lat en e1e sch rijfsters in
het vage. M annel i]k: en vrouweli j k zijn
stip pe llij ntjes waarop de lezeres haar
favor iete geuren, srnake n en ver la n gens kan invu llen .
GEMOMPEL

Nu is er in d eze bo eken oo k ni et
veel p laat s voar gep eins ov er de aard
va n de gesla chten . Ze bestaan vo or
het overgrote d eel uit act ie en dia loo g. Met di e dialoog is iets raars
aa n de hand. Want ho e pr at en minna ar s m et elkaar? Ik, zelf geen trouw
lezer va n het ge nre, h ad vee I fluisteren verwacht, veel zuch te n oo k.
Maar mot npelenl Toch worelt er in
de ze ro mans geweldig gemompeld.
In D e geheimz in n ig« aa nb idder we i 72
keel' o p 150 pagina's tekst.
Oat het m e ni et m et een o pv iel,
ko mt doarda t Kathy en h aar aa nbiddel'j onathan zo gevoelvo l en gevariee rd kunnen mom pe len dat me nige toneelspeler er jaloers op lOU
zijn. Mompelde ze somber.
Mompelde hij bars. Mompelde ze
plagenel, ve ro n twaard igd, loom,
zach t jes, afwe zig en m et een br ed e
glim lach.
Oo k bij de grate passies in d e
an de re pocketromans di e ik las,
staa t e1e volumeknop o p I: h et is
ee n en a l fluisteren , zu chten , hij gen ,
mompelen , glim lachen . Er wo rdt
niet geschreeuwd, ni et lu id keels
gekreund en zelfs n iet m et st em verheffin g gesproken .
Ook vloeken is taboe. De kracht-

term en di e de h oofdpersonen van
deze vo lwass en en lectu u r zich ver oo rlov en, zijn ni et erge r dan die in
de gemidd elde Suske en W iske .
Lieve hemel! j eetje! Hem eltje! Ook
d e mannen . De geheimzinnige aanbidder ov er zijn weerspannige
broekri em : ' Oat ve rh ipte ding.' Kan
dat nog komen doordat jonathan
een liefhebber is va n klassiek e
muzlek , oo k rui ge typ es als age n t
Sh an e en kap itein Ross McIntyre
komen ni et ve rde r elan ee n h artgrondig 'Verd o rie!'
Kunnen sch rijfste rs m et zoveel
beperkingen nog wei ee n overtuigende liefd esscen e sch rijve n? Wat
vertelt d e Inti emreeks 'a Is het spannend wordt'?

•
'Deze
consumptielectuur is
zo eerlijk als een
zak patat
met mayonaise'

•
HARDE BEWIIZEN

Tepels m ogen t rot s rechtop gaan
sta an als h ij na ar haa r borsten kijkt,
zijn tong m ag geroutineerd d e zachte binnenkant van ha ar wang afzo eken . Maar vo or d e geslach tsd elen en
voo r de e1aad zelf kunnen aileen
metaforen gebruikt worelen . Andere
woo relen klinke n naar de sp reekkam er va n de hu isarts o f n aar de
sch ut ti ng en hebben daa rdoor
dezelfde uit werkin g als Paaltj cns'
zelfmoordenaar op het ve rliefde paar:
' In een wip was de lust / Om te v rijen geb lust.'
Dus toont hij haar het hard e
bewijs van zijn begeerte en laat zij
hem toe tot ha ar vrouwelijkste plekje. Kath y's handen glijde n popelend
tussen jonathans braekband, waar
ze op zoe k gaan naar h et kloppende
ha rt van zijn m annelijkheid . Lydi e
gen iet van justins harde mannelijkheid in haar zach te vrou we lijkheid .
Voor een onervar en lezer kunnen
sommige metafor en bov endien het
begrip op ee n prikkelenele m ani er
vertragen , als bij het beki jken van >
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een iets onscherpe, maar daardoor
des te opwindender foto: 'Toen
deden zi]n lippen het warme centrum van haar opwinding in vlammen opgaan.' Of: 'Ze wilde niets liever dan hem hetzelfde genot schenken dat hij haar had geschonken, en
na een korte aarzeling omvatte ze
zijn verlangen.' Maar dat is een
onbedoeld effect. Deze boeken zijn
geschreven voor lezeressen die vertrouwd zijn met het jargon.
Waarschijnlijk denkt u inmiddels:
dat kan ik ook, en die oplage van
25.000, daar teken ik voor. Maar
daar vergist u zich in. Deze romans
worden niet voor niets allemaal uit
het Engels vertaald. Het schrijven
ervan vereist een soort professionaliteit bij het ontwerpen van de plot,
het bewaren van de eenheid van
stijl en de gehoorzaamheid aan de
regels van de reeks, die in Nederland
niet bestaat. Het is echt niet zo eenvoudig om een heel verhaal te vertellen in scenes die soepel in elkaar
overgaan, de spanning vast te houden en te zorgen dat held en heldin
elkaar in exact 150 pagina's vinden

- en dat vele keren per jaar. In de
VS bestaan er beroepsverenigingen
van romance writers en wordt het Yak
in cursussen onderwezen. Het is een
ambacht.
Zo beschouwd is er dus goede
pulp en slechte pulp. Deze consumptielectuur maakt al haar pretenties waar. Ze is zo eerlijk als een
zak patat met mayonaise.

EENDAGSDROOM
Toch wekken de schrijfsters meer
dan eens de indruk dat ze zich er
met een [antje-van-leiden van afmaken. Hoe een ongelooflijk knappe
man te beschrijven? In iedere cursus
schrijven voor beginners kun je
leren dat je die knapheid met pakkende details moet oproepen. Sara
Wood (Grillig tij) schrijft gewoon:
'Hij was een ongelooflijk knappe
man.' Lee Williams broedt niet
dagenlang op een treffende metafoor om een hartstochtelijke blik te
beschrijven, maar houdt het bij: 'Ze
keken elkaar met hartstochtelijke
blikken aan.'
Sensueel, sexy en intiem behoren
tot de sleutelwoorden in dit steno

van de hedendaagse stuiversromantiek. Slechts gehuld in zijn jeans is
hij adembenemend sexy. Zijn uitstraling is even sensueel als viriel.
Held en heldin delen intense, intieme momenten. Het is een stijl van
grote stappen, gauw thuis.
Maar wat zouden de schrijfsters
ook meer moeite doen? Hun romans
leveren het script voor een dagdroom en ze zijn ook even stereotiep als de gemiddelde dagdroom. Ze
verschaffen de woorden voor de dialoog van de lezeres met zichzelf. Een
half woord is dus genoeg. Het gaat
tussen haar en de held, een verhouding waarin de schrijfster met haar
allerindividueelste gevoelens, waarnemingen en woorden een storende
derde zou zijn. Intieme avonturen,
dat zijn het.
<
Literatuur: [os den Bekker, 'De subtiele
emancipatie van de pulproman.'
Intermediair, 21 februari 1992.
Carol Thurston, The romance revolution.
Erotic novels for women and the quest for
a new sexual identity. University of

Illinois Press, 1987.

Tenenkrommende versiertaal
aar gaan die mooie beentjes naartoe?' De taal waarmee mannen denken vrouwen te kunnen versieren,
is vaak even opmerkelijk
als stuitend. Mabel van den Dungen
stapte over haar ergernis heen en
bracht de woordenschat en strategie
van de jagende man in kaart. Zij
licht de achtergrond van haar interesse als voIgt toe:

'W

"Ik weet niet of het vrouwen eigen
is of dat het een persoonlijk mankement is, maar ik was vroeger
geneigd om de man te geloven die
mij onder steelse blikken vertelde:
'Ik vind het heerlijk om met jou te
praten, de meeste vrouwen zijn zo
dom' of 'Wat ik met [ou heb, heb ik
met haar nooit gehad.' Maar met de
jaren stapelden de ergernissen over

dit soort taal zich op. Tot ik op een
goede dag werd aangespoord door
een collega. Hij bedacht dat mijn
ergernis en verzamelwoede een
compendium tenenkrommende versiertaal kon opleveren.
Dus ik besloot m'n witte kniekousen in de kast op te bergen en jagende mannen te gaan verzamelen. am
me te wapenen? Uit nieuwsgierigheid? Lust? Geen idee.
Ais verslaggever van Esquire deed
ik een letterlijk kleerscheurend
onderzoek, dat - na vele avonden
tussen society en gajes - leidde tot
een grote verzameling Mannen. Van
de romantische man/ die zijn avances
begint met ']e bent als Chinees porselein, waar ik voorzichtig uit zou
willen drinken om het kopje daarna
behoedzaam weer terug te zetten en
voor eeuwig te bewaren' tot de over-

[aap delong

spelige man/ die de nacht eindigt met
'Misschien moet je maar eens met
iemand gaan praten over die ziekelijke jaloersheid van je.'
Mijn zoektocht naar kleine
Flaubertjes of Kuitenbrouwertjes
leidde helaas niet tot het literaire
gehalte dat ik hoopte aan te treffen:
'Neem jij maar een ATV-dag, want
ik sloop je', 'Met jou zou ik een
compleet nieuw Nederlands elftal
willen maken.' Wat ik weI aantrof
waren trouweloze sprekers met stoffige teksten. Universele ellende in
en rond het waterbed."
Binnenkort verschijnt van Mabel
van den Dungen Slappe tekst, met
tekeningen van Peter van Straaten.
In Onze Taal een voorpublikatie.
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Slappe tekst
De foutste opmerkingen van mannen tegen vrouwen
Mabel van den Dungen - Amsterdam
DE CLICHEMAN
Hij koopt zijn grenen meubelen bij
Ikea, heeft een abonnement op
Panorama en poetst zijn tanden met
Prodent. De deur naar de platitude
staat bij hem wagenwijd open, en niet
slechts omdat dat hem een goede strategie lijkt; hij gelooft er ook in. Hij
heeft zijn hart op de juiste plaats, kan
nog echt genieten van een zeefdruk
van Corneille en zijn idee van een perfect avondje uit is Robert Paul in Carré.
Zijn strategie is erop gericht zijn slachtoffer bij hem thuis rond het spiritusbrandertje te krijgen, alwaar de romantische bistrowijn en het gourmetstel in
de aanslag staan, terwijl de verlichting
geraffineerd beperkt blijft tot drijfkaarsjes van Blokker in de vensterbank. Hij
leest de Viva ter achtergrondinformatie
over wat vrouwen fijn vinden, maar is
er nog nooit toe gekomen dat in praktijk te brengen. Hij is zich terdege
bewust van zijn clichétaal, en zet daar
dan ook meteen de jacht mee in.
20.45 uur, koopavond, bij Blokker:
'Het zal wel een cliché zijn, maar wat
heb jij mooie ogen.'
'Denk je dat je vriend het goedvindt als
wij samen een kopje koffie zouden
gaan drinken ?'
21.00 uur, aan de bar van het ACrestaurant:
'Het mooie van clichés is dat ze zo
waar zijn.'
'Ik durf het je bijna niet te bekennen,
maar ik wil echt nog even bij je in de
buurt zijn.'
21.45 uur, aan boord van de
Candlelight Cruise:
'Ik weet dat het ongelooflijk snel is, en
dat je mij niet zult geloven, maar ik
hou van je.'
23.15 uur, op het bankje bij de steiger:
'Het zal wel een cliché zijn, maar met
jou zou ik honderd willen worden.'
23.35 uur, in zijn Zweeds gezondheidsbed:

'Sorry, maar dat overkomt 99 procent
van de mannen de eerste keer. Na een
paar keer gaat het beter, dat zul je
zien.'
23.40 uur, in de badkamer:
'Ik moet iets met je delen. Ik voel me
er zo ongelukkig onder. Ik ben
getrouwd en dit huis is van een
vriend.'
23.41 uur, haar achterna roepend op
de trap:
'Mag ik je dan alsjeblieft nog eens bellen?'
DE ZIENER
Hoe hij dat in godsnaam weet, dat ze
van tompoezen houdt, dat ze maar
niet door De Tweede Sexe van Simone
de Beauvoir heen komt en graag
manipuleert met de roomboter. Ach,
dat soort dingen voelt hij nou eenmaal heel goed aan. Dat-ie gewoon
oplet, heeft zij niet in de gaten; met
zijn psychologie op LOl- niveau analyseert hij haar tot op haar venusheuvel
en ontdekt van alles en nog wat in
haar onderbewuste. Hij smoort haar in
hun lotsbestemming, kan hun rozige
toekomst tot in detail voorspiegelen
en wil haar meteen meeslepen naar
zijn moeder. Zij is de vrouw van zijn
leven; in de praktijk echter blijkt dat
leven maar één nacht te duren.

22.05 uur, aan tafel, met de sinds
twee weken ex-vriendin van zijn beste
vriend:
'Ik zie dat we hier niet lang meer over
hoeven te praten; wij hebben ons
altijd al tot elkaar aangetrokken
gevoeld.'
'Je kan je gevoelens voor mij niet verbergen. Ik ken je beter dan jij jezelf.'
'Voor mij ben jij een open boek.'
'Je bent zo fragiel, dat ik bang ben om
eerlijk tegen je te zijn.'
'Oké, maar je vraagt er nu zelf om; wij
horen bij elkaar. Dus het heeft geen
zin om je hier nog
langer tegen te verzetten.'
'Zelf zit ik er niet zo
op te wachten,
maar ik zie aan je
ogen dat je eraan
toe bent.'
'Ik wil je aan mijn
ouders voorstellen.'
10.15, op weg naar
zijn moeder:
'Ik weet dat dit snel
is, maar ik voel dat
het goed is. Maar
als jij het te snel
vindt, zeg ik toch
gewoon dat je een
goede kennis van
mij bent.'
23.45 uur, in de logeerkamer:
'Zelf hoef ik niet zo nodig hoor, maar
ik zie in je ogen dat je eraan toe bent.'
1 0.1 5 uur, op weg naar huis:
'Ik voel gewoon dat we nog niet toe
zijn aan een echte relatie.'
'je beseft het zelf niet, maar zoals je
daar zat: alles schreeuwde gewoon
om aandacht.'
Slappe tekst, De foutste opmerkingen van
mannen tegen vrouwen door Mabel van
den Dungen, onder redactie van Gijs
van de Westelaken, met illustraties van
Peter van Straaten. Uitgeverij De
Arbeiderspers, prijs f 19,90.
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ledereen weet w at liefde is. Maar hoe w erd dit
woord in oude encyc lopedleen omschreven?
En sinds wanneer sta at het daarin verm eld?
Een rondgang langs de voorn aamste naslagw erken
vanaf de achtti ende eeuw .

Ewoud Sanders

De eerste liefde
iefd e is sa me n sch u ilen onde r
ee n parap lu, is m ij ooit voorge ho uden, maar ik h eb altijd
de indruk ge had dat deze
definit ie m eer zegt over h et
n ut van een paraplu dan over liefd e.
Het is interessant o m te zien h oe h et
woord lietde word t beh an deld in
oude encyclopediee n. Daa rb ij heb ik
m ij beperkt tot mi jn eige n boek enkast.
Mijn oudste encyclope d ic dateert
va n 1725. Dit werk p rete n dee rt
o nder a n dere d e ge hele kerkel ijke en
wereld lijke gesch ieden is te beschri jYen, maa r de t re fwoorden amotun,
caritas, min en lietde ontbreken.
Als we afgaan op de Nederlandse
encyclopedieen, heeft de mensheid
h et la n g zo nder liefde m oet en stel len . Ik be n h elaas ni et in h et bezit
van aile vade rla n dse encycloped ieen, m aa r voo r de negen tie n de
eeuw ben ik rede lijk com plee t; het
doorblade ren va n rui m een dozijn
werken leer t dat d ie voo r h et grootste gedee lte verschene n in een liefdeloos tij d pe rk.
GEESTELlJK VER KEER
In 1870 verschee n het eers te deel
van wa t later de Winkler Prins lOU
gaan h et en . Deze encycloped ie heeft
n iet vo or niets zo'n goede repu ta tie,
wa n t h et was An t honie W in kler
Prins die voo r het eerst in ee n algemee n naslagwe rk ui teen zette wat
liefde is. 'Lie fde is een streele nd
gevoel, waa rme de de m e n sch zooda nig tot een bep aald voorwe rp
getrokken word t', aldus de do mi nee

u it Vee n dam, 'd at h et ve rlies va n dit
laatste h e m sma rte lijk va lt. De liefde
st rekt zic h ni et aileen u it tot be z ie lde, ma ar ook tot on bezielde voorwerpe n . Is h et voorwerp bezield,
dan berust de liefd e hoofdzake lijk
op h et gevoel van bevredig ing bij
het gees telij k verkeer met dat voo r-

•
'Liefde, die zich
enkel uit
in liefkozingen,
is apenliefde,
en doet soms meer
kwaad dan goed'

•
werp, alsmede o p de overeensternming van gevoelen en gez in dheden .
(...) Me n heeft ouder- en kin de r-,
broeder- e n zusterliefde, h u weli jksliefd e, va dersla ndsliefde en liefde
jegens h et vo lk. Liefde kan zich
voorts uit str ek ken tot ku nst en
wetensch a p en tot d ie verheve ne
m agt cn, va n we lke de m ensch zich
afhan ke lijk gevoelt. leer ve rsc h illen d va n d ie edele en verhevene liefde is de zinneli jke liefd e, welke
hoofdzakeli jk op ee n in gesch a pen
aandrift berust. '
Liefde was in de d er de d ruk va n
de W in kle r Prins goed voor 39
regels. Twee we re ldoorloge n en een
seksue le revolutie lat er berei kt e h et

artikel de omvang van maar liefst
235 rege ls, de zeve n verwi jzingen
n iet m eeget eld . Het ka n dan ook
gee n toeval zijn d at het eerste deel
van die druk - de zevende A - A mor o p de ru g h eeft staan!
Op me rke lijk is dat het artikel om
de twee gen eraties bi jna in z'n
gc heel werd he rschreven . In de druk
d ie tu sse n de twee wereldoorlogen
verscheen, was h et tr efwo o rd h et
kor ts t, daarna groeide h et gestadig.
Toega nkelijker we rde n d ie artikelen er intussen niet op. Was liefde in
de W in kler Pri n s in h et begin n og
iets wa t zich p rimair t ussen mensen
afspee lde, vanaf 1936 wer d het in de
eers te plaats een wi jsgerige en in de
tweede plaats een godsdienstige aangclegen heid. 'Eros is toc h streven
naar, waarin o pgesloten ligt ', ald us
p rof . dr. Ph. Koh n sta rnm, 'dat dat
waa rn aar ges treefd wo rd t, h ooger is
da n h et liefliebben, Liefde is dus kenmerk van het esse n tieel onvolmaakte.'
SEXUE ELE BESTIALITEIT
Gebru ikers va n de Oosthoek - de
tweede bel angrijke Nederla ndse
e ncyclo ped ie - bl even o ngewoon
lang ve rsto ke n va n liefd e. Het was
pas in de vierde dru k, in h et deel dat
in 1951 ve rsc hee n, dat leze rs o nder
woo rde n zagen ge bracht wa t Adam
en Eva al voor elkaa r moeten h eb ben gevoeld . Liefde is eros of juist
h et tegen o vergesteld e daarvan nameli jk de liefde va n of tot god,
schreef dit n aslagwerk. In een voor
di e tijd opva llend n eutrale bewoo rdin g voegde h et hi er aan toe dat eros
ook ee n h om osek su ele ge negen heid
ka n zi jn.
De Eerste NederlandscSystematisch
lngerichtc Encyclopedic (ENSIE)
beperkte zich in 1946 in haar definit ie aileen tot de c hristelijke liefd e.
O p me rke lijk is dat jui st De Katholieke encyclopaedic, waarva n d e tweede
d ru k ve rsc heen tu ssen 1949 e n
195 5, als ee rste in gaat op liefd e als,
zeg, een war m gevoel va n bi n n e n .
' In strikte zin is liefd e de bekron ing
en h oogste ui ti n g van een grondte ndenz in de mens, die wij als sympath ie voor h et andere of d e a nder
aand uiden . (...) De li efde voo r de
an de r is ee n w illen van we lzi]n voor
de ande r.'
Daar entegen beschouwt de tussen
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1925 en 1931 gepubliceerde Christelijke encyclopaedie voor het Nederlandsche volk liefde weer in de eerste
plaats als een religieuze aangelegenheid. Zo lezen wij in een artikel van
ruim drie pagina's:
"Liefde wordt door de zonde besmet.
(...) Veel bedierf de zonde er reeds in.
En 't overige zou de Satan gaarne
willen wegnemen, want hij leeft uit
den haat. (...) Hij poogt het te doen
bij al degenen, die hij wil laten leven
in onverzoenlijkheid, onbarmhartigheid en in een vervuld zijn van alle
ongerechtigheid, hoererij, boosheid,
gierigheid, kwaadheid, nijdigheid,
moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. (...) Hij poogt het leven der echtelijke liefde te besmetten en te
bederven door aan te prijzen wat de
Schrift (Tit. 3:3) noemt in een karakteristieke term: het 'de begeerlijkheden en wellusten dienen , waaronder
veroordelenswaard, wijl de echte lief
de onwaardig, (...) het leven in dus
'vrije' liefde, als datgene-genamd
wat tegen alle idealen indruischt, de
schaamtelooze prostitueering, verlaging, nedertreding der liefde in sexueele bestialiteit. (...) Het Heidensche
sensueele Eros ('erotische' liefde)
vindt men niet in de Heilige Schrift. "

VITAMINE VOOR DE ZIEL

In welk gespecialiseerd naslagwerk
mag liefde zeker niet ontbreken? In
pedagogische encyclopedieën zou je
zeggen, maar in de twee standaardwerken op dit gebied die voor de
Tweede Wereldoorlog verschenen,
ontbreekt dit trefwoord zelfs in het
register. Gelukkig werd in deze
leemte voorzien door de Encyclopaedie voor moeders. Medisch opvoedkundig handboek voor ouders en opvoeders,
dat werd samengesteld onder redactie van J. Riemens-Reurslag. Dit
ongedateerde naslagwerk moet
ergens aan het eind van de jaren
twintig zijn verschenen. Ik kan het
iedereen van harte aanbevelen, al
was het maar vanwege foto's als de
hierbij afgedrukte.
'Wat de vitaminen voor het
lichaam zijn', hield mevrouw
Riemens-Reurslag de Hollandse
moeders voor, 'is de liefde voor de
ziel. Het is de liefde, die het geheel
doorstralen moet; het is de liefde,
die maakt, dat zoveel fouten, die we
dagelijks maken, toch geen slechte
gevolgen hebben. Maar het arme
kind, dat zonder liefde wordt opgevoed. Hij is als een bloem, die kwijnend leeft op een zonloze plek.'
En in welke dosering moest deze

vitamine voor de ziel volgens
Riemens-Reurslag worden toegediend? 'Beluister goed zijn manier
van schreien', adviseerde zij met
betrekking tot baby's van slechts
een paar weken oud, 'zodra er iets
dwingends in komt, geef hem dan
niet toe, laat hem dan kalm doorschreien. Laat zijn behoefte naar
liefde niet op verkeerde wegen
komen. Haal hem niet te veel aan,
kus hem niet voortdurend, vooral
als hij wat groter is. Laat hem niet
voortdurend schaterlachen door
hem te kietelen. Liefde, die zich
enkel uit in liefkozingen, is apenliefde, en doet soms meer kwaad dan
goed. Sta ook niet toe, dat vreemden
hem kussen. Het is een rare gewoonte, dat iedere volwassene het recht
neemt een kind te kussen. (...)
Vanzelf zult ge, als ge den kleinen
baas helpt, hem eens aanhalen. Dat
is ook juist goed. Alleen het overmatige schaadt.'
Liefde is samen schuilen onder
een paraplu. Het ligt voor de hand
dat de bedenker van deze gebrekkige
definitie volgens de richtlijnen van
mevrouw Riemens-Reurslag is grootgebracht. Misschien komt deze
omschrijving wel van haar kleine
<
baas.
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evrouw Daan * zegt zoen en
ik zeg kus. Maar als ik
'tong', is dat voor mij een
tongzoen en geen tongkus.
Een handzoen bestaat niet
en een zoenhand evenmin. Kortom:
kus en zoen hebben niet dezelfde
gevoelswaarde. De complicerende
factor is dat die gevoelswaarde van
de regio afhangt.
In Noord- en Zuid-Holland is zoenen het gewone woord en is kussen
officieel en stijf. Elders is een zoen
plechtiger of platter dan een kus.
Het is merkwaardig dat zoen in
Holland het gewone woord is
geworden. Kus is algemeen Germaans en komt in alle Germaanse
talen voor. Zoen was aanvankelijk
een rechtsterm, die met verzoening
te maken had. De etymologie is
onduidelijk. Het is een oud woord,
zoen. Ook in het Duits en de
Scandinavische talen bestaat het
voor verzoening. Wellicht zijn er
vroeger in het Hollandse heel wat
verzoeningen door kussen bestendigd en kon zoen zo een betekenisverandering krijgen.

'fluiten' te maken heeft: niet de fellatio, maar het tuitvormig maken
van de mond bij het fluiten.
LOKROEP

Kus
BONTE VARIATIE

Op de bij gaande kaart van Jo Daan
uit 1955 staan de dialectvarianten
voor de kus vermeld. Deze dialectwoorden zijn jonger dan het woord
kus. Veel ervan hebben als oorspronkelijke betekenis 'mond'. In de eerste plaats het Brabants-Limburgse
mondje, mundje, muulke. Maar ook
het Friese tuutsje en het Groningse
doetje. Tuut/tuit spreekt voor zichzelf. Bij het tuiten van de lippen
steek je ze naar voren. Dezelfde
betekenis zou het Limburgse poenen
hebben. Muil is ontstaan uit het
klanknabootsende woord mule. En
even mummelend
als mule moet ook de
oervorm van het
woord mond geweest
zijn. Smakken is
eveneens een klanknabootsend woord.
Van een klinkervariant van smakken is
smikkelen 'smullen'
afgeleid, dat in de
Zaanstreek 'zoenen'
kan betekenen. In de
standaardtaal is een
smakkerd een kus,
evenals een klapzoen.
De dialectische smok
is te vergelijken met
smakkerd.
Bees levert geen

problemen op. Het
is de vernederlandsing van het Franse
baiser. Lastiger is pieper. Volgens
mevrouw Daan zou
het een zoen kunnen zijn met een
zwak geluidje, in
tegenstelling tot de
klapzoen. Ik denk
dat het met pijpen

Het woord poes intrigeert mij het
meest, vooral omdat er volgens mij
overeenkomsten zijn met kus. Poes
heeft in het Nederlands grofweg vier
betekenissen: kat, (lichte) vrouw,
vagina, kus. De tweede betekenis
heeft aanknopingspunten met de
eerste en de derde: het kattige en
het poezelige. Het moet in deze drie
betekenissen om één woord gaan.
Maar waar komt het vandaan en is
er een relatie met de vierde betekenis?
Het blijkt dat poes 'kat' een oorspronkelijk Nederlands woord is, dat
ook in het Nederduits voorkomt.
Het Engelse pussycat is ontleend aan
het Nederlands. Wellicht hebben de
Deense en Zweedse dialecten die pus
kennen, het woord overgenomen
van het Nederduits. Maar het
bestaat ook in Keltische talen, in het
Albaans, het Roemeens en het
Tamil. Volgens Van Veens etymologisch woordenboek geeft poes/puis
vermoedelijk het blazen van de kat
weer en is het dus een klanknabootsend woord. Mijn katten blazen
zonder p. Veel waarschijnlijker is
dat poes van ps komt, de lokroep.
Ook een onomatopee, maar van de
andere kant uit gezien.
Poes in de betekenis 'kus' is in
Nederland niet zo verbreid: Zuid Limburg en misschien West-Vlaanderen. Maar in veel andere talen is
het woord te vinden. Bijvoorbeeld
in het Engels buss, het Zweeds puss
en het Egyptisch Arabisch boesa. In
de laatste taal is het een leenwoord
uit het Perzisch. Poes 'kus' betekende
aanvankelijk 'mond' en is ontstaan
door het zetten van de lippen in de
ps-stand, de stand van de lokroep.
Ps en ks zijn in allerlei talen lokroepen voor dieren. Uit de lokroep
ks moet het woord kos/kus zijn
voortgekomen. De liefde lokt.
* Jo Daan, 'Is zoenen beschaafd ?' in
Mededelingen der Centrale Commissie
voor onderzoek van het Nederlandse

Volkseigen 7, 1955, blz. 24-31; kaart op
blz. 28.
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r WORD(T) JE?

'Voor het verkrijgen van subsidie wordt je niet meer deze
vraag gesteld.' Moet wordt hier
met of zonder t worden gespeld?
In de tweede persoon enkelvoud
U tegenwoordige
tijd vervalt de
uitgang t als jij (dat wil zeggen het
onderwerp) achter de persoonsvorm
staat: jij loopt wordt loop jij. Wat
voor jij geldt, geldt niet voor u: u
loopt naast loopt U.
De voornaamwoorden jij, jou, jezelf
en jouw hebben alle vier de gereduceerde nevenvorm je. De regel voor
het weglaten van de t gaat slechts
op als je vervangen kan worden
door jij: alleen dan is je namelijk
onderwerp. Vervang bij twijfel dus
elk je in gedachten door de nietgereduceerde vorm. Deze vervang truc werkt altijd, hoeveel 'j e's' er
ook in de zin staan. Dat blijkt uit
het volgende verhaal, waarin de
onderwerpen gecursiveerd zijn:
1 Morgen word je (=jij) opgeroepen.
2 Dan wordt je (=jou) een belangrijke
vraag gesteld.
3 Daarna wordt je (=jouw) antwoord
met dat van mij vergeleken.
4 Misschien wordt je (=jou) je
=jouw) mening over mij gevraagd.
5 Hopelijk word je (=jij) je (jezelf) je
(=jouw) vooroordelen dan eens
bewust.
(

r

ten) ongeveer driehonderd gewonden gevallen.
Samentrekking is een beproefd middel om de formulering wat bondiger
te maken. Maar er zijn wel strenge
eisen aan verbonden. Eén daarvan is
dat de samengetrokken woorden of
zinsdelen in beide zinnen precies
dezelfde grammaticale functie
(onderwerp, naamwoordelijke
gezegde, lijdend voorwerp, enz.)
moeten vervullen.
Aan die eis is in bovenstaande zin
niet voldaan. Het werkwoord zijn in
de eerste zin verschilt in functie van
zijn in de tweede zin. In zijn gedood
is zijn namelijk hulpwerkwoord van
de lijdende vorm (zij zijn gedood
door ...), maar in zijn gevallen is zijn
hulpwerkwoord van (de voltooide)
tijd. Omdat de functie van het werkwoord in beide zinnen verschilt,
mag zijn in de tweede zin dus niet
worden weggelaten.
Wel goed is: 'In Bosnië zijn door
zware gevechten bijna honderd
mensen gedood en zijn ongeveer
driehonderd gewonden gevallen.' Of
'In Bosnië zijn door zware gevechten bijna honderd doden en ongeveer driehonderd gewonden gevallen.'
WAAR KOMT HET TREMA?

In woorden als creeer, creeren
of ideeen twijfel ik altijd over
de juiste plaats van het trema.
Kunt u hulp bieden?

SAMENTREKKING

De zin 'In Bosnië zijn door
zware gevechten bijna honderd mensen gedood en ongeveer
driehonderd gewonden gevallen'
loopt niet goed. Waarom niet?
Dit is een samengestelde zin,
bestaande uit twee zinnen: 'er
zijn mensen gedood' en 'er zijn
gewonden gevallen'. In de tweede
zin is een deel weggelaten ('samengetrokken') omdat het overeenkomt
met hetzelfde deel uit de eerste zin:
- In Bosnië zijn door zware gevechten bijna honderd mensen gedood
EN
- (In Bosnië zijn door zware gevech-

Het trema of deelteken voorkomt
uitspraakverwarring. Het geeft
een scheiding aan tussen twee klinkers die samen ook als teken voor
één klank gelezen kunnen worden:
ei/ geïntegreerd
oe/ zoëven
ie/ skiën
ee/ reëel
Die klinkerscheiding geeft automatisch ook een lettergreepscheiding
aan. Het trema komt op de eerste
letter van de nieuwe lettergreep:
re.eel = reëel, i.dee.en = ideeën,
fi.nan.ci.e.le = financiële,
ge.e.va.lu.eerd = geëvalueerd.
Controleer bij twijfel dus altijd de
lettergreepverdeling van het woord.

Indien uitspraakverwarring uitgesloten is, plaatsen we geen trema: principieel, officieel. Om die reden vervalt
het trema ook als het woord precies
op de bewuste plaats wordt afgebroken (aan het einde van een regel) : geinteresseerd.
Het gebruik van hoofdletters heeft
geen invloed op het al dan niet
optreden van uitspraakverwarring.
Renkema's opmerking in de
Schrijfwijzer dat op hoofdletters geen
trema komt, is dan ook onjuist. Die
(slechte) gewoonte komt waarschijnlijk voort uit technische beperkingen. Tegenwoordig kunnen de meeste tekstverwerkers/ printers echter
goed met het trema op een hoofdletter overweg. We schrijven dus EFFICIËNTIE.
De volgende klinkercombinaties krijgen géén trema:
- ii (glooiing, voltooiing, luiig);
- Franse en Latijnse uitgangen (elektricien, atheneum, extraneus);
- nagenoeg alle klinkeropeenvolgingen die leesproblemen opleveren in
samenstellingen (auto-expositie, televisie-uitzending), behalve de woorden die al in het Groene Boekje
(1954) mét trema zijn opgenomen.
NIET TE ONDER-/OVERSCHATTEN

Kan ik een jubilaris complimenteren met de zin: 'Uw werk is
voor ons van niet te onderschatten
waarde geweest'?
Een taalgevoelige jubilaris zou in
uw formulering een belediging
kunnen zien. Met die soep is niet te
eten/niet te eten soep bedoelen we soep
die zo onsmakelijk is dat zij niet
gegeten kan worden.
Onderschatten betekent 'te laag
schatten', en overschatten 'te hoog
schatten'. Met de formulering 'van
niet te onderschatten waarde' zegt u
dus dat de waarde zo laag is, dat ze
niet te laag geschat kan worden. En zo
bedoelt u het natuurlijk niet. U wilt
juist zeggen dat de waarde zo hoog is
dat ze niet te hoog geschat kan worden.
In 'dat mag niet onderschat worden' is onderschat wel op z'n plaats:
dat mag niet te laag geschat worden.
Vervang bij twijfel de woorden dus
even door een betekenisomschrijving
met laag en hoog.
267
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REACTIES
•

'PAZZOP AVEC MOII'

Mr. f. Revis - Nederlandse Ambassade,
Peking
arry Cohen geeft mooie voorbeelden
in zijn artikel 'Nederlandse elementen in Belgisch Frans' (meinummer Onze
Taal, bIz. 105). De volgende aanvulling
wil ik de lezers niet onthouden.
Het mooiste neerlandisme in het
Belgisch Frans dat ik ken, ben ik tegengekomen toen ik, dertig jaar geleden, met
schoolvrienden een fietstocht maakte
door de Ardennen. In een dorp ten oosten van Luik maakten we in een koffiehuisje een fikse ruzie mee tussen de 'patron' en zijn schoonzoon. Op een gegeven moment greep schoonpapa de steel
van een koekepan en voegde hij de
schoonzoon luidkeels toe: 'Pazzop avec
moi. ..'

•
•
•
•

H

• LIBELLE!!

Rob den Heiier - Maarssen
en kleine reactie op 'Taalgebruik in
vrouwenbladen', op bIz. 184-185 van
het septembernummer. Mijn vrouw leest
de Libelle. Meestallees ik die ook, zij het
minder intensief. Ik word altijd een beetje hopeloos van de uitroeptekens!!! En
juist die vormen een eenvoudig onderscheid tussen Libelle en Margriet. Het
tekstvoorbeeld op blz, 185 van Onze Taal
illustreert deze stelling.

E

Onze Taal biedt aan elke lezer de mogelijkheid tot reageren.
Stuur uw reactie naar: Redactie Onze Taal, laan van Meerdervoort 14a, 2517 AKDen 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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bijbelangrijke 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.

beeldscherm pal voor het raam staat of
scheef op een bureau, worden de ogen
overbelast. In het eerste geval omdat het
oog telkens de contrasten moet overwinnen. In het tweede geval omdat linkeroog
en rechteroog ongelijkmatig worden
belast. Tevens worden bij de scheefstand
van het beeldscherm de spieren in nek en
schouders intensief gebruikt.
Bij een goed opgesteld beeldscherm
maakt het verschil tussen zwart op wit en
wit op zwart niet zoveel uit, behalve bij
kleurenblinde mannen. Zij kunnen beter
werken met zwart op wit.
Ais men ondanks een goede ergonometrische opstelling van de beeldschermapparatuur toch nog hoofdpijn krijgt en
als andere factoren afwezig zijn, dan
komt de lichamelijke conditie in beeld.
Een bedrijfsarts zal dan een vervolgonderzoek aanbevelen.

deskundige, Boskoop
n het septembernummer stond op bIz.
183 een bijdrage van de heer Van Til,
waarin hij afraadt zwarte letters op een
wit beeldscherm van een pc te lezen. Zijn
visie is duidelijk in tegenspraak met
de officiele aanbevelingen van de
Arbeidsinspectie en de ervaringen van
ergonomen. Het krijgen van hoofdpijn
bij beeldschermarbeid is niet simpelweg
te verklaren als een gevolg van zwart op
wit of wit op zwart.
In mijn dagelijkse werk besteed ik relatief veel tijd aan het onderzoeken van
klachten over beeldschermarbeid. Het is
mijn ervaring dat de meeste klachten
over hoofdpijn terug te voeren zijn op de
verkeerde plaatsing van beeldschermen,
al dan niet in combinatie met het ontbreken van concepthouders. Vooral als het

I

"Het was een warme dag, het rek met
kranten stond buiten en de deur stond
open. lemand was onhoorbaar binnengekomen, een kleine, gedrongen man met
een volle baard en zo'n halve bril. Het
ergerde mij dat ik niet wist of hij al een tijd
zo naar mij had staan kijken, met een
scheef hoofd en met een peilende blik over
de randen van de glazen turend, waardoor
er zo akelig veel oogwit te zien is van
iemand zijn oogbol.
Ik hoef niet zoveel oogwit te zien van
iemand zijn oogbol.
Uit de omvang van mijn wrevel maakte
ik voor het eerst die dag op dat ik een
slecht humeur had en liever niemand wou
zien. Rust aan mijn kop, kaken op elkaar,

•

SUB-ALINEA'S ALS STIJLFIGUUR

lac Aarts - redacteur/tekstschriiver,
Maastricht
• BEELDSCHERM-HOOFDPIJN
Marinus G. Nieuwstad - veiligheids-

gevoel dat ze onaangenaam bekeken
wordt door een klant. Om de stijlfiguur
duidelijk te laten uitkomen, citeer ik de
hele passage, dus ook het voorgaande en
het erop volgende.

n het septembernummer van Onze Taal
schrijft ].P.C. Kleijnen uit Tilburg over
tekstverwerken en alinea's. Hij heeft
gesignaleerd dat in nota's e.d. tegenwoordig bijna elke zin begint op een nieuwe
regel; de gebruiker van een tekstverwerker
zou het einde van een zin 'vieren' door
het indrukken van de return-toets.
Bij teksten van gevorderde schri jvers is
een andere verklaring mogelijk: de subalinea - een kleine alinea die uit een zin
bestaat - als een soort stijlfiguur. Deze
zin dient bij voorkeur op een regel afgedrukt te worden: het effect is zeker o~k
visueel. Deze stijlfiguur komt niet aIleen
in zakelijk proza voor, maar ook - en
misschien nog vaker - in literair taalgebruik. Ik geef twee voorbeelden uit het
veelgelezen De Wetten van Connie
Palmen.
Op bIz. 10 heeft de ik-figuur, werkzaam in een antiquariaat, ineens het

I

zwijgen."

Om het effect ervan goed te kunnen
beoordelen, zou u het boek er moeten bijnemen: het zinnetje over de oogbol staat
op een regel en komt aIleen zo tot zijn
recht. Deze stijlfiguur komt diverse malen
voor. Meestal enkelvoudig (dus een alinea, bestaande uit een zinnetje), soms
zelfs drievoudig. Zo lezen we op bIz. 40:
/Ilk heb aileen mooie pennen.
Ik leen mijn pennen niet graag uit.
Ik kan pas Iiegen als ik mij er dagen van
tevoren op voorbereid heb. /I

Hier is natuurlijk geen sprake van een
onhandigheid of een fout. Het is een
opmerkelijke manier van formuleren.
Heel effectief, vooral als men er spaarzaam mee omgaat. In nota's e.d. kan men
er extra nadruk mee bereiken en in literaire taal is het effect ervan meestal een
soort plaagstootje: iets wat men nog even
gezegd wil hebben, iets wat men even
kwijt wil.
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Troonrede 1992

Taaladviesdienst Genootschap Onze Taal

evenstaand bericht verscheen direct
na Prinsjesdag in het Nieuwsblad
van het Noorden, het Rotterdams
Dagblad en in diverse andere dagbladen
die door de Gemeenschappelijke
Persdienst (GPD) van nieuwsberichten
worden voorzien. Enkele verontruste
leden belden het genootschap met de
vraag of wij inderdaad 'taalfouten' over
het hoofd zien bij het eindredactiewerk
voor de Troonrede.
Zorgvuldigheid behoort kennelijk niet
tot het credo van de GPD. De verantwoordelijke redacteur H. Kruithof van de
parlementaire GPD-redactie schoof bij
navraag een neerlandicus van de GPD de
schuld in de schoenen. Wie ook precies
verantwoordelijk is voor het bericht, duidelijk is dat de GPD niet op de hoogte is
van de mogelijkheden die de grammatica

de gebruiker van het Nederlands biedt.
Het is te betreuren dat een persdienst een
dergelijke beschuldiging publiceert zonder zich er eerst van te overtuigen of het
werkelijk om een blunder gaat.
Wat meldt de Algemene Nederlandse
Spraakkunst, onze uitvoerigste en meest
gezaghebbende grammatica, over dit
onderwerp? Op blz. 831 lezen we: 'Bij
nevenschikking in het onderwerp zijn er
soms (met betrekking tot de congruentie
tussen onderwerp en persoonsvorm)
twee mogelijkheden. Worden de ver
elementen waaruit het onder-schilend
werp bestaat, als een eenheid opgevat,
dan staat de persoonsvorm in het enkelvoud; zo niet, dan heeft de persoonsvorm de meervoudsvorm.'
In de bewuste passage gaat het om 'de
omvang en welvaart van ons Europa'; die

N

omvang en welvaart
samen verplicht tot een
gemeenschappelijk
beleid. Dat was bedoeld. De twee
abstracte begrippen
worden als een eenheid opgevat. Had er
gestaan 'de jeugd en de
werkende bevolking
van Europa', dan z O uden wij het meervoud
verplichten laten volgen. Een enkelvoudige
persoonsvorm kan dus
de nauwe verbondenheid tussen de elementen van een meerledig
onderwerp accentu<
eren.

Contributie '93

Brief over de Taalunie

Bestuur Genootschap Onze Taal

n september is door het Genootschap
Onze Taal een brief gestuurd aan het
Comité van ministers, het hoogste
orgaan van de Nederlandse Taalunie.
Daarin is verontrusting geuit over de
voorgenomen plannen tot halvering van
het secretariaat (het uitvoerend orgaan
van de Taalunie) en over het plan
beleidsvoorbereidende taken terug te
brengen naar de vier betrokken ministeries. Het genootschap acht een goed
functionerende Taalunie van groot
belang voor de eenheid en versterking
van de Nederlandse Taal. Voldoende personeel en middelen zijn nodig om recen-

er 1 januari 1993 zal de contributie
voor de leden in Nederland, België,
de Nederlandse Antillen en Suriname
f 33,- bedragen, voor leden woonachtig
in andere landen f 43,-, en voor CJP'ers
f 24,50.
Een collectief abonnement is voordelig vanaf vijf exemplaren die naar één
adres kunnen worden gezonden. Het
eerste abonnement kost dan f 95,- per
jaar en elk volgende abonnement f 13,-.
BETALING

Op de wikkel van uw decembernummer
van Onze Taal zult u in een envelop de
acceptgirokaart voor het lidmaatschap
van 1993 aantreffen. Het bestuur verzoekt u vriendelijk de betaling snel te
regelen: dat bespaart kosten en extra
werk voor het secretariaat.
NIEUWE PRIJZEN

- leden f 33,- leden buitenland f 43,- abonnementen via VAN en CJP f 24,50
- collectieve abonnementen:
eerste exemplaar f 95,volgende exemplaren f 13,- los nummer f 5,-

Taalfouten
Lubbers in
Troonrede
DEN HAAG — Premier
Lubbers, die traditioneel de
eindredactie van de Troonrede voor zijn rekening neemt,
heeft duidelijk moeite met
de vraag of een werkwoord
in het enkelvoud of meervoud moet worden gebruikt.
Tot driemaal toe laat hij de
Koningin namelijk een zin in
het enkelvoud uitspreken,
waar meervoud gebruikt zou
moeten worden.
De Neerlandici die door
het alom gerespecteerde Genootschap Onze Taal worden
afgevaardigd om de premier
terzijde te staan, hebben
kennelijk ook over de
taalfouten heéngelezen. Zo
staat er Onder meer: "De
omvang en welvaart van ons
Europa zonder grenzen
VERPLICHT tot èen gemeenschappelijk buiten
veiligheidsbeleid."-landse
Nee, de omvang en welvaart
-

VERPLICHTEN...

te initiatieven van de Taalunie op het
terrein van spelling, aardrijkskundige
namen, terminologie, certificaten Nederlands, taaladvisering en een nieuwe editie van de ANS te kunnen voortzetten.
Eind september kwam er al een reactie van de Vlaamse minister van Onderwijs; minister Van den Bossche wenst de
richting die werd ingeslagen naar een
'Taalunie Nieuwe Stijl' niet meer te wijzigen, maar hij benadrukt dat er aan de
samenwerking tussen de (nieuwe)
Taalunie en het genootschap niets hoeft
te veranderen.
<

sinterklaassurprise? St.-Nicolaascadeau?
kerstmisgeschenk? kerstkadootje?
Aan welk woord u ook de voorkeur geeft, Onze Taal is en blijft een ideaal kerst- of sinterklaasgeschenk. U bent een heel jaar lang als gever present, terwijl degene met wie u het
feest viert, tienmaal een surprise ontvangt.
Wanneer u een jaarabonnement op Onze Taal cadeau wilt doen, is een briefkaart naar
Onze Taal, Laan van Meerdervoort 14 A, 2517 AK Den Haag voldoende. U vermeldt naam en
adres van de begunstigde en uw eigen naam en adres. U krijgt dan een acceptgirokaart van
f 32,- en de begunstigde ontvangt twaalf maanden lang Onze Taal.
Ais u de briefkaart instuurt v66r 30 november (resp. 14 december) ontvangt de begunstigde het eerste nummer van Onze Taal v66r 5 december (resp. 25 december).
Indien u het eerste nummer zelf wilt overhandigen, vermeldt u dit dan op de briefkaart. Het
eerste nummer sturen wij dan aan u toe, de overige nummers aan de ontvanger van het
cadeau-abonnement.
Nadere inlichtingen: 070-356.12.20
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InZicht wil u lnlichten 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!

INFORMATIE OVER 'TAAlBAAK'
In het oktobernummer van Onze Taal
was de brochure 'Taalbaak' bijgesloten.
Door het ontbreken van een telefoonnummer van Uitgeverij Bohn hebben
tientallen lezers het genootschap gebeld
voor aanvullende inlichtingen n.a.v. de
bijsluiter. Vooral de informatie over de
(eind)prijs en over de omvang van het
naslagwerk bleek te kort te schieten.
Navraag bij de uitgever leert dat er nog
geen eindprijs of totale omvang bekend
is, maar dat er weI een schatting te geven
is. U tekent in op de eerste aflevering, die
uit ongeveer 150 pagina's bestaat. De
planning is dat u daarop vier jaar lang elk
jaar 300 pagina's aanvulling krijgt tegen
een prijs van (voorlopig) f 0,49 per pagina. De Nieuwsbrief die u 6 maal per jaar
ontvangt, telt 16 pagina's en wordt ook
tegen de paginaprijs in rekening gebracht
(= f 48,- per jaar). Een abonnement op
Taalbaak moet u dus voorlopig begroten
op minimaal f 850,-: f 49,50 plus vier jaar
ongeveer f 200,- per jaar, dit alles exclusief
BTWen verzendkosten.

TURBO-2
Vijf jaar geleden maakte Jan Kuitenbrouwer furore met Turbotaal, een 'snel'
boekje over modern taalgebruik. Het is
sindsdien niemand gelukt een boekje
over taal te schrijven dat zo succesvol
werd. Nu probeert Kuitenbrouwer het
zelf, met Nco-turbo, waarin hij het taalgebruik van nu beschrijft. Wat bleef, wat
verdween en wat kwam erbij? Kuitenbrouwer schrijft over de hip-hop-taal, de
taal van house-party's en die van Ikea.
Bovendien geeft hij antwoord op vragen
als: 'Hoe leer je de taal van Ajax?' en 'Hoe
spreekt de bekende Nederlander?'

argumenteren, klassieke retorica, drogredenen in de politiek en het analyseren
van maatschappelijke discussies. De bundel staat onder redactie van Harm
Kloosterhuis en Jose Plug en bevat bijdragen van onder anderen A.C. Braet, E.T.
Feteris, R. Grootendorst, A.D. Leeman en
P.J. Schellens.
Het redelijke debat. Argumentatiein
recht, politiek en maatschappelijke discus-

onder anderen Bordewijk, Vestdijk en
Reve) opgenomen en van woordverklaringen in 'basisNederlands' voorzien.
Proza van 1930 tot 1990 is samengesteld
door J. Fenoulhet en R.P. Meijer van het
University College in London. De reeks
basisteksten Nederlands is een initiatief van
de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
Proza van 7930 tot 7990. Basisteksten

sies wordt uitgegeven door Waterland

Nederlands wordt uitgegeven door

van Wezel en kost f 29,50.

Coutinho en kost f 14,50.

ISBN 90 6834 808 6

ISBN 90 6283 728 X

VAlSTRIKKEN

SCHRIJVEN

In De Taalvos-Spaans, samengesteld door
Frieda Kleinjan en Renee van Epenhuysen, worden de valstrikken belicht die
de Spaanse taal voor Nederlanders bevat.
Er wordt aandacht besteed aan woorden
die gemakkelijk verkeerd worden vertaald
(exito betekent bijvoorbeeld niet 'uitgang', maar'succes'), aan woorden die in
verschillende Spaanstalige landen een
andere betekenis hebben, aan de Spaanse
oorsprong van een aantal Nederlandse
woorden, en aan de Nederlandse invloed
op het Spaans.

In De kleine schrijfgids zet Mariet Hermans
uiteen hoe men prettig leesbare en correcte teksten kan schri jven. Ze geeft adviezen voor het kiezen van woorden en het
formuleren van zinnen en gaat in op correctheids- en spellingkwesties. Het boekje
is bedoeld voor mensen die in een korte
tijd hun vaardigheden in het schrijven
van zakelijke teksten willen verbeteren.
De auteur is redacteur bij organisatieadviesbureau Berenschot.

De Taalvos-Spaans wordt uitgegeven

wordt uitgegeven door Coutinho en

De kleine schrijfgids. Adviezen voor een
goedezinsbouw, woordkeuze en spelling

door Thomas Rap en kost f 20,-.

kost f 19,50.

ISBN 90 6005 431 8

ISBN 90 6283 892 8

ETYMOlOGIE
In Woord, ik beminje gaat Marlies Philippa
in op de vraag hoe woorden andere woorden kunnen voortbrengen. Wat hebben
bijvoorbeeld solarium en zolder met elkaar
te maken? Philippa besteedt voor het
beantwoorden van dit soort vragen aandacht aan de herkomst van woorden en
de ontwikkeling van woordvormen en
-betekenissen.

AMSTERDAMS
Bij Uitgeverij BZZT6H verscheen Hei zeit
wat. Het dialect van Amsterdam. In dit oorspronkelijk in 1948 door Jo Daan geschreyen boek wordt de geschiedenis van het
Amsterdams behandeld. Jan Berns verzorgde deze derde, herziene en uitgebreide druk. Hij gaat onder meer in op de
invloed die de joodse taal en het Bargoens
op het Amsterdams hebben gehad.

Neo-turbo. Van yuppiespeak tot global

Woord, ik bemin je wordt uitgegeven

Heizeit wat. Het dialect van Amsterdam

rap wordt uitgegeven door Prometheus

door Thomas Rap en kost f 23,50.

kost f 16,50.

en kost f 16,90.

ISBN 90 6005 441 5

ISBN 90 2691 756 9

ISBN 90 5333 066 6

NEDERLANDS lEREN
ARGUMENTEREN
In de bundel Het redelijke debat zijn acht
artikelen opgenomen over argumentatie
in juridische, politieke en maatschappelijke discussies. De artikelen zijn uitwerkingen van lezingen die als Studium
Generale aan de Erasmus Universiteit van
Rotterdam zijn gehouden. In de artikelen
wordt aandacht besteed aan juridisch

Een vreemde taal kun je op verschillende
manieren leren: woordjes stampen, grammatica leren, veel spreken en veellezen.
In de reeks Basisteksten Nederlands wordt
ervan uitgegaan dat je met een vocabulaire van zo'n 2000 woorden een heel eind
kunt komen. Onlangs verscheen het
derde deeI in de reeks: Proza van'1930 tot
1990. Hierin zijn elf korte teksten (van

EUFEMISMEN
In de Prisma van de eufemismen laat
Riemer Reinsma een flink aantal eufemismen de revue passeren. Ze zijn afkomstig
uit de politiek, de economie en talloze
andere levensterreinen en worden door
Reinsma in essayachtige hoofdstukken
besproken. Veel eufemismen hebben te
maken met erotiek, lichaamsfuncties en
ziektes. De nadruk bij de selectie van de
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woorden is gelegd op actuele eufemismen, zoals grenshospitium, concentratie
en contactzuinig.
-schol
De Prisma van de eufemismen is verschenen bij Uitgeverij Het Spectrum en kost

I 14,90.
ISBN 90 274 2934 0

COMPUTERTERMINOLOGIE

TAALDAG NRC HANDELSBLAD

Een overzicht van veelgebruikte terminologie wordt gegeven in Computerterminologie. De termen die in het boek worden
behandeld, zijn afkomstig uit alle deelgebeden van de informatica. Ze worden
waar nodig verduidelijkt met illustraties.
Computerterminologie. Van ASCII tot

SLANG EN JARGON

Z-modem is geschreven door Line Up

Marc De Coster bracht in het Woordenboek van jargon en slang het taalgebruik

Tekstprodukties, in samenwerking met

van een groot aantal beroepsgroepen en

Magazine. Het wordt uitgegeven door

subculturen bijeen. Van prostituées tot
zendamateurs en van havenarbeiders tot
beursspeculanten wist De Coster de specifieke woordenschat vast te leggen. In dit
voorwoord van het omvangrijke en goed
leesbare boek zet De Coster nader uiteen
wat hij onder jargon en slang verstaat.

Het Spectrum en kost f 17,50.

Het Woordenboek van jargon en slang is
verschenen bij Uitgeverij Bert Bakker en
kost f 59,50 (gebonden f 79,50).

ISBN 90 351 1115 X (gebonden: 90
351 11281)

de redactie van Personal Computer

ISBN 9027431248

HELDER SCHRIJVEN

Onder deze titel verscheen bij Uitgeverij
Prometheus een boekje met schrijfadviezen. Aan de hand van voorbeelden die
aan de praktijk zijn ontleend, laten Rob
Doeve en Margreet Onrust zien wat een
goede en wat een `minder gelukkige' formulering is. De vier hoofdstukken van
het boekje zijn onderverdeeld in paragrafen die met oefeningen worden afgesloten.

Op 28 november houdt NRC Handelsblad
in de Oude Manhuispoort te Amsterdam
een taaldag onder de titel `Rare Talen &
Vreemde Talen'. Tussen 10.00 en 16.30
kan de bezoeker lezingen of werkgroepen
bijwonen. Voor de werkgroepen (560
bezoekers) kan men zich alleen plaatsen
door een vertaling in te sturen van een of
meer gedichten die op 25 september in de
NRC zijn gepubliceerd. De lezingen over
de taal `van de politiek', `van de ironie',
`van de wet' en `van geleerden' zijn voor
320 overige bezoekers toegankelijk. U
kunt u opgeven door middel van een aanmeldingsbon uit de NRC van 30 oktober
of 13 november.
Toegangskaarten kosten f 65,- (voor
programma, koffie /thee en de lunch).
Voor nadere informatie of reservering:
Livia Verstegen, 010-4067788.

Helder schrijven. Praktische adviezen voor
duidelijk taalgebruik kost f 17,90.

ISBN 9053331336

EERSTE DRUK VAN DALE

Johan Hendrik van Dale

N IEUW WOORDENBOEK
DER NEDERLANDSCHE TAAL (1872)
De basis voor het enorme succes van de Grote Van Dale werd gelegd in 1872. Toen verzorgde Johan Hendrik van Dale de tweede druk van het
NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL. In vijfjaar tijd beschreef hij voor dit boek ruim 18.000 nieuwe woorden.
Hij voorzag talloze woorden van - soms uitvoerige - etymologische en geschiedkundige
aantekeningen, gaf uitgebreide verklaringen bij begrippen m.b.t. landbouw en natuur, en
plaatste bij germanismen een waarschuwing. Tijdgenoten waren buitengewoon lovend over
dit woordenboek, dat de hedendaagse lezer niet alleen inzicht geeft in het taalgebruik van de
19e eeuw, maar ook informeert over de stand van wetenschap en techniek in dat tijdsgewricht.
Het woordenboek besluit met een biografische schets van Van Dale door zijn leerling
Jan Manhave.
Deze fotomechanische herdruk is bovendien voorzien van een uitvoerige inleiding door de
historicus Ewoud Sanders, medewerker van Onze Taal.
een uitgave van

.... .......... RuitenbergBoek

Luxe ebonden
1400 pagina's
S

peciale pri Jjs 39 50

(plus f 5,50 porto)

Deze unieke facsimile uitgave van de eerste Van
Dale is alleen verkrijgbaar bij De Bijenkorf en via
het Genootschap Onze Taal door overmaking van
f 45,— (incl. porto) op girorekening 42 65 902
t.n.v. Onze Taal in Den Haag, waarna per
omgaande toezending volgt.
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RUGGESPRAAK

DE ZACHTE STAL

Een boer heeft
naar zijn
koe
best wel ,
gevoelens
toe.

Genaturalisee rse Du itser , 62
jaar, in het b ezit van ee n eigen
woning en ST A C A RA VAN
(V.U.T.), zoekt v ro uw van 55
to t 62 jaar , vo or serieuze relatie , met als doel samen w onen . Huidskleur gee n b ezw aar.

Levi Weemoedt

Meer dan 2/3 van de patienten kon met een
behandeling adequaat worden vergruisd.
jaarvers/ag St. Antoniushove

Maegestreden heeft de Here tach nag thuisgehaald...

oproep aan
de houders
van een
geringnietoogd rijbe..
WI JS

/n form a ti erubriek Gemeente
Gorsse/

k heb ooit, net als vee l te
veel anderen, een opleiding
tot neerlandicus voltooid . In
Vlaanderen wordt zo'n neerlan dicus 'Licentiaat in de Germaanse Filologie' genoemd, en
als je tegen een Hollander zegt:
'Ik ben Licentiaat in de Germaanse Filologie', dan vraagt
zo'n Hollander geheid 'WAT
ben je?', op een toon alsof je
'm had toevertrouwd: 'Ik ben
een gnoekweker met achterwaartse castratieangst.'
Overigens houdt dat soort dingende ontelbare verschillen
tussen Vlamingen en Hollanders op een prettig hoog
niveau .

I

NRC Hondelsblod

Toen kwamen
de zonen aan
bod en gaven
als zingend
ensemble
diverse huisconcerten in
ruil v o o r eten,
waardoor het
gezin het
hoofd boven
de aarde kon
houden.
De Gooi- en fem /on der

taal
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LASTIGE LEESTEKENS

Een kwestie van persoonlijke smaak?

•r

TITULATUUR

Waar een klein land groot in kan zijn
r

HET STIJLBOEK VAN DE VOLKSKRANT

Eenheidsworst of verscheidenheid?
VERKLEINWOORDJES
SLIMMERIKEN EN KWIEBUSSEN

Medeklinkerverdubbeling: niet voor niets een
groot struikelblok in onze spelling

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
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Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
Telefoon 070-3561220
Fax 070-3924908
Het Genootschap On ze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel
'h et verantwoorde gebruik van de
Nederlandse taal te bevorderen en
aan hen die haar gebruiken meer
begrip en kennis daarvan bij te
brengen.'
Het maandblad Onze Taal (oplage
38.000) wit op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzieht geven in aile zaken die het
taalgebruik betre ffen .
Niet aileen de deskundige is aan het
woord in On ze Taal, maar ook en
vooral de taalgebruiker in welke
ho edanigheid ook .
Voor het overnemen van art ikelen
is toestemming van de redactie no dig.
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Leestekens: een lastige keuze
F. Jansen

ten) verwerkten we twee probleempjes waarin de proefpersonen moesten kiezen tussen het weI of niet
plaatsen van een leesteken.

Is er over leestekens
geschreven wordt, gaat
het meestal over kornrna's die niet volgens de
regels geplaatst zijn. Maar
er is ook een grijs leestekengebied: al
die gevallen waarin de persoonlijke
voorkeuren van de schrijver de
doorslag geven. In het kader van
een werkgroep heeft een groepje studenten cornmunicatiekunde van de
RU Utrecht* zulke voorkeuren van
24 mannen en 24 vrouwen, allen
hoog opgeleid (HBO of universiteit)
en werkzaam in een taaiberoep
(zoals copywriter, docent, journalist)
nader onderzocht. Deze proefpersonen werden korte tekstparen voorgelegd die identiek waren op de
interpunctie na. Bij elk tekstpaar
werd aangegeven aan welk van de
volgende genres het fragment ontleend was: studieboek, nieuwsbericht, wervende folder of advertentie. De proefpersonen moesten
steeds aangeven aan welke interpunctiewijze ze de voorkeur gaven
en deze voorkeur in eigen woorden
motiveren. Bij de analyse bleken de
meeste motieven in een van de volgende drie categorieen te passen:

Het eerste probleem betreft de punt
die we al dan niet tussen twee door
een voegwoord nevengeschikte
hoofdzinnen kunnen zetten, zoals
in de volgende studietekst:

A

Betekenis: leesteken X drukt beter
uit wat de bedoeling van de tekst is,
dan leesteken Y.
Regelvolgzaamheid: leesteken X is
correct volgens interpunctie- of
grammaticavoorschriften en Y niet.
Genre: leesteken X is meer geschikt
voor het genre waartoe de tekst
behoort.
Ik bespreek hier zes van dergelijke
keuzekwesties.
NEVENSCHIKKINGEN

In de teksten met een informerend
doel (studieboeken en nieuwsberich-

1 Het is bijvoorbeeld koud, nat en
winderig(.) of misschien ook wei
warm en droog.

De liefhebbers van een punt zijn
hier duidelijk in de minderheid.
Tweederde van de proefpersonen gaf
de voorkeur aan een puntloze zin.
De motiveringen zijn tweeledig:
de twee delen horen te sterk bij
elk~ar (motivering a) en een hoofdzin mag niet met een voegwoord
beginnen (motivering b). Naar verhouding werd maar heel zelden als
bezwaar van de punt opgegeven dat
de tweede hoofdzin dan geen onderwerp en gezegde zou bevatten.
Het tweede probleem verwerkten we
in een nieuwsbericht waarin tussen
twee hoofdzinnen een komma zou
kunnen staan:
2 In de waaiers dacht Ottevanger
goed te zitten(,) maar in dergelijke
situaties is een manoeuvre fataal.

In 2 bleken de verhoudingen juist
omgekeerd te liggen. Er waren twee
keer zoveel voorstanders als tegenstanders van het zetten van de
komma. De motiveringen waren
van het a-type: door de komma
wordt de tegenstelling tussen de
twee zinnen duidelijker uitgedrukt.
De minderheid die zich tegen de
komma in 2 uitspreekt, geeft vooral
het b-motief: die personen volgen
de regel 'voor een nevenschikkend
voegwoord nooit een komma'.
Een minderheid klampt zich dus

vast aan de - onjuiste - regel dat
voor een nevenschikkend voegwoord geen leesteken hoort. De
meerderheid let op de betekenis:
horen de twee helften bij elkaar,
dan geen leesteken, anders weI. In
informatieve genres is een komma
nog steeds normaler dan een punt.
PUNT OF KOMMA

In zin 1 met punt maakten we al
kennis met de hijgstijl, die vooral in
advertenties voorkomt: korte zinnetjes en zinsfragmenten worden als
zelfstandige hoofdzinnen gepresenteerd. Wat vinden de proefpersonen
daarvan? In het volgende voorbeeld
uit een wervende folder konden ze
kiezen uit een bijstelling die wel of
die niet losgekoppeld werd van haar
kern:
3 Oat kan in Holland casino's.r, de
enigeechte casino's die ons land rijk
is.

Op dit punt zijn de meningen keurig in evenwicht. Deene helft van
de proefpersonen kiest voor de
punt, omdat het genre korte zinnen
eist en de bijstelling zo de gewenste
nadruk krijgt. De andere helft kiest
voor de komma, vooral omdat de
bijstelling aIleen dan duidelijk bi]
Holland casino's hoort.
Twee andere types hijgzinnen standen in een advertentietekst:
4 Ik leefactief.l Hou van m'n gezin.
Met eten buvooroeeid.), Lekkere
gezonde dingen./, Veel variatie.i,
Minder vet.

Hier kiezen plotseling twee keer
zoveel proefpersonen voor de hijg..
stijl als ertegen. Favoriet is decmotivering: het horten en staten
hoort in reclametaal. De conclusie
moet zijn dat de hijgstijl niet wordt
afgekeurd in genres die op overtuigen gericht zijn - en in adverten>
ties zelfs de voorkeur heeft.

------------------------------275·---------------J

•

ONZE TAAL 1992 • 12

PUNT OF PUNTKOMMA
De puntkomma is een enigszins
tweesiachtig Ieesteken (Renkema,
Schrifwiizer, bIz. 189). Buiten de
opsomming is zij gereserveerd om
een mededeling aan te kondigen die
nauw aansluit bij de voorgaande:
extra informatie, een toelichting of
een voorbeeld (Van der Horst, Leestekenwiizer, bIz. 35). In een studietekst namen we een puntkomma op
die expliciet een voorbeeld introduceert:
5 Wanneer je buiten loopt merk je
altijd iets van het weer;/. het is bijvoorbeeld koud...

Hoewel 5 een typisch geval voor de
puntkomma zou moeten zijn, blij-

•
'De schrijftaallijkt
de laatste jaren
krachtdadiger
geworden te zijn'

•
ken er precies evenveel voorstanders
ais tegenstanders van de puntkomrna te zijn. Opmerkelijk is dat beide
groepen zich voornamelijk van een
a-motivering bedienen: de samenhang in het zinsverband. De voorstanders vinden de puntkomma
terecht gebruikt omdat het verband
tussen de twee zinnen zo hecht en
duidelijk is. De tegenstanders vinden het inhoudelijke verband juist
nog niet vast genoeg om een puntkomma te rechtvaardigen.
We Iegden ook het volgende geval
voor:
6 Met Honig kan uw cakeniet mislukken./; het recept is heel eenvoudig:

Deze reclametekst is interessant
omdat de Ieestekens hier sturend
zouden moeten werken. Met de
puntkomma krijgt de tweed~ zin
voornamelijk een toelichtende
Iezing. Met een punt fungeert de
tweede zin vooral ais introductie
van de gebruiksaanwijzing.
De proefpersonen spreken bij 6

duidelijke taaI. Ze kiezen voor de
punt. Niet zozeer omdat het genre
dat eist, maar omdat ze niet overtuigd zijn van het nauwe betekenisverband tussen de beide zinnen.
Interessant is ten siotte dat enkele
proefpersonen melden een hekel
aan de puntkomma ais zodanig te
hebben. Mijn conclusie: de puntkomma kan het best spaarzaam
gebruikt worden, en weI aIleen in
gevallen waarin twee hoofdzinnen
echt overduidelijk een nauw verband met eikaar hebben.
• OPSOMMINGEN
Van der Horst (bIz. 25) vindt dat
tussen Ieden van opsommingen een
komma hoort te staan; ais die Ieden
lang zijn, adviseert hij een puntkomma. In zijn hoofdstuk over het
streepje (bIz. 74) lijkt hij nogal gereserveerd tegenover de opsomming
met streepjes te staan, maar hij
gebruikt ze zelf weI. Renkema (bIz.
73) is aanzienlijk enthousiaster over
de streepjesopsomming. Welk type
opsomming vinden de proefpersonen het aantrekkelijkst? Zij moesten
hun oordeel geven over drie opsommingen: in een studieboek, een folder en een advertentie, varierend in
ingewikkeldheid en Iengte van de
Ieden. Een voorbeeld is:
7 In de levenscyclus van het gezin
zijn zes fasen te onderscheiden: de
vrijgezel, het samenwonende of pas
getrouwdestel zonder kinderen, het
gezin met jonge kinderen, het gezin
met schoolgaande of studerende kinderen, het oudere echtpaar waarvan
de kinderen uit huis zijn, de alleenstaande bejaarde.
In de levenscyclus van het gezin zijn
zes fasen te onderscheiden:
- de vrijgezel,
- het samenwonende of pas getrouwde stel zonder kinderen,
- het gezin met jonge kinderen,
- het gezin met schoolgaande of studerende kinderen,
- het oudere echtpaar waarvan de
kinderen uit huis zijn,
- de alleenstaande bejaarde.

Tot onze verrassing maakten de
proefpersonen geen enkel genreonderscheid, en kozen ze in aIle drie
de gevallen met grote meerderheid

voor de variant met aandachtsstreepjes. De motivering was eveneens homogeen: streepjes maken de
opsomming veel duidelijker.
TUSSENZINNEN AFBAKENEN
Een schrijver kan kiezen tussen
komma's en aandachtsstreepjes als
hij zijn tussenzin duidelijk wil
afscheiden van de ornringende zin.
Van der Horst (blz, 27) geeft de
voorkeur aan streepjes boven
komma's, omdat streepjes duidelijker zijn. Renkema (bIz. 191) adviseert aandachtsstreepjes als de tussenzin duidelijk moet uitkomen.
Voorts reserveert hij het streepje
voor terzijdes en andere mededelingen die niet in het verband van de
ornringende zin passen.

In het experiment werden in plaats
van terzijdes enkele bijwoordelijke
bepalingen opgenomen waarop de
nadruk kan worden gelegd:
8 De renners zochten,/- waar
mogelijk,/- beschutting tegen de
dwarse wind (...)
9 Het komende seizoen kent een
grote variatie aan repertoire, waarbij,/- zoals u dat van het Nationale
Ballet gewend bent,/- romantischklassieke en eigentijdse werken aan
bod komen.
10 Bij ons kunt u,/- intiem en in
uiterst aangename sfeer,/- een
gokje wagen.

De oordelen bleken hier diffuus. In
8 gaan voor- en tegenstanders van
het streepje gelijk Ope In 9 is een
kleine meerderheid voor het streepje, vooral omdat er al meer komma's
in de zin staan. In lOis er juist een
ruirnere meerderheid voor de
kommavariant. Uit de rnotiveringen
kunnen we afleiden hoe dit resultaat
verklaard rnoet worden. Aan het
aandachtsstreepje worden verschilIende betekenissen toegekend. Ten
eerste erkent een aantal proefpersonen weI dat het streepje de bepaling
duidelijker laat uitkomen, maar
sommigen achten die duidelijkheid
in het ene geval weI gewenst en in
het andere niet. Belangrijker: nogal
wat proefpersonen menen dat het
aandachtsstreepje aIleen voor terzij-
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des geschikt is of voor heel belangrijke mededelingen waar de schrijver
de aandacht op wil vestigen. Anderen denken dat het streepje juist signaleert dat het tussenliggende deel
net zo goed weggelaten kan worden.
Een andere methode om een tussenzin af te bakenen zijn de ronde
haakjes. Renkema (biz. 191) reserveert de haakjes voor keuzes, verwijzingen en verklarende toevoegingen. Van der Horst (biz. 62) waarschuwt tegen de haakjes : de betekenis is onduidelijk en lezers zijn
geneigd de stukken informatie tussen haakjes over te slaan .
Opmerkelijk vind ik dat beide
'wijzers' een voordeel van de haakjes
ongenoemd laten : doordat ze een
richting aanwijzen (het linkerhaakje
introduceert en het rechterhaakje
sluit at) geven de haakjes meer
informatie dan komma en streepje.
De proefpersonen kregen een verklarende opsomming tussen haakjes
voorgelegd:
11 Maar alsje al die organismen van
een bosnaast elkaarziet, zijn ze zo
verschillend -/(een eekhoorn, eenden, een kever, een Vlaamse gaai,

een varen -I) dat je ze toch allemaal moet bestuderen.

-'
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De voor- en tegenstanders houden
elkaar weer in evenwicht. Uit de
motiveringen blijkt dat het haakje
voor aile proefpersonen een ondubbelzinnige betekenis heeft: het signaleert altijd dat er onbelangrijke
informatie tussen staat, die weggelaten kan worden. Sommige proefpersonen zeggen zelfs dat altijd in
gedachten te doen om de zin beter
te kunnen overzien . Wat de tegenstanders van haakjes stoort, is de
nadrukkelijkheid ervan . Ze worden
erdoor bij het lezen opgehouden.
UITROEP- EN VRMGTEKENS
Er zijn sprekers die weigeren op te
treden als ze niet over microfoon en
versterkers kunnen beschikken. De
schrijftaallijkt de laatste jaren eveneens krachtdadiger geworden te zijn.
We legden de proefpersonen twee
advertentieteksten voor, waarin ze
konden kiezen uit een punt of een
uitroepteken: een produktnaam aan
het slot van de tekst in 12, en een
bevelende zin in 13:
12 Tessa van Frico./!
13 Maak een cake met Honig./!

o

De resultaten zijn duidelijk. Het uitroepteken is favoriet: tweederde van
de proefpersonen kiest in het eerste
geval voor de variant met het uitroepteken en bij de bevelende zin
loopt het percentage op tot 85%.
De motivering is in beide gevallen
genrespecifiek . In advertenties
horen uitroeptekens.
Schrijvers zonder ervaring bedienen
zich weleens van twee uitroeptekens. Zij hebben geen kennis genomen van Van der Horsts waarschuwing 'Plaats nooit meer dan een uitroepteken' (biz. 56).
Stellen de proefpersonen eveneens geen prijs op interpunctionele
overdaad? We legden het volgende
geval voor uit een advertentie:
14 ...als u zelf het zakjeal niet hebt
leeggegeten!/!!

Wat blijkt? In een advertentie is het
ontbreken van uitroeptekens zo
langzamerhand verdacht, omdat
overdrijven erbij hoort: twee van de
drie proefpersonen kiezen: !!
Ook dubbele vraagtekens ontlokken
Van der Horst gefronste wenkbrauwen : IEr is nooit reden voor twee
vraagtekens: een is genoeg' (biz. 51).
Dit leesteken boden we in een foldertekst als voigt aan :
15 lin in een heelbijzonderavondje

uit...?/??
De verwachting was dat de comb inatie van stippeltjes en dubbel
vraagteken wei op brede weerstand
zou stuiten . Maar nee, zelfs in dit
geval kiest een kleine meerd erheid
(58%), alweer om genrespecifieke
redenen, voor het dubbele vraagteken.
Maar toch zijn er ook voor deze
proefpersonen grenzen, en die worden getrokken bij ?! (Van der Horst:
'Vermijd ?! en !? liever'.) Geconfronteerd met de volgende opening
van een folder:
16 Ongewenst zwanger!?

kiest meer dan tweederde van de

>

--------------------------277---------------'

. . ONZE TAAL 1992 • 12

REACTIES
proefpersonen voor het bescheiden
enkele vraagtekentje, vooral omdat
hun niet duidelijk is wat de combinatie !? zou kunnen betekenen.

Adviezen

•
•
•
•

1 Zet een komma voor het nevenschikkend voegwoord maar als de
betekenis van de zin daarmee
beter tot uitdrukking komt.

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 veranderingen aanbrengen in reacties. Bij belangrijke wijzigingen raadplegen wij de auteur. Readies kunnen doorga~ns worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

•

2 Gebruik in folders en advertenties gerust onvolledige zinnen.
Wees er terughoudend mee in
teksten met een hoofdzakelijk
informatief karakter.
3 Gebruik de puntkomma aIleen
als u het verband tussen twee
inhoudelijk nauw samenhangende hoofdzinnen wilt benadrukken.
4 Zet de leden van een opsomming altijd onder elkaar zo gauw
een of meer van die leden uit
meer dan drie woorden bestaat,
en markeer het begin van ieder
lid (met een aandachtsstreepje of
iets anders).

(GOD BE)HOUD(E)OE

n de rubriek 'Van woord tot woord'
schrijft Marlies Philippa in het oktobernummer onder de titel 'Doeg, ik zie je!'
dat het Brabantse houdoe! zoveel betekent
als 'houd u (goed)'. Toen ik meer dan dertig jaar geleden in Brabant kwam wonen,
was mij als Geldersman die groet onbekend. Mijn 'hoofd der school' vertelde me
dat het een rest is van de vrome wens:
(God be)houd(e)oe! Het leek me een zeer
plausibele verklaring, en nog steeds vind
ik het prima als mijn leerlingen me op die
manier goedendag zeggen, al weten ze
niet wat het betekent.

I

•

ZICH IDENTIFICEREN

Mr. P.F. van Oosten de Boer - Leersum

5 Voor tussenzinnen binnen
hoofdzinnen is niet een optimale
markering aan te geven. Gebruik
daarom:
- haakjes als de informatie in de
tussenzin aIleen bedoeld is voor
sommige groepen lezers;
- aandachtsstreepjes als de omringende zin en/of de tussenzin al
komma's bevat;
- komma's in de overige gevallen.
6 Gebruik in teksten die bedoeld
zijn om te overtuigen gerust een
of twee uitroeptekens of vraagtekens. Maar vermijd combinaties
van deze leestekens.
<

* Ik dank de dames L. van den Broek,
R. Creton, D. Evers en E. Smid.
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aren geleden waagde ik het mijn oudere
zuster te beloven dat ik me ergens over
zou infotmeren; ik kreeg de wind van
voren: 'zich informeren' bestond niet! Ik
heb dat werkwoord dan ook nooit meer
in wederkerende vorm gebruikt.
Nu signaleert F. Jansen in Afkokers
(Onze Taal nummer 10, blz, 215) het verschil in betekenis tussen zich legitimeren
en zich identificeten. Ook toont hij aan dat
'zich legitimeren' ouder is. Terecht, maar
naar mijn smaak zou het beter zijn te zeggen dat 'zich identificeren' erg jong is. De
achtste druk van Van Dale (1961) kent
'identificeren' nog niet als wederkerend
werkwoord, ook niet in de Engelse (to
identify oneself) en Franse betekenis 'zich
vereenzelvigen met'. Identificeren was in
1961 uitsluitend: de identiteit van [een
lijdend voorwerp] vaststellen. Inmiddels
zijn alle woordenboeken overstag gegaan.
Het gaat hier om een 'stukje' taalverandering waarvoor ik geen waardering hebe
'Zich informeren' wordt intussen in
Van Dales twaalfde druk nog op dezelfde
wijze veroordeeld als in de achtste: teen
gallicisme'.

RODEKOOLTJE

Leen de Ruiter- Heiloo

A.T." Putman - Berkel-Enschot

e bijdrage van professor Booij over de
spelling van een samenstelling (Onze
Taal van oktober) behoeft een enkele correctie en aanvulling.
Booij beweert dat rode kool net als
zuurkool de naam voor een bepaald type
kool is. Zuurkool kan echter niet onder
dezelfde noemer worden gebracht als
rode kool. Rode en witte kool zijn koolsoorten, maar zuurkool is door gisting
zuur geworden, fijngesneden witte kool,
zoals zeker in de kop van Noord-Holland
bekend kan zijn.
Rodekool mag ook worden aaneengeschreven. Van Dale vermeldt het woord
rodekool met tussen haken de opmerking:
'ui t de ti jd dateen ech t rode variant
bestond'. Het verkleinwoord is dan rodekooltje, dus wat spelling betreft wel degelijk te vergelijken met hogeschooltje.
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KABINET-LUBBERS

Ir. J. A. Klaassen - Waalre
e artikelen van S.R. van der Mije en
prof. G.E. Booij (Onze Taal oktober
1992) geven een heldere uiteenzetting
van de regels voor de schrijfwijze van
samengestelde woorden. Op een punt
verschil ik echter van mening met prof.
Booij.
Booij stelt een woordgroep als kabinetLubbers gelijk met de heer Lubbers. Het
verband tussen de twee woorden is echter
geheel anders; Lubbers is wel een heer,
maar geen kabinet. Soortgelijke overwegingen gelden bijvoorbeeld bij de wetVermeend, de belastingvereenvoudigingOort, de commissie-Deetman. We hebben
hier niet te maken met een samenstelling
in eigenlijke zin; prof. Booi] heeft gelijk
dat dat niet de reden kan zijn voor het
gebruik van het koppelteken. De naam
met het koppelteken dient als een soort
etiket, is een verkorte aanduiding voor

D
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'voorgezeten door', 'ingediend door', enz.
De notatie met koppelteken en persoonsnaam moet beschouwd worden als een
gevestigd taalgebruik en verdient om die
reden handhaving. Dat men het koppelteken in de krant dikwijls ziet ontbreken,
heeft geen bewijskracht; zorgvuldig taalgebruik is daar zeldzaam.

n BIJWOORDEN VAN BELEEFDHEID
Kees Oudejans - Amsterdam

d Fooien schreef in Onze Taal van
januari 1992 over woordjes als maar
in Geef maar hier, even in Mag ik even het
zout, ook in Hebt u ook bloemkool?, enzovoort. Professor Kirsner ging in nummer
7/8 daarop in.
Fooien stelt dat sommige van deze
ogenschijnlijk betekenisloze pragmatische bijwoorden 'in een bepaald gebruik
toch een bijdrage leveren aan de beschrijvende inhoud van de zin'. Wat meer studie van de rol die de pragmatische bijwoorden in het alledaags verkeer vervullen, kan duidelijk maken hoe dat gebeurt.
Ik schrijf dit met enige schroom want
ik ben geen linguïst. Maar ik kan mij
beroepen op de taalkundigen Leech,
Brown en Levinson, die in het kader van
hun onderzoek naar beleefdheid aandacht hebben besteed aan de genoemde
bijwoorden. Zij maken onderscheid tussen positieve en negatieve beleefdheid.
Negatieve beleefdheid komt tegemoet
aan de fundamentele behoefte van de
toegesprokene om niet lastiggevallen te
worden. Daartoe kan de spreker kiezen uit
verschillende 'strategieën'. Wanneer een
spreker de luisteraar iets voor hem wil
laten doen, kan zijn strategie bestaan uit
het bagatelliseren van wat hij van de
ander 'vraagt':

A

Doe het even.
Doe je het even?
Wil je het even doen?
Zou je het even willen doen?
Zou je het misschien even willen doen?
Zou je het misschien even voor me willen
doen?

Terughoudender kan het niet.
Als de negatieve beleefdheid op elk
moment zulke hoge eisen stelt aan onze
terughoudendheid in het sociale verkeer,
dan ligt het voor de hand de functie van
de pragmatische bijwoorden (ook) in die
richting te zoeken.
Positieve beleefdheid komt, zeggen
Brown en Levinson, tegemoet aan de fundamentele behoefte van de toegesprokene aan goedkeuring en waardering, aan
belangstelling voor wat hem bezighoudt.
Als bijvoorbeeld iemand aan de groenteman vraagt Hebt u ook bloemkool?, dan
laat hij door het woordje ook uitkomen
dat hij oog heeft voor de rijkdommen die
de groenteman in zijn kraam heeft uitgestald.
Literatuur:
Principles of pragmatics, Geoffrey N.
Leech, Cambridge, 1983.
Politeness, some universals in language

'Rare Talen & Vreemde
Talen' GEBUNDELD
N

z

0

In januari verschijnt een bundeling
van de lezingen over 'Rare Talen' die
tijdens de NRC Handelsblad- Taaldag
op 28 november werden gegeven: v
• 'De tool van de Wet',
door C. Ch. Mout,
• 'Abracadabra - tool van geleerden',
door Frans W. Saris,
• 'De tool van connoisseurs',
door Hans Heestermans,
• 'Rare Tolen & Vreemde Tolen',
door Jan Kuitenbrouwet,
• 'Tool en ironie', door Hugo Brandt
Corstius (onder voorbehoud).

Het boek zal circa 100 bladzijden tellen en gaat f 17,50 kosten (inclusief
verzendkosten).
'Rare Talen & Vreemde Talen' zal
niet verkrijgbaar zijn in de boekhandel. U kunt het bestellen door
f 17,50 over te maken op girorekening 4265902 van het "Genootschap
Onze Taal in Den Haag.
Het boek zal u enkele weken na
de bestelling worden toegestuurd
door uitgeverij Balans.

usage, Penelope Brown en Stephen C.

Levinson, Cambridge, 1987.

EEN NIEUWE LITERATUURGESCHIEDENIS
HET VERHAAL VAN DE
NEDERLANDSE
LITERATUUR
(gebonden in drie luxebanden)

- Doe de deur even dicht. (Het kost haast

geen tijd.)
- Doe de deur maar dicht. (Je hoeft alleen

maar even de deur dicht te doen.)
Leech laat zien hoe sterk het beleefdheidsbeginsel ons taalgedrag bepaalt en
hoeveel belang wij er in de omgang aan
hechten. Geef hier! of Ga opzij! wekken —
tenzij de spreker duidelijk geëxcuseerd is
— bij de toegesprokene onmiddellijk
agressie op. Toevoeging van het woordje
even maakt een wereld van verschil.
Wat mij als psycholoog vooral interesseert, is de 'overdrijving' die vaak met
deze negatieve beleefdheid gepaard gaat:

FREDDY DE SCHUTTER
Het persoonlijke verhaal van een gedreven
literatuurkenner: een overzicht van de
Nederlandse literatuur voor de liefhebber!
Deel één verschijnt in oktober 1992, delen twee en drie respectievelijk
in het najaar van 1993 en 1994.
De prijs per deel bedraagt

f 69,50.

Bij voorintekening vóór 1 januari 1993 bedraagt de prijs f 160,- voor
de drie delen samen.

UITGEVERIJ WERELDBIBLIOTHEEK
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AFKOKERS
F. jansen

Plaats bepaald
(",,

:-,. De socioloog
"~ . ~
Goudsblom, geinter6>, lJ ~2 viewd in de Volkskrant
.p.
(15-2-92), bespreekt de
redenen waarom de
prehistorische mens
zijn doden ging begraven of verbranden. Goudsblom meent dat zodoende voorkomen werd dat roofdieren
door het consumeren van lijken, de
smaak van mensenvlees te pakken
zouden krijgen. Hij zegt:

~

5'

'lk kwam op het idee omdat ik eens
een verslag heb gelezen over een luipaard die in India mensenvlees ging

eten.'
Bij deze zin zie ik een luipaard voor
me die na rijp beraad zijn koffers
pakt, om een lange reis te maken.
Die suggestie wordt gewekt door de
plaats van de bepaling in India : doordat die in de bijzin en bij het bewegingswerkwoord ging staat, krijgt in
een richtingsinterpretatie. j e lost dit
op door het zinsdeel in India naar
voren te halen: teen luipaard in Ind ia
die mensenvlees ging eten '.
In een aflevering van de Telegraaf-serie over het (liefdes)leven van
Grace Kelly (3-3-92) is de volgende
zin te lezen:
'Ondanks het feit dat Mil/and dertig
jaar gelukkig met dezelfde vrouw
getrouwd was, bleefhij een rokkenja-

qer.'
Deze zin klinkt oak een beetje raar,
omdat de lezer geneigd is gelukkig met
dezelfde vrouw samen te nemen, zodat
de betekenis wordt: 'Milland was dertig jaar getrouwd, en gelukkig met
dezelfde vrouw nag wel. ' Zo moralistisch is deze Telegraaf-s erie niet.
De ware bedoeling komt beter
over als we gelukkig naar achteren
schuiven, tot vlak voor getrouwd: 'dat
Milland dertig jaar met dezelfde
vrouw gelukkig getrouwd was' of,
duidelijker nog: 'dat Milland dertig
jaar gelukkig getrouwd was met
dezelfde vrouw'.

Het anti-seksisme

De latere Fuhrer

De socioloog C.
Schuijt formuleert in
zijn Volkskrantcolumn (24-2-92)
, en ige richtlijnen ter
~=?~
vermijding van seksistisch taalgebruik. Een van die richtlijnen is: verwijs naar sekseneutrale
woorden nooit aIleen met ziin, maar
met zijn of haar. Ais voorbeeld van
hoe het moet, geeft hij de volgende
zin: 'Ieder mens heeft zijn of haar
gebrek'.
Daar valt een lezer over (de
Volkskrant 27-2-92 ). Uit het ontbreken van een -e achter ieder moeten
we volgens hem afleiden dat Schuijt
niet de mens voor ogen staat, maar
het mens. En deze onzijdige vorm is
- 0, ironie - in het Nederlands
gereserveerd voor vrouwen. De
voorbeeldzin had dus moeten luiden: 'Iedere mens heeft zijn of haar
gebrek'.

Een Nederlands
lyceum zegt zijn uitwisselingsprogramma
met een Oostenrijkse
school in Lambach op
omdat Hitler op
dezelfde school heeft gezeten. In het
verslag van de Telegraaf van 22
februari 1992 staat de volgen de zin:

Ongetwijfeld ironie
'Natuur en Techniek'
bestaat zestig jaar. In
NRC Handelsblad van
25 februari 1992 werd
het blad als voIgt gefelicite erd :
'Mooi vormgegeven blad, redactieadviesraad met allemaalprofessoren,
ongetwijfeldinteressante verhalen.
Prins Claus schijnt er gek op geweest
te ziin.'

Hier staat geen onvertogen woord,
maar tach : niemand van de mensen
die ik de passage voorlas, dacht dat
de gelukwens oprecht bedoeld was.
Oat komt door de laat ste zin, met
dat schijnt, die voltooide tijd en het
minder gelukki g gekozen bijvoeglijke naamwoord. Maar de voornaamste bijdrage aan h et valse smaakje
lever t ongetwifeld, waaruit voor mij
(maar ni et voor iedereen die ik erover ondervroe g) blijkt dat de sch rijver er ni et over peinst am ooit ook
maar een blik in het blad te werpen.

' Toen de kleine Adolf eind vorige
eeuwop de lagere school van
Lambach zot, woondede latere
Fuhrer in het klooster. '

De bedoeling zal weI zijn dat Hitler
bij het klooster in de kost was to en
hij in Lambach op school zat . Die
bedoeling drong niet lo snel tot me
door, omdat het moeilijk voor me
was te beseffen dat de kleine Adolf en
de latere Fuhrer naar een en dezelfde
persoon verwijzen.
Eerst dacht ik dat dit veroorzaakt
werd door de omslachtige verwij swoorden, maar daaraan kan h et n iet
liggen , zo blijkt uit het gemak waarmee we de volgen de zin kunnen
interpreteren:
'Toen jos Brink gevraagd werd het
Gala te presenteren, bleek de populaire kwismaster daar geengeld voor
te vragen.'

Wat het begripsprobleem weI veroorzaakt, wordt duidelijk uit de volgende zin over Ronald Reagan :
'Toen de oud-filmstervoorzitter van
de acteursvakvereniging werd, bleek
het organisatietalentvan de latere
president.'

De moeilijkheid zit ' m in de verschillende tijdperken waarop de persoo ns aanduidin gen betrekking hebben. Zo levert 'de kleine Adolf' in de
eerste zin geen begripsproblem en op
omdat deze omschrijvin g naa r de
kindertijd verwijst, maar 'de latere
Fuhrer' is wellastig te begrijpen
omdat die juist naar een latere tijd
verwijst.
<
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` RECHTS AFSLAAN/RECHTSAF
SLAAN?

Q Rechtsaf slaan of rechts afslaan: welke van de twee

schrijfwijzen is juist? En wat betekent dit voor rechtsaf fietsen/

waren op een biertje en meisjes met
blonde haren. (Zonder komma leerde

hij er zelf geen meisjes kennen.)
- Hij schreef over de geschiedenis van
handschriften en schoolboeken over de
kunst van het schrijven. (Zonder

rechts affietsen?

komma schreef hij zelf geen schoolboeken.)

Juist is: rechts afslaan. Afslaan in
de betekenis 'een andere (zijwaartse) richting nemen' bestaat al
heel erg lang. We vinden het in die
betekenis zelfs in het Middelnederlands Woordenboek, en het Woordenboek der Nederlandsche Taal
citeert uit Hoofts Nederlandsche
Histoorien (een bron van 1642). Ook
het woord afslag legitimeert het
bestaan van het werkwoord afslaan.
Dat we daarnaast moeten schrijven rechtsaf lopen, gaan, fietsen, enz.
is natuurlijk niet zo logisch. Maar er
bestaan nu eenmaal geen werkwoorden aflopen, afgaan, affietsen in deze
betekenis. Rechtsa f/linksa f zijn jongere woorden dan afslaan. Hun
bestaan heeft wellicht de vorming
van nieuwe werkwoorden als a ffietsen overbodig gemaakt.

- Onder de gasten zagen we mevrouw
Bruinsma, moeder van de jubilaris en
de burgemeester. (Zonder komma is

KOMMA VOOR EN

Op school heb ik geleerd dat er
nooit een komma voor en
komt. Geldt die regel nog steeds?
Nee. Zo geformuleerd is deze
regel veel te algemeen en daardoor onjuist. Als en de laatste twee
elementen van een opsomming
koppelt, zoals in 'A, B, C en D', gaat
de regel meestal wel op. Maar en
komt niet uitsluitend in opsommingen voor.
Een komma geeft een (kleine)
rust aan, maar kan ook de interpretatie van een zin bepalen. In sommige zinnen is een komma voor en
daarom noodzakelijk. Het ontbreken
ervan kan tot twee soorten misverstanden leiden: een niet-bedoelde
betekenis of een zinsstructuur die de
lezer even op het verkeerde been
zet. Van beide soorten misverstanden geven we enkele voorbeelden.
Niet-bedoelde betekenis:
- Hij leerde er jongens kennen die dol

mevrouw Bruinsma ook de moeder
van de burgemeester.)
Leesproblemen:
- De raad geeft een opsomming van
leerstoelen Nederlands en Neerlandistiek is hierbij niet als afzonderlijke studie geteld.
- In dat rijtje is de eerste groter dan de
tweede en de derde groter dan de vierde.

Veel lezers zullen na en in verwarring gebracht zijn. Het leek er even
op dat na en het tweede deel van
een opsomming zou volgen. Maar
en blijkt een nieuwe mededeling in
te leiden. Een komma voor en had
die verwarring kunnen voorkomen.
Overigens verdient in dergelijke
zinnen de puntkomma vaak de
voorkeur boven het voegwoord en.
IN/OVER HET ALGEMEEN

Bestaat er een verschil tussen
in het algemeen en over het
algemeen of is een van beide fout?
Over het algemeen is van oor-

sprong een contaminatie: een
versmelting van twee verschillende
woorden of uitdrukkingen met (vrij
dezelfde betekenis. De ingre- -wel)
diënten voor deze contaminatie
waren: over het geheel (genomen) en in
het algemeen.

Sommige contaminaties verwerven
bestaansrecht. Zo is bekritiseren een
versmelting van beoordelen en kritiseren, en is verzenden ontstaan uit versturen en zenden. Oorspronkelijk
ondervonden deze contaminaties
afkeuring, maar inmiddels zijn ze
volledig geaccepteerd. Hetzelfde
geldt voor over het algemeen.
Nu in en over het algemeen naast

elkaar bestaan, ontwikkelt zich een
betekenisverschil tussen beide uitdrukkingen. Enkele woordenboeken
(de driedelige Van Dale,
Verschueren) bevestigen dat:
- in het algemeen: in het geheel
genomen, als men niet naar bijzonderheden kijkt ('In het algemeen
geef ik je gelijk, maar ik wil toch een
kanttekening plaatsen');
- over het algemeen: doorgaans,
meestal ('Over het algemeen komen
hier uitsluitend vrouwen, maar een
enkele keer verschijnen er ook mannen') .
En zo leidt 'taalverarming' soms
tot verrijking.
. EEN KWART VAN HEN DIE HIER
WAREN

'Een kwart van de toeschouwers
die bij de voorstelling was/waren, verliet/verlieten de zaal.' Bij
dergelijke zinnen kom ik er niet
meer uit. Kunt u hulp bieden?
Goed is: 'Een kwart van de toeschouwers die bij de voorstelling
aanwezig waren, verliet de zaal.'
De voorbeeldzin bevat een bijzin.
Wanneer we die uit de hoofdzin
halen, krijgen we meer zicht op de
structuur:
1 (toeschouwers) die bij de voorstelling aanwezig waren,
en
2 Een kwart van de toeschouwers (...)
verliet de zaal.
Bijzin 1 is ingebed in hoofdzin 2,
en daardoor raakt men gemakkelijk
het spoor bijster.
Het onderwerp bij verliet is een
kwart van de toeschouwers die (...)
waren. In dat lange onderwerp is een
kwart de zogenoemde kern, en daar

-bij
hoort een enkelvoudige persoonsvorm. Omzetting van de zinsvolgorde, als proef, laat dat goed zien: 'Van
de toeschouwers die bij de voorstelling aanwezig waren, verliet een
kwart de zaal.'
Het onderwerp in de bijzin is het
betrekkelijk voornaamwoord die, dat
verwijst naar het meervoudige toeschouwers en daarom de persoonsvorm waren vereist. <
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De perfecte titel

o

nlangs verscheen er een cd
waarvoor bekende letterkundigen de liedteksten
schreven. De meeste teksten gaan over de natuur,
want dat was de opdracht die de
producent stelde. Er zijn wonderlijke combinaties te horen. Benny
Neyman zingt Simon Vinkenoog en
Corry Konings doet Martin
Veltman. Populaire artiesten die op
populaire muziek teksten van dichters zingen.
Bij het populaire lied is een goede
titel van groot belang. Daar wordt
naar gevraagd in de winkel. Kent u
'Afscheid bij het vertrek naar Indie'?
Een slechte titel, waarschijnlijk door
de schrijver van het volksstuk 'De
Iantjes' bovenaan een lege pagina
gezet die nog moest worden ingevuld door de liedjesschrijver Louis
Davids. In de volksmond heet dit
lied 'Nou tabe dan' en dat is een
heel goeie titel.
Een goeie titel dringt zich op,
geeft de essentie van het lied weer,
is perfect 'geplekt' en wordt na de
kennismaking herhaald. Zo maak je
een lied populair. Gerrit Komrij
schreef voor Margriet Eshuijs een
lied waarin zij haar milieu-inspanningen ziet als een sisyfusarbeid:
'maar probeer het weer, probeer het
weer', zo vermant zij zichzelf en ons
in het refrein. Een titel die de kern
van het lied raakt.
• ONNATUURLIJKE TITELS

Wat is de beste plek voor een titel?
De eerste regel van het refrein.
Daarom had de titel 'Waar is nag
een uitzicht zonder pijn?' voor de
hand gelegen bij het lied dat
Adriaan van Dis voor Hans de Booy
schreef. Maar Van Dis koos 'Groene
smart', afkomstig uit een verdwaalde
strofe: 'greene, groene smart om het
groene, groene hart'. Ook de curieuze laatste regel van het refrein 'ik
hou van Holland met een traan' is
een titelkandidaat. De laatste regel

als titel is vooral mooi als het een
concluderende regel is en het lied
ernaartoe geschreven lijkt. Het
mooiste voorbeeld daarvan vind ik
'You'll never walk alone', dat Lee
Towers op eenzame hoogte bracht.
Een goede titel geeft de essentie van
het lied weer. Oat is ook zo goed aan
'Nou tabe dan!' Nou..., de zanger
houdt de noot een ogenblik aan,
aarzelt even met z'n afscheid bij het
vertrek naar Indie, en bij tabedan
valt de muziek omlaag en is het
besluit van vertrek definitief genomen; daarover gaat dat lied, en de
eerste regel van het refrein drukt dat
perfect uit.
Diana Ozon moest een lied schrijven voor Marco Bakker. Zij kwam
met 'Vraag mij wat romantiek is',
een titel die op de juiste plek staat,
maar er is iets mee. Marco vertelt
ons dat de aarde vervuild is maar
dat, als we schoner produceren, hij
zelf nog een droom houdt: 'de aarde
wordt ooit weer schoon', en dan
voIgt het refrein:
Vraag mij wat romantiek is
Met de zee is niets meermis
Het strand is ontdaan van teer
En zelfs zonnen kan ik weer

Kennelijk associeerde de schrijfster
Marco Bakker met het begrip
'romantiek', en het leek haar een
interessant idee dat begrip te koppelen aan een ecologisch heilsverlangen. Maar de romantiek van Marco
Bakker is toch die van tussen mensen, en in het lied komt geen enkel
personage voor, aIleen een opgeruimd decor. Zou Marco verlangen
naar een 19de-eeuws romantisch
landschap waar hij in mag zonnen?
Ik denk dat de titel van het lied
ernaast is en de essentie niet juist
weergeeft.
• BLIJVEN HERHALEN

Een juiste titel op de juiste plek is

nog niet voldoende. Wil een lied
populair worden, dan moet de titel
herhaald worden. 'Nou tabe' wordt
twee keer gezongen, aan het begin
van het refrein aarzelend, dan
komen er wat overwegingen en dan
voIgt het opgeruimde: 'nou tabe, ik
kom over zes jaartjes terug!' Een
exclamatie of een staande uitdrukking is zeer geschikt voor een titel.
In het begin van de eeuw werd eike
modieuze uitdrukking ogenblikkelijk de titel van een liedje. Maurice
Dumas pikte er in 1910 drie op:
'FIauwe kul!', 'Kalmte kan je redden'
en 'Reken maar van ja!'
Een herhaling aan het begin en
aan het eind van een lied is soms
niet voldoende. Twee reebruine
ogen keken de jager wel vier keer
aan in het refrein. Geen wonder dat
hij die niet vergeten kane De regel
'Willem, word wakker' komt maar
liefst 15 keer voor in het gelijknamige lied. Kent u 'Peter' nog van de
Sweet Sixteen? De zingende meisjes
waren gek van die knul, want ze
noemden z'n naam 21 keer.
Adriaan Morrien weet ook wat
een titel is. Hij laat Martine Bijl
'Mijn stad' zingen. Ieder couplet
begint met 'Mijn stad' en elke regel
van het refrein begint ermee: 27
maal klinken de woorden 'Mijn
stad' en deze litanie is misschien wel
het beste lied van de cd.
Interessant doen in een titel is niet
raadzaam. Tim Krabbe laat Tineke
Schouten zingen:
Riev op vier af
Riev op vier of
Depaling droomt, de zalmendroom
Riev op vier of

Op papier spitsvondig maar niet
werkzaam in een lied, vind ike Aan
Tineke Schouten gaat het voorbij. Ze
zingt de ironische ongein bloedserieus en denkt ondertussen aan wat
anders.
<
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laap delong

Tot voor kort stond in elke zakagenda een lijst met Nederlandse
titulatuur. In een tijd dat tabellen met de beste wijnjaren of aandelenkoersen de titulatuurbladzijden steeds meer verdringen, is daar
plotseling de Titulatuurgids. Een conversatie met de heer G.H.A.
Monod de Froideville, een van de auteurs, over protocol, de taaiheid
van de Nederlandse titels en predikaten, consequenties van het
blauwe bloed en de voorrangsregels in de ongemeen ingewikkelde
Nederlandse titulatuur. Waarin een klein land groot kan zijn.

,Gevoel voor verhoudingen'
Titulatuur voor gevorderden
Gilbert H.A. Monod de Froideville
(1942) is sinds 1988 Ceremoniemeester
van H.M. de Koningin. Hij heeft een
militaire achtergrond. Vervulde als
beroepsmilitair vele functies, waaronder
instructeur aan de School Reserve
Officieren Cavalerie, en eskadronscommandant bij een tankbataljon. Ook was
hij Adjudant van het Militaire Cornite bij
de NAVO te Brussel. Binnen de hoforganisatie coordineert hij onder meer

'Weledelgeboren heer?', klinkt het
aarzelend uit de zaal. Inderdaad. Nu
een moeilijke: hoe schrijven we een
hoogleraar aan die ook barones is?
De zaal houdt met spanning de
adem in. 'De Hoogwelgeboren
Vrouwe Professor Dr. L. Barones de
Raet-Iansen - met negen hoofdletters.' Applaus.

de voorbereiding van staatsbezoeken en
treedt hij op als adviseur in cerernoniele
en protocollaire zaken. Een voorvader
van de heer Monod ontving ten tijde
van Napoleon het recht zich Seigneur
de Froideville te laten noemen. Deze
grafelijke titel is echter niet overgegaan
op zijn nazaten.

oe draagt men correct
zljn rokkostuum of smoking? Altijd na de klok
van vijf en n66it met een
pen in de buitenzak. Wat
hoort er niet bij een groot avondtoilet? Een horloge. De Amy
Groskamp-ten Haves van deze tijd
vinden met hun antwoorden op
deze en vele andere vragen weer veel
aftrek bij de studentenverenigingen.
De leergierigheid die de studenten daarbij tonen voor hoe het
eigenlijk hoort, zou hun professoren
jaloers maken. Maar een hoogtepunt
van dergelijke vormingsavonden --die vijftien jaar geleden ondenkbaar
waren --- is de behandeling van de
vaderiandse folkore van aanspreken
en aanschrijven. Op welke formule
mag een student aanspraak maken?

H

Van mijn studenten hoorde ik van
zo'n avond over protocol en titulatuur, en de spreker, de heer Monod
de Froideville, bleek bereid tot een
vraaggesprek. Op naar 's-Gravenhagee Persoonlijk heb ik al diep ontzag
voor een ceremoniemeester die een
huwelijksfeest in goede banen weet
te leiden, dus het is met een zekere
schroom dat ik aanbel bij het huis
van de Ceremoniemeester van H.M.
de Koningin, op een steenworp
afstand van de Frederikkazerne. De
heer Monod de Froideville, met
zegelring en koninklijke stropdas,
keurig sprekend maar zonder aardappel in de keel, geeft mij geduldig
uitleg over zijn boek Titulatuurgids,
datverscheen bij SDU Uitgeverij. Hij
schreef het samen met Sophie den
Beer Poortugael, chef de bureau bij
het Departement Hofmaarschalk
van de Dienst van het Koninklijk
Huis. De Amsterdamse auteur Inez
van Eijk, bekend van haar taalhulpboekjes en een modern etiquetteboek ('Hoe gedraag ik me en blijf ik
toch mezelf?') belicht in een interessante inleiding de achtergronden en
het ontstaan van titulatuur in
Nederland.

--~--..-_-----.-,.----------------------------------------------

Wat zijn uw werkzaamheden als
Ceremoniemeester van de
Koningin?
"De ceremoniemeester bereidt onder
meer staatsbezoeken van de koningin voor. Hij houdt zich bezig met
vragen als: hoe plaats je de vlag, hoe
placeer je de gasten, wat is de
presence van de Nederlandse autoriteiten onderling. Rangeert bijvoorbeeld de heer Deetman als
Kamervoorzitter boven de heer
Lubbers? En wie mag er dichter bij
de koningin plaatsnemen: de
ambassadeur van Frankrijk of die
van Engeland? De ceremoniemeester bewaakt, kortom, het protocol.
Dat is een specialisme waarvoor stijgende belangstelling valt waar te
nemen. Regelmatig krijg ik vragen
van grote bedrijven, ministeries en
vooral van ambassades. Een probleem is bijvoorbeeld of bij ontvangsten grootindustrielen v66r
hoge ambtenaren gaan. Een opIossing die steeds vaker gekozen wordt,
is de alfabetische volgorde en zelfs
anctenniteit. Dat scheelt vaak dagen
onderhandelen tussen de partijen.
Nadat Nederland en Belgie het jaren
zander een boek op dit gebied hebben moeten stellen, is in 1988 in
Belgie het tweetalige boek Protocol
Protocole verschenen. Deze publikatie van Emmanuel Ridder
Coppieters is al enkele malen herdrukt. Zelf bereid ik nu een boek
voor over Nederlands protocol."
De Franse vorstelijke en adellijke
titulatuur zijn na de val van het >
283 -
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De auteurs bij de presentatie;
links: Inez van Eijk, tweedevan rechts:
Sophie den Beer Poortugael, rechts:
G. H. A. Monod de Froideville.
toto: Ellen den Ouden (De Telegraaf)

Daarzonder
W. Sterenborg

tuur moet gaan combineren: een
gepromoveerde barones, getrouwd
met een graaf wordt aangeschreven
als: De Hooggeboren Vrouwe Dr. C.

Gravin van der Duym-Barones deRaet.
De vrouw voigt nog steeds de stand
van haar man. De voorrangsregels
en de regels bij het aanschrijven van
echtparen zijn zo gecompliceerd dat
[e er inderdaad een boek bij nodig
hebt. Het lijkt weI op ons ondoorzichtige decoratiestelsel: waar een
klein land groot in kan zijn!
Sommige vormen vind ik overdreyen : de verschillen tussen hoogedelgestreng en weledelgestreng mogen
best verdwijnen. En waarom noemen we niet iedereen die gestudeerd
heeft zeergeleerd? Maar zulke vereenvoudigingen leven op dit moment
niet: ik zie geen commissie opstaan
die dit voorstelt."

•
'Het verhaal dat
Koningin Beatrix niet
met Mevrouw wilde
worden aangesproken,
zoals haar moeder,
maar als Majesteit,
is onjuist'

•
In uw gids steIt u een titulatuur
voor met een overvloed aan
hoofdletters. Zet u hiermee niet de
klok terug, omdat in de huisstijl
van de meeste bedrijven kleine
letters gebruikeIijk zijn? ZeIfs de

Hoge Raad van Adel heeft in 1986
een sober gebruik van hoofdletters
als officiele richtIijn gegeven: dus

Hooggeboren heer en vrouwegraaf
en gravin Van Limburg Stirum barones Bentinck - vijf hoofdletters minder dan u voorsteIt.
"Ik geef toe dat dit een kwestie van
persoonlijke smaak is. In mijn werkomgeving zijn deze hoofdletters
gebruikelijk; zelf heb ik het vroeger
ook za geleerd. Deze adviezen zijn
bovendien uitgebreid besproken op
de ministeries van Binnenlandse en
van Buitenlandse Zaken en ook bij
de Hoge Raad van Adel. Die hadden
er geen problemen mee. Maar als we
veel negatieve reacties op de hoofdletters krijgen, dan houden we daar
ongetwijfeld rekening mee in een
volgende druk . Het was niet onze
bedoeling zelf een titulatuur te ontwikkelen, maar vast te leggen wat
aanwezig is. Ie moet ook nooit een
slaaf worden van de titulatuur.
Koningin Juliana en Koningin
Beatrix hebben wat dat betreft het
goede voorbeeld gegeven. In 1951
werd op initiatief van Koningin
Juliana besloten dat in brieven aan
de Koningin woorden als 'Hoogstderzelve' en 'met diepe eerbied' weggelaten zauden worden. In 1963
verzocht Koningin Juliana opnieuw
om soberheid: geen 'onderdanige
dienaar' en 'gehoorzame onderdaan'
meer. Het verhaal dat Koningin
Beatrix niet met Mevrouw wilde worden aangesproken, zaals haar moeder, maar als Majesteit, is onjuist. Zij
laat burgers die haar willen schri]yen graag de keus. De meeste burgers schrijven overigens Mevrouw," <

Op de vraag of er voor een
bepaald werk subsidie werd
gegeven, luidde het antwoord
op de radio: 'Daar doen wijhet
zonder mee.' Bij nadere beschouwing blijkt de zin een verhaspeling van 'Daarmee doen wij het
niet' en 'Wij doen het daarzonder'. Ofwel zonder moet vervan gen worden door niet, ofwei mee
moet eruit.
De oorzaak van de verspreking ligt waarschijnlijk in het
vrij onbekende daarzonder. De
bijwoorden er, hier, daar en waar
lenen zich voor verbinding met
allerlei op voorzetsels lijkende
andere bijwoorden. Heel
gewoon zijn ermee, hiermee, daar-

mee, waarmee; etvan, hiervan,
daatvan, waarvan. Zo vinden we

onder andere in Van Dale ook
met zonder:
erzonder- zander iets bepaalds
hierzonder - zander dit
daarzonder - zander dat
waarzonder - zander hetwelk ,
wat, wie
De eenwoordigheid van dit
soort samenstellingen is van
jonge datum; niettemin treffen
we de comb ina ties ult Van Dale,
uitgezanderd erzonder, ook aan
in het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. De oudste
bewijsplaatsen van deze drie
woorden dateren uit de zestiende eeuw. Merkwaardig is het dat
wij, twintigste-eeuwers, ons
daarzonder behelpen.
<
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De Nederlander woont in Madurodam
Wie de aard van een volk wil doorgronden, kan daarvoor het best naar de taal
kijken. En watbl] de taal die de Nederlanders spreken meteen opvalt, is het veelvuldig gebruik van verkleinwoorden.
• EEN BLOEMLEZINKJE
Het begint al meteen bij het ontbijt.
De Nederlander drinkt daarbij niet
zoals de rest van de wereld een kop
koffie of thee, maar een kopje (of een
bakkie), ongeacht de grootte van het
servies of de hoeveelheid ingeschonken drank. En hij nuttigt een broodie, puntje of toastje met een eitje, alsof
de legbatterijen worden bevolkt
door krielkippen. Daarna gaat hij,
als hij niet een dagje (kan een dag
kleiner zijn dan 24 uur?) vrij neemt,
naar zijn werk. Als hij per trein reist,
koopt hi j niet een ticket, Fahrkarte,
ticket of vozna karta, zoals respectievelijk de Engelsen, Duitsers, Fransen
en ]oegoslaven dat doen. Nee, de
Nederlander wordt alleen mobiel

met een kaartje in de binnenzak van
zijn jasje of colbertje, of, als hij
vrouw is, in het tasje. Vervolgens zit
hij niet een tijd maar een tijdje te
genieten van een krantje en een
croissantje. En wellicht ook van een
sjekkie, sigaretje of sigaartje.
Op zijn werkplek aangekomen,
pleegt hij eerst een paar telefoontjes.
Hij geeft dus een aantal mensen een
belletje. 'Hebt u een ogenblikje?',
klinkt het dan. Vervolgens gaat hij
aan de arbeid. De reclamemaker
maakt een spotie, de componist een
liedje, de journalist schrijft een stukje, en de boekhouder of politicus
maakt een kostenplaatje. Dat het
daarbij vaak om miljoenen gaat,
doet er niet toe.
Tijdens de lunch eet hij een kroketje, slaatje of patatje. Vervolgens
rekent hij af met een briefje van
honderd en krijgt hij ais wisselgeld
een paar geeltjes, een joetje, kwartjes
en dubbeltjes.
Aan het einde van de werkdag

Igor Znidarsic - journalist, Haarlem
reist hij terug met zijn retourtje. Voor
zijn vrouw (ook weI: het vrouwtje)
neemt hij een bloemetje mee. De
Nederlander gaat dineren in het restaurant van Madurodam, want hij
lust enkel gebakken aardappeltjes,
sudderlapjes en spruitjes. Natuurlijk
weI met een glaasje wijn of een pilsje
(ook: biertje). Een toetje na, gevolgd
door nog een kopje koffie en een
koekje. 's Avonds speelt hij een spelletje, legt een kaartje of pikt een filmpje. Vreemd gaat hij nooit, hij maakt
hooguit een slippertje. Overigens
maakt hij daarbij geen nummer,
maar een nummertje. Als hij verstandig is, met een kapotje.
Hoe typerend verkieinwoorden
zijn voor de Nederlander, blijkt al
uit het feit dat er voor de meeste
geen equivalent bestaat.]e zou bij
dit alles gaan denken dat we kabouters of dwergen zijn. Zou de verklaring kunnen zijn dat Nederlanders
bang zijn voor alles wat groot
klinkt?
<

De 12 gezichten van het verkleinwoord
aren geleden, to en ik een functie
bij een hooggeplaatst persoon
vervulde die hier Ketting zal
heten, maakte een even hooggeplaatste andere persoon mij
ongewild bewust van het eigenaardige karakter van het verkleinwoord. Omdat deze laatste bij de
familie Ketting op bezoek zou gaan
en niet wist wat hij mee moest
nemen, vroeg hij namelijk: 'Wat
drinken de Kettingen?'
Het dilemma van de vraagsteller
was duidelijk: volgens de regels van
het taalsysteem had het Kettinkjes
moeten zijn, maar dat zou ten
opzichte van mij ongepast geweest
zijn. Aan het verkleinwoord kleeft
immers de suggestie van intimiteit
(bijvoorbeeld in 'de kleintjes') of
minachting ('zwartjes').
Een enkele keer zitten de diverse
functies van het verkleinwoord
elkaar dus in de weg, maar meestal
kunnen we er juist uitstekend mee
uit de voeten. Een kleine speurtocht
in de ANS en de Nieuwe Taalgids

1978, 479-487, leverde de volgende
functies op (er zijn er vast nog veel
meer):

F.

Jansen

standige naamwoorden gemaakt worden met -tje:
- voorzetsels: ommetje, toetje,

- klein: nachtkastje
- kleiner dan gemiddeld: kastje
- geringschattend: boertje, zwartje,

onderwijzertje
- liefkozend: beertjevan me, /ekker
stuurtje heeft dit wagentje
- eufemiserend: afzakkertje, hapje,
slippertje, v/uggertje, achterommetje
- vervrouwelijkend: tasje, collegaatje,
b/ondje
- specificerend: kaartje, b/oemetje,
vuurtje
- niet serieus: indiaantje spe/en,
paardjerijden, een feestje geven
- niet menselijk: roodborstje, mannetjesolifant
- niet volwassen (voora/ in de tao/ tegen kinderen): wat doet het koetje?

De boeiendste functie van het verkleinwoord valt aIleen met een abstracte term aan te duiden: concretisering. Woorden van alle woordsoorten kunnen tot concrete zelf-

uitie,

rondje
- werkwoorden: etentje, overstapje,

praatje
- telwoorden: tientjBr,. een-tweetje,

drieqe

"tJ

'

- bijvoeglijke naamwoorden: gee/tje,

b/auwtje, dubbe/tje
- bijwoorden: welletjes
- woordgroepen: onderonsje, koek-en-

zopie. vergeet-mij-nietje
Bovendien maakt het verkleinwoord
niet-telbare zelfstandige naamwoorden telbaar: ijsje, snoepje, spaatie, zeepje. En we hebben al gezien dat een
achternaam door een meervouds-s
kan veranderen in de aanduiding van
aIle leden van die familie.
Wie denkt dat de functie van het
verkleinwoord aIleen (of zelfs voornamelijk) verkleinen is, maakt dus net
zo'n fout als wie denkt dat een timmerman alleen timmert en een kruidenier alleen kruiden verkoopt.
<
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Drogredenen [slot]

Naast misleidend en verwerpelijk kunnen
drogredenen ook buitengewoon amusant
zijn. De gebroeders (Van het) Reve hebben de drogreden tot stijlfiguur verheven.
De drogreden als het zout in de pap.

Drogredenen met een knipoog
F.H. van Eemeren & R. Grootendorst

- Do you do any sports?
- Oh yes, I jump to conclusions in the
weekend.
(Kees van Kooten en Wim de Bie,
Bescheurkalender, 7 december 1980)

edereen weet uit eigen ervaring
dat discussies er lang niet altijd
voor honderd procent op gericht
zijn in onderling overleg een verschil van mening op te lossen.
Dat geldt zeker ook voor veel bijdragen aan de polemieken die in columns worden uitgevochten. Om de
lezer te amuseren, uit retorisch
effectbejag, of misschien om de nodige relativering aan te brengen, verpakt de schrijver zijn boodschap
nogal eens in ironie of neemt hij zijn
toevlucht tot grappen en anekdotes.
DRUIPENDE ABSURDITEIT

In dit schemergebied tussen ernst en
scherts dat we ook uit alledaagse discussies kennen, kunnen bepaalde
'verkeerde' discussiezetten uiteraard
niet zomaar worden afgedaan als
laakbare drogredenen. Als ze de discussie verlevendigen of lichtvoetiger
maken, moeten zulke drogredenen
veeleer als effectieve stijlmiddelen
worden gewaardeerd. Ze hebben dan
immers een amusementswaarde die
belangrijker is dan het braaf volgen
van de regels voor een redelijke discussie. Al brengen ze de oplossing
van het verschil van mening niet
dichterbij en zijn ze soms behoorlijk
frustrerend voor de tegenpartij, het
zou wel erg droogstoppelachtig zijn
om iemand zulke leuke drogredenen
serieus aan te rekenen.
In de loop van deze reeks zijn verschillende van zulke amusante drogredenen de revue gepasseerd. Neem
Gerard Reves advies aan een grootmoeder (uit aflevering 3 over 'schermen met deskundigheid') om de kerk

als autoriteit aan te voeren om
onder de haar door haar dochter
opgedrongen zelfmoord uit te
komen. Of G.L. van Lenneps suggestie (uit aflevering 4 over 'goochelen
met oorzaken en gevolgen') dat het
door hem in de oorlog losschroeven
van een handvat in de tram een verzetsdaad was die regelrecht tot de
nederlaag van de Duitsers heeft
geleid. De absurditeit druipt van
deze voorbeelden af, maar toch zeiden we er zekerheidshalve nog even
bij dat ze badinerend bedoeld zijn
en dus niet helemaal serieus genomen hoeven te worden.
Een dergelijke relativering vonden we niet nodig bij het voorbeeld
van Karel van het Reve, die op de
vraag waarom hij Elsschot de beste
Nederlandstalige schrijver van deze
eeuw vindt, nogal circulair antwoordde dat hij zo goed schrijft (uit
aflevering 8 over de 'cirkelredenering'). Wij dachten dat weI duidelijk
zou zijn dat dit een typisch Van het
Reve-antwoord is, met de bekende
dubbele bodem waarop hij het
patent lijkt te hebben. Blijkens de
reactie van prof. Kobben in het
oktobernummer hadden we misschien toch beter uitdrukkelijk op
die dubbele bodem kunnen wijzen.
GOEDE VERSTANDHOUDING

Hoe werkt zo'n dubbele bodem bij
een drogreden eigenlijk precies?
Laten we hiervoor eens kijken naar
een paar andere voorbeelden*. Om
te beginnen een cirkelredenering,
opnieuw afkomstig van Karel van
het Reve. In een informele boekbespreking legt Van het Reve (in Het
Parool van 14 rnaart 1992) uit hoe je
kunt vaststellen of een lepel weI
echt van zilver is:
fen lepel is van zilver als je er een
grijze streep mee kunt trekken op een
stuk kunstdrukpapier.

En de vraag hoe je kunt weten of

een stuk papier kunstdrukpapier is,
beantwoordt hij zo:
Papier is kunstdrukpapier als je er
met een zilveren lepeleen grijze
streep op kunt trekken.

Natuurlijk denken wij geen seconde
dat Van het Reve hier een domme
fout begaat. Wij hoeven hem - en
de lezer - niet te vertellen wat er
mis is met deze uitleg, daarvoor ligt
de absurditeit er te dik bovenop.
Van het Reve kan er daarom ook
rustig van uitgaan dat iedereen zal
beseffen dat hij dit niet serieus
bedoelt; niemand zal hem dus echt
van een drogreden beschuldigen.
Dat Van het Reve daarop kan vertrouwen, is te danken aan een stilzwijgende verstandhouding in de
communicatie tussen een schrijver
en een lezer (of tussen een spreker
en een luisteraar). Die verstandhouding maakt dat de een niet bij voorbaat aanneemt dat de ander gek is.
lets wat op het eerste gezicht onzinnig lijkt, zullen ze toch eerst op een
zinnige manier proberen te interpreteren. Om dit mechanisme zichtbaar
te maken, kunnen we ons het interpretatieproces bij het zilver-voorbeeld - enigszins vereenvoudigd en
bij benadering - zo voorstellen (we
realiseren ons dat er in de praktijk
geen sprake hoeft te zijn van een
bewust proces): 'Wat de schrijver
hier zegt, is een cirkelredenering die
nergens op slaat, maar dat beseft hij
natuurlijk zelf ook wel en hij neemt
ongetwijfeld aan dat ik dat snap;
daarom moet ik wel aannemen dat
hij niet serieus meent wat hij zegt;
het zal dus wel een grapje zijn.'
Eigenlijk moet je grapjes nooit uitleggen, dus in feite zijn we hiermee
al te ver gegaan.
MET STAlEN GEZICHT

Drogredenen zijn vaak een soort
stijlmiddelen, te vergelijken met
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hyperbolen (overdrijvingen) en
paradoxen (schijnbare tegenspraken) . Net als bij andere stijlmiddelen is de grens tussen een stijlfiguur
en een stijlfout bij drogredenen niet
altijd scherp te trekken. Is een 'verkeerde' discussiezet in een concreet
geval nu een laakbare drogreden, die
de oplossing van het verschil van
mening bemoeilijkt, of is het een
goede grap, die de discussie verlevendigt? Dat kan niet altijd met
zekerheid worden vastgesteld, zodat
niet duidelijk is of de overtreding
van een van de regels voor een redelijke discussie de schrijver of spreker
serieus moet worden aangerekend.
Schrijvers als Karel van het Reve
maken hier vaak listig en geestig
gebruik van: zij zijn erop uit om met
een stalen gezicht verwarring te
zaaien bij de lezer.
Ook broer Gerard is daar een
kampioen in. In het volgende fragment uit Reves eerste Albert Verweycollege (geciteerd in NRC
Handelsblad van 2 november 1985),
waarin hij betoogt dat er in
Nederland een anti-katholieke sfeer
heerst, doet zeker niet onder voor
het zelfmoordvoorbeeld van de
grootmoeder:
De beschuldigingen van nu tegen de
R. K. Kerk zijn precies zo onzinnig als
die van toen tegen de Joden. U kent
ze wel: de Kerk doet niks. Óf: de Kerk
bemoeit zich veel te veel met de politiek.
Of: de Kerk is schatrijk.
(Even terzijde: dat is ze niet. Ze is
straatarm, omdat ze voornamelijk
een Kerk van arme mensen is. Rijke
mensen hebben geen God nodig.)
[...]

Ons gaat het hier om de redenering
'de rooms-katholieke kerk is een
kerk van arme mensen, dus de
rooms-katholieke kerk is straatarm'.
Deze redenering bevat een fraaie
compositiedrogreden, doordat de relatieve eigenschap 'arm' ten onrechte
zomaar van de onderdelen (de individuele leden van de rooms-katholieke kerk) op het geheel (de roomskatholieke kerk) wordt overgeplant.
Maar de grote vraag is natuurlijk:
meent Reve het nu of niet? Bij hem
weet je dat nooit.
OP DE GRENS VAN ERNST

Als iemand die als een grappenma-

ker bekend staat, plotseling met een
overduidelijke drogreden op de
proppen komt, is de luisteraar of
lezer al gauw geneigd hier een goede
grap in te zien. Toch kan deze conclusie wel eens voorbarig zijn. Neem
deze uitspraken van Freek de Jonge
(in het damesblad Viva van 27
december 1991) over euthanasie:
Ik zal je zeggen waar we naartoe
gaan. 'We hebben besloten om op
vrijdag op wintersport te gaan. Als
opa nou dinsdag doodgaat, kunnen
we hem donderdag nog begraven en
gaan we toch vrijdag nog lekker
weg.'
Natuurlijk, zo ver is het nog niet,
maar zodra euthanasie wettelijk
wordt toegestaan, zal het uiteindelijk
zo gaan.
Al die dingen die we vroeger ver
vonden, euthanasie en de -derflijk
selectiepraktijken van de nazi's, daarvan is tachtig procent gerealiseerd en
honderd procent geaccepteerd.

Dit is een schoolvoorbeeld van de
drogreden van het hellend vlak (in
het Engels the slippery slope: het glibberige pad) : de legalisering van
euthanasie hoeft helemaal niet
noodzakelijkerwijs tot vernietingspraktijken a la nazi-Duitsland te leiden. Er zijn hier evenwel geen aanwijzingen dat deze uitspraken niet
volstrekt serieus bedoeld zijn. Een
professionele komiek die in alle
ernst zo'n kanjer van een drogreden
debiteert, dat is verwarrend. Maar
wie zegt dat grappenmakers het per
se moeten houden bij het maken
van grappen?
UITGEBUITE GRAPPEN

In een passage uit een column (in de
Volkskrant van 16 januari 1986), die
toevallig ook over euthanasie gaat,
is Stoker er duidelijk wel op uit grappig te zijn:
Mevrouw Sybrandy wees er gisteren
in een ingezonden brief in deze krant
op dat 85 percent van het Nederlandse volk vrijwillige euthanasie
wenst. Je vraagt je af waarom het
toch nog zo druk is op straat.

Wie dit serieus neemt, moet constateren dat Stoker zich hier schuldig
maakt aan een ambiguïteitsdrogreden.

Hij legt immers een heel andere
betekenis in het woord 'wenst' dan
mevrouw Sybrandy zal hebben
bedoeld. Maar dat weet Stoker
natuurlijk zelf ook wel en het is dan
ook uitermate onaannemelijk dat
hij hier serieus is. Daarom moeten
we zijn stukje waarderen als een
goede grap (of als een mislukte grap,
indien we hem niet leuk vinden) .
Bij de tekenaar Peter van Straaten
berust de clou van zijn grappen
nogal eens rechtstreeks op een drogreden. Vooral zijn — helaas gestaakte — strip Vader en zoon had een
hoge drogredendichtheid. Dit is een
tamelijk willekeurig gekozen voorbeeld (uit Het Parool van 20 februari
1984):
Zoon: Ene meneer Van Heerwaarden
heeft gebeld, Pa.
Vader: 0? Wat moest-ie? Was het
belangrijk?
Zoon: Dat zei hij niet. Hij zou volgend jaar nog eens bellen.
Vader: Dan is het verdomd belangrijk. Belangrijke dingen hebben hun
tijd nodig.

Van Straaten legt de vader hier de
drogreden van de bevestiging van het
consequens in de mond. Ervan uitgaande dat de uitspraak 'Belangrijke
dingen hebben hun tijd nodig' geïnterpreteerd moet worden als 'Als iets
belangrijk is, dan heeft het zijn tijd
nodig', redeneert de vader op deze
wijze:
1 Als iets belangrijk is, dan heeft het
zijn tijd nodig.
2 Het telefoontje van meneer Van
Heerwaarden heeft zijn tijd nodig.
3 Dus: het telefoontje van meneer
Van Heerwaarden is belangrijk.
Hoewel drogredenen ook in veel
alledaagse discussies en 'gewone'
teksten voor het oprapen liggen,
hebben wij de neiging onze voorbeelden nogal eens te zoeken in de
ironische, half-ernstige en soms zelfs
absurde sfeer van columns en grappen. Een potentieel gevaar is dat
daardoor onbedoeld misschien de
indruk wordt gewekt dat drogredenen altijd een soort grappen zijn en
geen serieuze obstakels bij het oplossen van verschillen van mening. >
289
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Onze voorkeur voor amusante voorbeelden heeft vooral een didactische
reden: wij hebben gemerkt dat grappen sneller duidelijk maken dat er
in de argumentatie iets vreemds aan
de hand is. De theoretische uitleg

van de desbetreffende drogreden
wordt dan gemakkelijker onthouden. Maar een bijkomende reden is
natuurlijk dat een grappig voorbeeld
nu eenmaal gewoon leuk is. Of
klinkt dat een beetj e circulair?
<

* De voorbeelden zijn ontleend aan het
onlangs bij uitgeverij Contact in
Amsterdam verschenen boekje Oat heeft

u mij niet horen zeggen... Drogredenen
van A tot Z.

Het best verkochte taalboek van de laatste maanden is ongetwijfeld de Volkskrant

Stijlboek. Hoe serieus moet je de regels nemen die daarin staan? Max Pam, columnist bij NRC Handelsblad, heeft bezwaren, zelfs tegen de stijl van Harry Lockefeer,
hoofdredacteur van de Volkskrant. Maar het is toch 'een nuttig boekje'. Pam zet
zijn eigen opvattingen over taal tegenover de adviezen in het Stijlboek.

Max Pam

Eenheidsworst of verscheidenheid?
de Volkskrant Stijlboek
n april van dit jaar nam mr.
Jerome Heldring het eerste
exemplaar in ontvangst van het
Stijiboek, een verzameling regels
die door de redactie van de
Volkskrant wordt gebruikt bij het
schrijven en redigeren. Het Stijlboek, zo meldt de flaptekst, is vooral
bedoeld om journalisten, tekstschrijvers en neerlandici inzicht te geven
in het journalistiek handwerk van
de Volkskrant. (Volgens het Stijlboek schrijf [e 'de Volkskrant', maar
'De Telegraaf' en 'Het Parool', overeenkomstig het logo van deze kranten. Meteen al een Iastige regel, die
- consequent volgehouden - bij
cursivering eigenlijk ook een cursief
lidwoord zou moeten opleveren: Het
Parool. Bovendien: hoe kom je
erachter of het 'de Winschoter
Courant' dan weI 'De Winschoter
Courant' moet zijn? Even de of De
Winschoter bellen, maar die bestaat
niet meer. Bellen naar het Persinstituut? Daar zijn ze net aan het lunchen. Zo ben je in opdracht van het
Stijlboek al weer een paar uur bezig
met een enkele hoofdietter, terwiji
zo'n verzameling regels het je toch
gemakkelijker zou moeten maken.)
Ik zal mij hier niet wagen aan een
definiering van het begrip stijI, want
dan kom je terecht bij een categorie
uiterst saaie vragen. Laat ik daarom
volstaan met de opmerking dat het

Stijlboek het begrip stiji in een zeer
weidse betekenis heeft opgevat, want
naast regels over Ieesbaarheid en
oniogisch taalgebruik, over spelling
en interpunctie, bevat het allerlei
aanwijzingen voor het maken van
krantekoppen en fotobijschriften.
• STILISTISCH SCHAAKMAT

Het voorwoord van het Stijlboek is
geschreven door Harry Lockefeer, de
hoofdredacteur van de Volkskrant.
Hier beginnen de moeilijkheden aI,
want laten wij eerlijk zijn: Harry is
geen groot stilist.
Neem bijvoorbeeld de eerste alinea van zijn voorwoord: 'Iedere journalist hanteert bij het schrijven en
redigeren bepaalde regels inzake
spelling, interpunctie en taalgebruik.
Bij een volwassen krant dienen deze
regels uniform te worden vastgesteld
en toegepast - wat iets anders is dan
een journalistieke eenheidsworst.'
Het is een oude journalistieke
regel om zo kort en zo helder mogelijk te schrijven, maar Lockefeer
heeft kennelijk enige moeite zich
daaraan te houden. Zo is het woord
bepaalde in de eerste regel overbodig.
Lelijk is naar mijn gevoel ook het
woord inzake, dat toch een tikje naar
het stadhuis ruikt. Waarom niet
gewoon geschreven: 'De journalist
hanteert bij het schrijven en het
redigeren regels voor de spelling, de

interpunctie en het taalgebruik.'?
Ook op de tweede zin van de eerste
alinea heb ik het een en ander aan
te merken. Zo staat bijvoorbeeld het
woord uniform op de verkeerde
plaats. Regels dienen weliswaar uni..
form te worden toegepast, maar het
uniform vaststellen van regels is een
pleonasme. Het vaststellen van
regels is namelijk per definitie een
uniformerende bezigheid. Overigens
zou ik hier liever het woord opstellen
dan vaststellen willen gebruiken,
maar nog krachtiger zou het zijn dat
hele vaststellen weg te laten, want
het toepassen van regels impliceert
al het vaststellen.
Bepaald onduidelijk, bijna raadselachtig, is de toevoeging: 'wat iets
anders is dan een j ournalistieke eenheidsworst'. Wat bedoelt de schrijver daarmee? Regeis worden uniform opgesteld, maar vormen toch
geen eenheidsworst. Hier wordt een
tegenstelling gesuggereerd die voortkomt uit een verkeerd begrip van
wat regels zijn.
Neem het schaakspel. De regels
van het schaakspel zijn volkomen
geuniformeerd. Zij vormen de absolute eenheidsworst. Een schaker die
zou zeggen 'vandaag gaat mijn
paard eens drie vooruit en een
opzij', zou van aIle toernooien worden uitgesloten, eenvoudig omdat er
met hem niet te schaken valt. Die
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absolute eenheidsworst van de
regels is een noodzakelijke voorwaarde voor het spelen van het spel.
Het is ook dankzij die eenheidsworst
dat er in het schaken soms een
schoonheid ontstaat die aan kunst
doet denken. Er is, wat regels
betreft, dus niets tegen eenheidsworst. Integendeel, de eenheidsworst is de basis van alle verscheidenheid.
ARBITRAIRE REGELS
Als wij het voorwoord buiten
beschouwing laten, is het Stijlboek
een nuttig werkje. Als je even snel
wilt weten wat het onderscheid is
tussen dat en wat, kun je in het
Stijlboek terecht. Dat geldt voor
allerlei bekende kwesties als: niet in
het minst, niet nadat, zowel als,
beide/beiden, enzovoort.

Tot mijn schrik geeft ook het
Stijlboek er de voorkeur aan het
hulpwerkwoord en koppelwerkwoord vóór het voltooid deelwoord
te plaatsen. Dus niet: Lubbers vindt
dat het verhogen van belasting vermeden moet worden. Maar: Lubbers
vindt dat het verhogen van de belas
-ting
moet worden vermeden.
Volgens het Stijlboek geeft de tweede constructie 'vaak een betere zins
een krachtiger effect'. -melodin
Dat is onzin en er zijn honderden
tegenvoorbeelden te geven. Als ik
het mij goed herinner heeft Andreas
Burnier wel eens beweerd dat het
een germanisme is om het hulp- of
koppelwerkwoord achter het voltooid deelwoord te plaatsen. Ook
dat lijkt mij onjuist en ik zou ervoor
willen pleiten de schrijver in deze
kwestie vrij te laten.

behalve in gevallen waar het Nederlandse equivalent ingeburgerd is,
zoals bij Parijs, Londen en Kopenhagen. Maar bij Peking zijn wij al door
de knieën gegaan, want bijna alle
kranten schrijven tegenwoordig
Beijing. Jammer. Ik voorspel dat het
nooit iets wordt met dat Beijing.
Hebt u ooit wel eens zo'n klein
Beij ingneesj e tegen een boom zien
plassen? Nee toch zeker.
Sommige spellingwijzen heb ik
altijd vreemd gevonden. Racisme bijvoorbeeld, terwijl ras toch een
gewoon Nederlands woord is en het
dus rassisme zou kunnen zijn. (J.H.
Donner heeft wel eens opgemerkt
dat racisme kennelijk afkomstig is
van racen, en daarom iets betekent
als: heel snel voortbewegen in competitieverband.)
Zowel het Stijlboek als Van Dale
geeft oké. Naar mijn gevoel is dat
lelijk, zo'n typisch Amerikaans Engels woord met een accent aigu.
zou het liefste okay willen schrij
ven, maar het is mij nog nooit
.

-

dingen wordt de ks gebruikt: sekse,
seksueel en seksisme.
R

TOCH EEN EENHEIDSWORST?

Het Stijlboek geeft ook een lijst van
vreselijke uitdrukkingen, zoals
afbouwen, opschonen, ventileren, kostenplaatje, enzovoort. Het is opval-

lend dat de meeste van die vreselijke
uitdrukkingen afkomstig zijn uit het
politieke taalgebruik. Wat zijn die
politici toch creatief als het erom
gaat elkaar in vreselijk taalgebruik te
overtreffen!
Toch valt over sommige vreselijke
uitdrukkingen te twisten. Ik heb
niets tegen het woord heikel, zelfs al
kan iemand mij uitleggen dat het
een germanisme is. En wat is er
tegen in gang zetten? Voor al die vreselijke uitdrukkingen is wel een context (ook weer een vreselijke uitdrukking) te verzinnen waarin die
vreselijke uitdrukking weer tot leven
komt en plotseling begint te floreren.
Zo is het met veel van de regels

BEI)INGNEESJE

Ook voor de spelling geeft het
Stijlboek een aantal voorschriften.
Per definitie zijn die voorschriften
arbitrair. Dat de Volkskrant de
Russische namen met een v en
Trouw de Russische namen met een
w schrijft, vind ik een aardige vorm
van verscheidenheid, al houd ik het
zelf op Gorbatsjov met een v, omdat
Karel van het Reve het zo spelt.
Inconsequent is het Stijlboek in
de spelling van de buitenlandse
plaatsnamen. Waar het Latijnse alfabet wordt gehanteerd, wordt de
spelling van het land overgenomen,

gelukt het zo in de krant te krijgen.
Hetzelfde geldt voor de x in sex
en sexe. Uit de Nederlandse spellingregels (het Groene Boekje) spreekt
een diepe haat jegens de x. Het
schijnt dat bij de spellingonderhandelingen die haat is gevoed door de
Vlamin-gen, die in hun dwang tot
vernederlandsing de x hebben
getransformeerd tot een karakterloze
ks. Wat is er mooier dan de gekruiste benen van de x in sex, sexe en
sexisme? Het Stijlboek schrijft sex en
houdt de x in samenstellingen als
sexclub of sexsymbool. Maar in aflei-

uit het Stijlboek. Over het maken
van koppen valt dit te lezen: 'Een
kop bevat geen beeldspraak, geen
dubbelzinnigheid, woordspelingen
of andere geforceerde humor.' Een
paar dagen voordat het Stijlboek
werd gepresenteerd, was het
Hemelvaartsdag. De kop bij het
weerbericht in de Volkskrant luidde:
'Terugval na hemelvaart'. Leuk, dubbelzinnig, geforceerd? Ik bedoel
maar, je moet die regels niet te letterlijk nemen, want anders krijg je
een eenheidsworst.
<
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Jan van de Pol - neerlandicus, Zuid-Scharwoude

s er enig taalkundig verband tussen T-shirts en o-benen dat de
taalgebruiker voor een probleem
kan stellen? Iazeker, een schrijver die beide woorden in zijn
tekst wil gebruiken, komt in aanraking met de vraag of hij een hoofdletter of een kleine letter moet
schrijven.
In het Groene Boekje is het
woord T-shirt niet opgenomen, maar
weI kom je het woord T-stuk tegen,
dat volgens het woordenboek 'Tvormig constructiedeel' betekent.
Zou T-shirt naar analogie hiervan
ook met een hoofdletter moeten?
In de hedendaagse woordenboeken is het woord weI opgenomen.
Wie er een raadpleegt, leest kort
gezegd de volgende betekenisomschrijving: 'dun katoenen truitje
zonder hals'. Ret woord wordt met
een hoofdletter geschreven. Over
een eventuele T-vorm wordt bijna
nergens iets gezegd. De weetgierige
taalgebruiker blijft zitten met de
vraag waarom die teen hoofdletter
T moet zijn.
In de Schrijfwijzer van Jan

T-shirts en o-benen

Renkema staat op bIz. 146 een voorbeeld met toelichting: 'Nergens staat
dat T-balk een hoofdletter krijgt.
Maar wanneer men de vorm van
zo'n balk kent, zal het duidelijk zijn
dat t-balk heel vreemd staat.' Geldt
dat wat voor het woord T-balk blijkbaar 'logisch' is, 'dus' ook voor T-

shirt?
De woordenboeken zijn lang niet
altijd even consequent. Zo vermeldt
de Grote Koenen bij V-hals: 'hals in
de vorm van de letter v', Wordt hier
onderscheid gemaakt tussen gewone
v-halzen en diep uitgesneden V-halzen?
En hoe zit het met o-benen en xbenen, twee woorden die naar een
lettervorm verwijzen en die volgens
Woordenlijst en woordenboek wel
met een kleine letter moeten worden geschreven?
Er zijn ten minste twee redenen om
de hier besproken samenstellingen
in het vervolg in principe aIle met
een kleine letter te laten beginnen.
De eerste reden is dat de noodzaak
van het zetten van een hoofdletter

meestal ontbreekt. Voor zo'n tien
letters van het alfabet geldt dat de
kleine letter en de hoofdletter een
zelfde vorm hebben. Voorbeelden
hiervan zijn de 0, s en v (o-benen, sbocht, v-hals). Bij de andere letters is
er wel vormverschil. Dat betreft bijvoorbeeld de letter dID (D-slutting),
h/R (H-ijzer) en de tiT (T-balk, Tkruising, T-stuk). In de woordenboeken kan dit verschil worden aangegeven door in de betekenisomschrijving te vermelden dat het woord
zijn ontstaan mede ontleent aan de
<
vorm van de hoofdletter.
Naschrift Taaladviesdienst
De woordenboeken laten ons in de
steek bij het zoeken naar een consequente spellingwijze van deze woordcombinatie (x-benen naast V-hals,
o-benen naast S-bocht). De
Taaladviesdienst adviseert de volgende regel toe te passen: schrijf als regel
een kleine letter (v-hals, s-bocht)
tenzij de vorm exclusief naar de
hoofdletter verwijst (H-ijzer, T-shirt,

D-sluiting).

Over profs, info's en ex'en
Drs. P.M. Kaashoek - sectie taalbeheersing, Academic voor [oumalistiek &
Voorlichting, Tilburg

w

at is het meervoud van
de verkorte zelfstandige
naamwoorden bieb
(bibliotheek), lab (laboratori urn), prof (professor of professional) en demo
(demonstratie)? Niet bieben, labben,
proffen en demoen, maar meervoudsvormen met een s. Gaat een verkort
zelfstandig naamwoord uit op een
klinker (demo, info, plu), dan eindigt
het meervoud op apostrof-s: demo's,
info's en plu's.
Wie nu denkt dat elk meervoud
van verkortingen uitgaat op IS, komt

bedrogen uit. Vormen die eindigen
op een medeklinker die als s wordt
uitgesproken, zoals ex (ex-vriendin),
B (ringel-s), krijgen een meervoud
op 'en: ex'en.
Ret besluit om hier een apostrof
te plaatsen (en geen koppelteken)
kan verdedigd worden met behulp
van de Woordenlijst: 'Voor de uitgangen van de meervouden en genitieven en voor de affixen in afleidingen van woorden die uit een spraakklank bestaan of met een teken worden geschreven en van afkortingen
verschijnt een apostrof: s'en, s'ie,
NS'er.' Bij de verkorte zelfstandige
naamwoorden die op een s-klank
eindigen, hebben we in het meervoud met een afgeleide vorm van

het woord te maken. Om die reden
is de spelling van ex'en en f5'en volgens de Woordenlijst correct.
Meervoudsvorming van verkorte
zelfstandige naamwoorden gebeurt
dus overwegend met's. Dat is het
meest produktieve meervoudssysteem bij deze categorie. In de
spreektaal bestaat een tendens om"
zelfstandige naamwoorden met een
meervoud op -n te veranderen in
een meervoud op -s: orden (ordes),
gemeenten (gemeentes), denkwijzen
(denkwijzes). Dit zou kunnen betekenen dat de meervoudsvorming op
-n op haar retour is, mogelijk mede
onder invloed van het Engels.
<
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J.PosthumusRoden

4edeklinkerverdubbeling

Tegenwoordig vinden we op de achterkant
van Onze Taal altijd een paar voorbeelden
afgedrukt van wat de redactie kennelijk
ziet als foutief of als komisch Nederlands.
Daar ze zonder toelichtend commentaar
worden gepresenteerd, is het aan de lezer
om de clou van het citaat te ontdekken. Ik
moet bekennen dat me dat kennelijk
vanwege een afwijkend normbesef wel

Over
slimmeriken,
Dokkumers,
Hilversummers,
dreumesen en
kwiebussen

eens moeite kost. Zo duurde het even
voordat ik doorhad dat de naar mijn idee
volstrekt logische spelling slimmerikken,
vorig jaar aan de kaak gesteld op de achterkant van het oktobernummer, volgens
het Groene Boekje slimmeriken diende te
zijn. Niet te beroerd om mijzelf bij te scholen, ging ik op zoek naar de motivering die
voor deze laatste spelling wordt gegeven.

TOCH SLIMMERIKKEN

Tot mijn verbazing bleek het
Groene Boekje zelf, in de tien pagina's waarin `De Beginselen van de
Nederlandse Spelling' worden uiteengezet, geen enkele verklaring te
bieden waarom we monniken, leeuweriken en dommeriken anders dienen
te spellen dan bijvoorbeeld slikken
of stikken. Elders komen we gelukkig
aan de weet dat er een regel bestaat
die verdubbeling van medeklinkers
verbiedt na de zogenoemde sjwa, de
meestal als e gespelde `kleurloze'
klinker die we vinden in de onbeklemtoonde lettergrepen van woorden als regenen en verdelen. Zo schrijven we dus enkele, niet enkelle, stiekeme, niet stiekemme. Hetzelfde geldt
wanneer de sjwa als i gespeld wordt,
zoals in aardige, of als ij, zoals in vrolijke. Ook een meervoud als monniken wordt zo begrijpelijk. De vraag
die nu rijst, is of het gewettigd is
deze regel ook te laten gelden voor
slimmeriken en overeenkomstige
gevallen. Wat hiertegen pleit is dat
in de voorlaatste lettergreep van

zulke woorden geen sjwa wordt uitgesproken, maar een gewone iklank. Dit betekent dat de sjwa-regel
hier niet van toepassing kan zijn en
dat derhalve de k verdubbeld zou
moeten worden. Slimmerikken is dus
goed, slimmeriken fout.
ALTIJD -ISSEN

Als we verder licht willen werpen op
deze spellingkwestie, en op het al
dan niet voorkomen van een sjwa in
bepaalde lettergrepen, dan kunnen
we het best even een uitstapje
maken naar het gebied van de meervouden van woorden die eindigen
op -is. Dat levert namelijk leerzaam
vergelijkingsmateriaal op. Allereerst
valt op dat deze meervouden, anders
dan die van woorden op -ik, geen
spellingprobleem opleveren. Dat
komt doordat een aparte spellingregel hier alle onzekerheid heeft
weten uit te bannen. Dat er wel een
probleem viel op te lossen, kunnen
we opmaken uit de verwoording van
de regel op blz. XLIV van het
Groene Boekje. Daar staat te lezen:

`Verdubbeling van s vindt ook plaats
in woorden op -is en -nis, waarin
(althans door velen) eerder een sjwa
dan een gedekte klinker wordt
gesproken.' Dit wordt dan geïllustreerd met de voorbeelden notarissen
en vonnissen, die ondanks hun
mogelijke sjwa evengoed met dubbele s dienen te worden gespeld als
de woorden gebeurtenissen en geschiedenissen, waarin de i geacht wordt
zijn normale klank te behouden en
verdubbeling derhalve rechtmatig
plaatsvindt.
Merk op dat hier een onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzijds
woorden waarin de i vast aanwezig
is, en anderzijds woorden waarin de
sjwa kan optreden. Hoewel dit verschijnsel niet nader wordt toegelicht, is het niet moeilijk de systematiek erachter te ontdekken. Het al
dan niet onaangetast blijven van de
i heeft duidelijk te maken met de
positie van de lettergreep in kwestie
ten opzichte van het hoofdaccent.
Een lettergreep die direct na de
klemtoon komt, heeft een zwak
accent, terwijl de lettergreep die een
plaats verder weg staat weer een
sterker accent heeft, of `den halven
klemtoon', zoals De Vries en Te
Winkel bij de vaststelling van de
spelling voor deze woorden opmerkten in hun Woordenlijst voor de
Spelling der Nederlandsche Taal
(1865).
293
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INCONSEQUENTIE

Wie het bovenstaande niet zomaar
voetstoots wil aannemen, kan het
best bij zichzelf nagaan of hij een
verschil maakt en hoort in de uitspraak van de op een na laatste lettergreep van de meervouden kennissen en gebeurtenissen. (Denk erom
dat het gaat om de spelling van de
meervoudsvorm; het is daarom
onjuist de uitspraak van het enkelvoud als uitgangspunt te nemen,
zoais bij de regel van het Groene
Boekje het gevallijkt te zijn.) Wie
dat per se wil, kan natuurlijk in
beide lettergrepen een i laten horen,
maar zal toch hopelijk ook willen
toegeven dat in het eerste meervoud
een sjwa heel normaal is, terwijl dit
niet geldt voor het tweede.
We keren nu weer terug naar de
meervouden van de woorden die
eindigen op -ik. Dat daar precies
dezelfde tweedeling bestaat, schijnt
vreemd genoeg niet te worden
beseft. In meervouden als monniken
en petziken, qua klankpatroon
geheel vergelijkbaar met vonnissen
en kennissen, treedt gemakkelijk een
sjwa op. In meervouden als leeuwerik(k)en en slimmenkikien, precies
vergelijkbaar met ergemissen en
gebeurtenissen, blijft de i echter aanwezig. Omdat, anders dan voor de s,
geen gelijkschakelingsregel is afgekondigd, zouden we dus moeten differentieren in de spelling, en enerzijds monniken, anderzijds slimmerikken moeten schrijven. Als ons niettemin wordt voorgeschreven slimmeriken met een k te spellen, dan
wordt van ons gevraagd de regel van
de niet-verdubbeling van medeklinkers toe te passen, ook als er geen
sjwa aanwezig is.
In precies vergelijkbare omstandighe den blijken we dus te moeten
werken met twee tegengestelde
regels: altijd verdubbelen bij woor-

den op -is, nooit verdubbelen bij
woorden op (relatief) onbeklemtoond -ik. Een aanvechtbare uitzondering op deze laatste regel is het
meervoud hospikken, aldus gespeld
in Van Dale en de Herziene
Woordenlijst. (Misschien worden we
geacht de lettergreep -pik hier op te
vatten in de zin van 'vent', met
meervoud pikken, zoals ook in corpspikken en showpikken. Maar omdat
de lettergreep hos geen zelfstandige
betekenis heeft, is hospik geen echte
samenstelling met een dubbele
klemtoon, en is een meervoud hospikken allerminst vanzelfsprekend.)
• -EM(M)ERS EN -UM(M)ERS

Een derde praktijkregel: soms weI,
soms niet verdubbelen, blijkt dan
vervolgens nog van kracht bij de
spelling Mokumer en Dokkumer
tegenover Blaricummer en Hilversummer. Ook hier hebben we te
maken met dezelfde niet-verdubbelingsregel na sjwa. Hoewel het
onderscheid tussen een sjwa en een
niet sterk beklemtoonde u nogal
schimmig is, kan men misschien
toch weI enig verschil horen tussen
de uitspraak van de voorlaatste lettergreep van Dokkumer en Hilversummer. (We moeten deze proef ook
hier weer uitvoeren met de lange
vorm, niet met de plaatsnaam zeIf.)
In het eerste woord is een sjwa normaal, in het tweede kunnen we in
verband met het ritmisch accent op
-sum een vollere klank horen. Ook
zonder orentest is de regel echter
gemakkelijk te hanteren in de volgende vorm: de m wordt niet verdubbeld in een lettergreep onmiddeIlijk na de klemtoon, weI verdubbeld in een lettergreep die een plaats
verder van de klemtoon af ligt.
Dit principe zou ook het verschil in
spelling kunnen verklaren tussen
Lochemer en Doetinchemmer, aangenomen dat deze woorden, ondanks
de andere spelling, rijmen op
Dokkumer en Hilversummer. Met
andere woordvormen met de letter e
in de voorlaatste lettergreep hebben
we doorgaans geen moeite. Het duidelijke uitspraakverschil tussen de
volle klank en de sjwa wijst ons de
weg: notabelen met enkele I staat
tegenover lellebellen, waarin de dubbele I nodig is. Een kleine moeilijk-

heid leveren misschien Amhemmer
en Haarlemmer, omdat daar in
bepaalde gevallen een sjwa mogelijk
is: denk bijvoorbeeld aan Haarlemmer olie. Maar men kan niettemin
staande houden dat de volle vorm
de normale is. Een nogal vervelende
uitzondering vormt de verledentijdsvorm van werkwoorden als ericketen en marketen. Daar wordt na
een onmiskenbare sjwa toch crickette
voorgeschreven, wat een verkeerde
klinkerwaarde suggereert. (Vergelijk
woorden als diskette en operette.)
Maar deze verdubbeling is natuurlijk
de enige manier om visueel onderscheid te maken tussen tegenwoordige en verleden tijd, zoals in 'Zij
cricketen/cricketten de hele dag'.
• SCHOONHEIDSFOUT

Het bestaan van drie verschillende
beregelingen op drie goed vergelijkbare gebieden moet op zijn minst
als een ernstige schoonheidsfout
van ons spellingsysteem worden
aangemerkt. Het is jammer dat De
Vries en Te Winkel de specifieke verdubbelingsregel destijds niet hebben
afgekondigd voor aIle drie gebieden.
Ais we kennissen mogen schrijven,
waarom dan ook niet perzikken en
Dokkummer? Laatstgenoemde spellingen, die vroeger kennelijk weI
voorkwamen, werden door De Vries
en Te Winkel echter expliciet ontraden, en zelfs 'nadeelig voor de uitspraak' geacht. Met dit laatste zal
het overigens weI meevallen. Wat de
twee taalgeleerden duidelijk beoogden, was de zo algemeen mogelijke
toepassing van de sjwa-regel: wandelen en zondigen met enkele I en g, en
daarom ook een enkele medeklinker
in perziken en Dokkumer. Maar waarom werd dan een uitzondering
gemaakt voor woorden eindigend
op s?
Prof. Damsteegt veronderstelde dat
dit samenhing met een verandering
in de uitspraak van woorden als vonnissen en notarissen, die nu normaliter een sjwa hebben, maar vroeger
misschien niet. 'Blijkbaar hoorden
de grondleggers van onze spelling in
die woorden een i', zo zegt hij in
een artikel in Taal en Tongval (1971,
bIz. 85). Deze veronderstelling
wordt weerlegd door de woorden
van De Vries en Te Winkel zelf, die
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we kunnen naslaan in de
Woordenlijst voor de Spelling der
Nederlandsche Taal, 'Over de
Spelling', § 18 (ik citeer uit de 2de
druk, 1872). Na hun pleidooi voor
het schrijven met enkele medeklinker van woorden als perziken en
Dokkumer gaan ze als volgt verder:
'Alleen op twee woorden is deze regel
niet toepasselijk, t.w. op kennissen
en vonnissen, die algemeen met ss
geschreven worden, naar analogie
van geheimenissen, getuigenissen
enz., waarin de lettergreep nis niet
toonloos is, maar den halven klem
heeft. Ook in het meervoud der
-ton
woorden, uitgaande op -aris (Lat.
-anus) wordt de s verdubbeld: archivarissen, commissarissen, notarissen enz.'

De woorden 'naar analogie van'
geven duidelijk aan dat De Vries en
Te Winkel welbewust twee afwijkende gevallen in de pas lieten lopen
met de rest, waar de verdubbeling
van de s legitiem plaatsvond, waarna toen het hek eenmaal van de
dam was ook nog eens alle woorden
op -gris werden meegenomen. Nu
we sinds 1969 beschikken over
Nieuwborgs Retrograde Woordenboek, kunnen we ook constateren
dat het achteraf om veel meer dan
twee woorden van het type kennis
gaat: er bestaan nog zeker zo'n twintig andere woorden op -is, bijna allemaal van Grieks - Latijnse afkomst,
die onder de regel vallen. Denk aan
irissen, polissen, crisissen en ook smerissen.
INVLOED VAN WILLEKEUR

,

Aandachtige lezing van de bewuste
paragraaf brengt ook de werkelijke
reden aan het licht voor de gemaakte uitzondering voor de woorden
eindigend op -s. Het hoofddoel van
De Vries en Te Winkel was om aan
de hand van goed uitgedachte spellingprincipes orde te scheppen in
een nogal ongeregelde situatie. Ze
hanteerden daarbij het praktische
uitgangspunt dat telkens uitgemaakt
moest worden welke van twee voorkomende spellingen aanbeveling
verdiende. Bij woorden als
perzik(k)en en Dokkum(m)er, waar
'niet eenparig' werd gehandeld,
moest daarom een regel worden

gesteld. Bij kennissen en vonnissen,
'die algemeen met ss geschreven
worden' en waar dus geen discrepanties optraden, sanctioneerden zij
echter de heersende praktijk.

VOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ

Na dit alles kunnen we slechts concluderen dat de sjwa-regel met de
nodige willekeur wordt toegepast.
De chaos kan alleen worden bestreden door voor alle meervouden en
Woorden als vonnis en Dokkum kun- afleidingen van plaatsnamen waarnen met de volle klinker worden uit- voor uitgemaakt moet worden of de
i of u al dan niet een sjwa weergeeft,
gesproken zonder dat dit vreemd
gaat klinken, en in perverdubbeling van de
zik is de i zelfs normaal.
medeklinker voor te
Pas in het ritmische
•
schrijven. De Vries
patroon van de afgeleide
en
Te Winkel zetten
Zinnen als
vormen vonnissen, Dokhier destijds al een
'De hospikken
kumer en perziken — en
eerste stap.
op grond van de daar
Zolang een dergeaten
geldende uitspraak moelijke regeling niet
perziken'
ten we natuurlijk onze
van kracht is, moe beslissing nemen over
en
ten we leven met de
de juiste spelling — zijn
volgende nogal wilKunnen
de optimale voorwaarlekeurige voorschrifden aanwezig voor klipten (bij voorkeur
monniken
kerverzwakking, die kan
zonder verwijzing
batikken?'
uitmonden in het optrenaar een slechts verden van de sjwa. Dat
warring
zaaiende
zijn slechts
beslissingen op dit tersjwa-regel):
leuk voor
rein niet vrij zijn van
willekeur, bewijst de
1 In meervouden
dictee- freaks
voorgeschreven spelling
van woorden op -is,
hospikken.
Evenmin
•
-nis en -us wordt de s
overtuigend is de vooraltijd verdubbeld.
geschreven spelling van het werk2 In afleidingen gevormd met het
woord batikken. Zinnetjes als 'De
achtervoegsel -er van plaatsnamen
hospikken aten perziken' en
uitgaande op -um wordt de m niet
'Kunnen monniken batikken ?' zijn
verdubbeld als de lettergreep in
misschien leuk voor dictee -freaks,
kwestie onmiddellijk na de hoofdmaar men kan moeilijk volhouden
klemtoon komt (Dokkumer), wel verdat er bij de keuze tussen k en kk
dubbeld als hij een plaats verderaf
sprake is van een evident verschil in
staat (Hilversummer).
de aard van de voorafgaande klin3 Bij woorden uitgaand op niet vol ker.
beklemtoond -ik wordt de k nooit
Er zijn op dit terrein nog meer
verdubbeld. Deze laatste regel levert
vreemde dingen op te merken. We
helaas de onverdedigbare spelling
vinden een enkele s in dreumesen,
slimmeriken op.
lobbesen, luiwammesen, etc. Dit vanwege het onloochenbare feit dat de
'Geef je verstand eens voorrang!',
letter e daar een sjwa weergeeft. Een
werd ons gezegd bij de verkeersre
sjwa komt normaliter ook voor in
tv. Zou dit niet ook -gelspotj
meervouden als kwibussen, krokusmoeten gelden voor de meervoudssen, circussen en nog zo'n twintig
spelling van woorden als dommerik,
woorden waarvan het enkelvoud op
slechterik, viezerik, zwezerik? Als we
-us eindigt. Niettemin moet de s
nu eens allemaal rechtsaf door rood
daar worden verdubbeld. Dit is des
gingen en consequent slimmerikken
te vreemder als we bedenken dat er
zouden spellen, zou dat misschien
slechts één m mocht worden
deze misstand uit de weg kunnen
geschreven in Mokumer, Dokkumer,
ruimen? <
etc. Er bestaat dus kennelijk ook nog
een verborgen regel die luidt: in het
meervoud van woorden uitgaand op
-us wordt de s altijd verdubbeld.
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VAN WOORD
TOT WOORD
Een tijdje geleden maakte ik een
georganiseerde reis door het
Verenigd Koninkrijk. De reisleider
praatte de tijd aan elkaar met alleriei
wetenswaardigheden. Bizarre soms,
en af en toe heel aanvechtbare.
Zoals toen hij het over de runen
had.

Mariies Philippa

Arisch

GEEN INDOGERMAANS RAS

Hij vertelde dat er in het Britse
gebied nog runeninscripties te vinden waren, evenals in Scandinavie,
en dat die runen een speciaal Germaans schriftsysteem vormden. Tot
zover kon ik helemaal met hem
meegaan. Maar wat hij daarna
beweerde! Hij zei dat de runen een
verbluffende gelijkenis vertoonden
met het Griekse schrift. Germanen,
Kelten en Grieken hoorden allemaal
tot het grote Indogermaanse of
Arische ras, En de Germanen in het
noordwesten hadden dus ongeveer
hetzelfde schriftsysteem als de
Grieken in het zuidoosten van
Europa. Hoe groots en cultureel
hoogstaand was het Indogermaanse
of Arische ras dus weI niet!
Ik denk dat onze reisleider een
beetje naief was. Er heeft nooit een
Arisch ras bestaan. De zogenoemde
'Ariers' zijn afkomstig van rassentheorieen uit de vorige eeuw. Een
ieder weet waartoe dat in onze eeuw
geleid heeft. Er zijn wel Arische
talen. Dat zijn de Indo-iraanse talen,
de Aziatische tak van de uitgebreide
Indogermaanse of Indo-europese
taalfamilie. Er bestaat ook geen
Indogermaans ras. WeI Indogermaanse/Indo-europese talen. Taal
en ras kun je niet aan elkaar gelijkstellen. Een ras kan in verschillende
taalgroepen of taalfamilies vertegenwoordigd zijn en veel rassen kunnen
eenzelfde taal hebben.
HET UNIEKE SCHAAP

Het begrip 'ras' is beladen door de
Tweede Wereldoorlog. Bovendien
bestaat er nauwelijks ergens op de
wereld een geheel zuiver 'ras'.
Zuivere talen zijn er al helemaal
niet. AIle talen zijn mengtalen, al is
het meng-element niet overal even
sterk. Zo spreken wij Nederlands,
een Indo-europese taa1. Maar zo'n
5000 jaar geleden waren er geen
Indo-europese talen in Europa. Onze
voorouders (wel van ons ras!) had-

den dus een andere taa1. Later in de
prehistorie kwam er een Indo-europese overheersing. Er ontstond een
vermenging met Indo-europees als
belangrijkste element. Nog weer een
hele tijd later zaten er Kelten in een
groot gedeelte van de Nederlanden.
Die spraken Keltisch, een andere
Indo-europese taa1. In onze taal
kwamen Keltische invloeden. Nog
weer later - we zitten nu bijna bij
het begin van onze jaartelling drongen de Germanen onze landen
binnen. Ik zeg 'onze landen' want
een Nederlandse en een Belgische
staat bestonden to en nog niet. Onze
taal werd Germaans, maar resten en
dus ook woorden uit de oudere taalfasen bleven bestaan. Schaap is zo'n
woord. Het bestaat in het Engels
(sheep), het Duits (Schaf), het Fries
(skiep), het Nederlands, en verder
nergens. Natuurlijk zijn er ook
elders weI schapen, maar de mensen
daar hebben geen woord dat lijkt op
schaap. Een woord dat uit een oudere taalfase afkomstig is, noemen we
een substraatwoord.
De vermenging met andere talen
is doorgegaan, maar de basis van
onze taal is Germaans gebleven.
Germaans, een Indo-europese taa1.
Het Indo-europees is een heel grote
taalfamilie waar de meeste talen van
Europa bij horen. AIleen het
Baskisch, het Hongaars, het Fins en
nog een paar kleine talen vallen
erbuiten. De sprekers van deze talen
horen echter wel tot ongeveer hetzelfde ras als de bewoners van de
landen om hen heen.
DEENSE CULTUUR

Maar om terug te komen op het
begin van dit stuk: hoe zit het nu
met die runen en dat Griekse alfabet? Lijken die nu echt op elkaar of
niet, en als ze op elkaar lijken, hoe
komt dat dan? Ze lijken inderdaad
een beetje op elkaar; ze hebben bijvoorbeeld dezelfde b. Maar die heb-

ben wij ook, met ons Latijnse of
Romeinse alfabet. Wij hebben bovendien dezelfde r als de runen, en
die heeft het klassieke Griekse alfabet niet. Hoe valt dit te verklaren?
De oplossing is simpel: de runen
zijn voortgekomen uit een archaisch
Grieks alfabet. Maar daar zit wel duizend jaar tussen, en een enorme
afstand. De runen zijn niet rechtstreeks maar via een Romeins alfabet
afkomstig van dit Westgriekse alfabet. Ze zijn in het begin van onze
jaartelling in Denemarken ontstaan.
De Denen hadden toen een hoge
cultuur en veel contacten met de
Romeinen. Zij pasten de Romeinse
letters aan hun eigen taal aan en stileerden ze steeds verder. Het nieuwe
schriftsysteem heeft in NoordwestEuropa eeuwenlang goede diensten
bewezen. In Scandinavie langer dan
in het zuidelijker gelegen Germaanse gebied. Reden was dat de Noordgermanen later gekerstend werden.
En de christelijke missionarissen
hadden niet zoveel op met die 'heidense' letters. Enkele eeuwen na de
kerstening raakte het runenalfabet
dan ook in aIle Germaanse landen
in onbruik.
SEMITISCHE OORSPRONG

De hoekige runen werden in eerste
aanleg in hout gekrast. Van de houten inscripties zijn er door het vergankelijke materiaal maar weinig
bewaard gebleven. Van die in steen
en metaal des te meer. In het noorden van ons land zijn verscheidene
benen en metalen voorwerpen
gevonden met runen erop. Maar de
meeste runeninscripties vind je in
Scandinavie. Daar werd het de
ge-woonte stenen met een runeninscriptie op te richten ter nagedachtenis van de doden. Een van de
beroemdste runenstenen is die van
Jelling in Denemarken met een
Ouddeense tekst. Een kopie ervan
staat in Utrecht op het Domplein.
Runen zijn dus niet een uit de
bronstijd stammende Germaanse
uitvinding, wat de nazi's zo graag
wilden geloven. Maar de Grieken
hadden hun alfabet ook niet zelf
ontworpen. Zij hadden het overgenomen van de Pentciers, een Semitisch volk! Waar blijft de reisleider
nu met zijn Arische theorieen? <
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InZicht wil u inlichten 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!

NIEUWE EN OUDE KOENEN

Op 22 oktober jl. werd het eerste exemplaar uitgereikt van de 29ste druk van

('s avonds: 020-6790519).

Koenen Handwoordenboek Nederlands.

Onder scholieren is Koenen het populairste woordenboek: sinds 1897 werden er
bijna twee miljoen exemplaren van verkocht. Genaaid gebonden en voorzien
van een kartonnen bewaardoos is het
naslagwerk berekend op intensief
gebruik. Met bijna 1400 bladzijden is
Koenen een fors handwoordenboek, dat
in de geactualiseerde editie zo'n 5000
nieuwe trefwoorden heeft opgenomen.
Nieuw zijn verder de aanduiding van de
plaatsen waar woorden kunnen worden
afgebroken, en een lijst met aardrij kskundige namen en hun afleidingen.
Voor liefhebbers is tegelijk met de
nieuwe Koenen een heruitgave verschenen van de eerste Koenen uit 1897.
Vergelijking van de eerste druk met de
29ste toont aan hoe sterk onze woordenschat is veranderd en hoezeer de betekenis van woorden is verschoven. Beide
boeken zijn verschenen bij WoltersNoordhoff.
Koenen Handwoordenboek Nederlands

4 GESCHIEDENIS VAN HET
NEDERLANDS

Marijke van der Wal en Cor van Bree,
respectievelijk als universitair docent en
hoogleraar Historische Taalkunde en
Taalvariatie verbonden aan de Vakgroep
Nederlandse Taal- en Letterkunde van de
Rijksuniversiteit te Leiden, schreven met
Geschiedenis van het Nederlands een helder
boek over de ontwikkeling van onze taal.
Een groot aantal aspecten van deze ontwikkeling, die begint bij het Germaans,
wordt door hen besproken: taalverandering, het ontstaan van de standaardtaal,
de geleidelijke verbreiding daarvan, de
sociale en regionale varianten en het taalgebruik in verschillende situaties. Ook de
plaats van het Nederlands in de Europese
context en de speciale positie in België
worden uitvoerig belicht.
Geschiedenis van het Nederlands is verschenen in de Aula -reeks van Uitgeverij
Het Spectrum en kost f 24,90.
ISBN 90 274 1 839 X

kost f 49,50.
ISBN 90 01 96822 8
De facsimile- uitgave van de eerste
Koenen kost f 29,50.
ISBN 90 01 47599 X

CONGRES 'TAAL EN SPRAAK'

De vereniging 'Het Nederlandsch Natuuren Geneeskundig Congres' houdt op
zaterdag 23 januari (10.30-16.00 uur)
haar 65ste congres in het Auditorium van
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het
onderwerp is deze keer van taalkundige
aard: 'De oorsprong van taal en spraak'.
Sprekers zijn prof. Wind over de oorsprong van de spraak, prof. Koster over de
oorsprong van de taal, prof. Bichakjian
over de evolutie van de taal, en prof.
Adelaar over de oorspronkelijke taal van
indianen.

STRAATNAMEN

Straten hebben soms fascinerende
namen. Neem bijvoorbeeld Schuitengat,
Lammetjesgang, Lage Wurft of Rotjesslop.
Wat betekenen deze namen? Waar
komen ze vandaan? Waarom heeft juist
deze straat deze naam gekregen? Een antwoord op dergelijke vragen wordt gegeven in een straatnamenboek. Onlangs
verschenen er twee van deze boeken: het
Straatnamenboek van Noordwijk, van A.H.
Meijer, en Van Aardappelmarkt tot
Zwijndrechts Veerhoofd. De straatnamen
van de historische binnenstad van Dordrecht,

samengesteld door Mieke van Baarsel. In
beide boeken wordt uitgebreid ingegaan
op de historie van de straatnamen.
Het Straatnamenboek van Noordwijk en

Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts

De toegangsprijs (inclusief lunch) is

Veerhoofd zijn verschenen bij Uitgeverij

I

35,- voor niet-leden en f 20,- voor

TAAL VAN DE POLITIEK

bij J.H. Daams, telefoon 020- 5122023

In het Politiek Woordenboek verklaart
Roelof Bos zo'n 700 termen en begrippen
uit de Nederlandse politiek. Het gaat daarbij niet om het 'jargon' van het Binnenhof,
maar om de politieke terminologie die ook
buiten de kring van politici gemeengoed
is. Er wordt uitleg gegeven van woorden als
abdicatie en zwevende kiezer, van afkortingen als NATO en van termen die gebruikt
worden om politieke stromingen aan te
duiden. In de bijlagen zijn een politieke
jaarkalender en een plattegrond van het
nieuwe gebouw van de Tweede Kamer
opgenomen.
Het Politiek Woordenboek wordt uitgegeven door de SDU en kost f 15,ISBN 90 6473 274 4

y TAAL VAN DE HANDEL

Het Euro Handelswoordenboek is een meertalig lexicon waarin de belangrijkste begrippen op het gebied van de handel en het
bank- en verzekeringswezen van een uitleg
zijn voorzien. Het bevat ingangen en verklaringen in het Engels /Amerikaans, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en
Portugees. Doordat de (ruim 3000) termen
alfabetisch zijn geordend, ongeacht de taal
waaruit de term afkomstig is, levert het
opzoeken weinig problemen op.
Het Euro Handelswoordenboek wordt uitgegeven door Elmar en kost f 49,50.
ISBN 90 6120 9625

SOFTWARE- HANDLEIDINGEN

Het gebruik van software en hardware kan
aanzienlijk worden vergemakkelijkt met
een goede handleiding. Aan welke eisen
zo'n handleiding moet voldoen, wordt
beschreven in de Gids voor het schrijven van
handleidingen. In deze gids geven Willem
Hendrikx en Erik van der Spek adviezen
voor het opzetten, schrijven, uittesten en
bijwerken van documentatie voor computergebruikers. Het boek bevat voorbeelden,
illustraties en lijsten met tips, en is goed te
gebruiken als naslagwerk.

Verloren en kosten beide f 39,-.

Gids voor het schrijven van handleidingen

leden. Aanmelding kan geschieden

ISBN (respectievelijk) 90 6550 358 7 en

is verschenen bij Wolters-Noordhoff en

door storting (vóór 30 december) van

90 6550 359 5

kost f 45,-.

de toegangsprijs op giro 36711 t.n.v.

ISBN 90 01 37897 8

NNGC, Santpoort, onder vermelding
van 'Taalcongres'. Verdere inlichtingen
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THUISTAAL
THUISTAAL
In Thuistaal.
Thuistaal. Het
andere Nederlands
Nederlands
In
Het andere
beschrijft Wim
Wim Daniëls
Daniels woorden
woorden en
en uit
uitbeschrijft
drukkingen die in de besloten
besioten sfeer
sfeer van
van-drukinge
gezinnen en
en andere
andere huishoudens
huishoudens (bij(bijgezinnen
voorbeeid
woongroepen)
worden
gevoorbeeld woongroepen) worden gebruikt.
Een
thuistaal
is
kenmerkend
voor
bruikt. Een thuistaal is kenmerkend voor
een bepaald
bepaaid gezin;
gezin; alleen
aIleen de
de leden
Ieden van
van
een
dat
gezin
kennen
de
betekenis.
Sommige
dat gezin kennen de betekenis. Sommige
gezinnen die
die over
over een
een groot
groot privé-vocaprive-vocagezinnen
bulaire beschikken,
beschikken, bli
[ken er
er zelfs
zelfs
blijken
bulaire
thuistaalwoordenboekjes op
na te
te houhouthuistaalwoordenboekjes
op na
den. Die
Die boekjes
boekjes worden
worden aan
aan aanstaande
aanstaande
den.
schoondochters
en
schoonzonen
gegeschoondochters en schoonzonen gegeven
om
hen
vertrouwd
te
maken
met
de
ven om hen vertrouwd te maken met de
taal
van
hun
nieuwe
familie.
Leuke
bintaal -van hun nieuwe familie. Leuke binnenkomst.
nenkomst.
Thuistaal.
Het andere
Nederlands wordt
wordt
Thuistaal. Het
andere Nederlands
uitgegeven
en kost
SDU en
uitgegeven door
door de
de SDU
kost

fI 19,90.
19,90.
ISBN
12 0801 3 4
9012080134
ISBN 90
JOURNALISTIEK
JOURNALISTIEK
Aankomende
niet
Aankomende journalisten
journalisten moeten
moeten niet
alleen
weten
hoe
ze
een
goed
interview
alleen weten hoe ze een goed interview
moeten
houden, maar
maar bijvoorbeeld
bijvoorbeeld ook
ook
moeten houden,
hoe
georganiseerd zijn,
zijn, welke
welke
dagbladen georganiseerd
hoe dagbladen
journalistieke genres
zijn en
er zijn
en wat
wat de
de
genres er
journalistieke
ethische
en
juridische
aspecten
van
het
ethische en juridische aspecten van het
journalistieke
journalisten
Om journalisten
journalistieke werk
werk zijn.
zijn. Om
in
spe
met
dit
soort
zaken
bekend te
te
in spe met dit soort zaken bekend
maken,
schreef
Nico
Kussendrager
met
maken, schreef Nico Kussendrager met
een
aantal andere
andere auteurs
auteurs het
het Basisboek
Basisboek
een aantal
joumalistiek. Dat
geeft een
een beschrijving
beschrijving
Dat geeft
journalistiek.
van
en behanbehanmétier en
van het
het journalistieke
journalistieke metier
delt
een
basisvaardigheden die
die een
een aantal
aantal basisvaardigheden
delt een
journalist
moet
beheersen,
zoals
het
snel
het
snel
journalist moet beheersen, zoals
en
van informatie
en
informatie en
en efficient
efficiënt verzamelen
verzamelen van
het
schrijven
van
een
goed
leesbaar ververhet schrijven van een goed leesbaar
haal.
dat
van het
het boek,
boek, dat
hoofdstuk van
haal. Elk
Elk hoofdstuk
voornamelijk
bedoeid
is
voor
gebruik
in
voornamelijk bedoeld is voor gebruik in
journalistieke
afgeslojournalistieke opleidingen,
opleidingen, wordt
wordt afgesIoten
opdrachten.
oefeningen en
en opdrachten.
met oefeningen
ten met
Het
wordt uitgeuitgejournalistiek wordt
Basisboek journalistiek
Het Basisboek
geven
door Wolters-Noordhoff
Wolters-Noordhoff en
en kost
kost
geven door
fI 47,50.
47,50.
ISBN
90 01
01 51760
51760 9
9
ISBN 90

TAALVERMAAK
. TAALVERMAAK
In
Gronings
Verkouden en
vetmakeen andere vermakeIn Gronings Verkouden
lijke
den
Pieter Uit
Uit den
gaat Pieter
taalverschijnselen gaat
lijke taalverschijnselen
Boogaart
vraag wie
wie er
er
in op
op de
de vraag
onder meer
meer in
Boogaart onder
nieuwe
wie bepaalt
bepaalt
en wie
nieuwe woorden
woorden verzint
verzint en
dat
zijn
En: zijn
gebruiken ook.
ook. En:
ze nog
nog gebruiken
we ze
dat we
mensen
die
Engels
door
hun
'mother
tonmensen die Engels door hun 'mother tongue'
of 'losers'?
'losers'?
'winners' of
gooien 'winners'
gue' gooien
Gronings
andere vermakevermakeen andere
Gronings Verkouden
Verkouden en
lijke
taalverschijnselen
is
bij
verschenen bij
lijke taalverschijnselen is verschenen
Uitgeverij
16,90.
kost ff 16,90.
en kost
Uitgeverij Kosmos
Kosmos en

BRIEVEN VOOR
BRIEVEN
VOOR KINDEREN
Het schrijven
schrijven van
van brieven
brieven is
is moeilijk.
moeilijk.
Het
Bovendien wordt
Bovendien
wordt het door de uitvinding
van de
de telefoon
telefoon bepaald
bepaald niet
niet gestimuvan
leerd. Daarom
Daarom moet
paplepel
moet het met de paplepel
leerd.
worden
ingegoten,
wat
misschien
voor
worden ingegoten, wat misschien voor
Marijn
Backer
en
Inez
van
Eijk
de
reden
is
Marijn Backer en Inez van Eijk de reden is
geweest een
kinderen'
geweest
een 'brievenboek
'brievenboek voor
voor kinderen'
te schrijven.
schrijven. Dit
Dit boek,
boek, getiteld
getiteld Lieve
Lieve
te
engerd, de
de groetjes,
groetjes, bevat tientallen ideeën
ideeen
engerd,
voor het
het schrijven
van brieven
brieven en
voor
schrijven van
en een
een
groot
adresgroot aantal praktische tips voor de
de adressering,
de
de indeling,
indeling, de
de aanhef
aanhef en
en de
sering, de
afsluiting.
Ook
het
geheimschrift,
de
afsluiting. Ook het geheimschrift, de
postzegeltaal,
brieven op
rijm of
of muziek,
muziek,
postzegeltaal, brieven
op rijm
flessepost
natuurlijk de
de liefdesbrief
liefdesbrief
flesseposten
en natuurlijk
komen
Het boek
boek is
is geillustreerd
geïllustreerd
komen aan
aan bod.
bod. Het
door
Haan.
de Haan.
door Mieke
Mieke de
Lieve
is verschenen
verschenen
Lieve engerd,
engerd, de
de groetjes
groetjes is
bij
Contact en
en kost
bij Uitgeverij
Uitgeverij Contact
kost ff 24,90.
ISBN
0271 2
2
ISBN 90
90 254
254 0271

•. LATIJN
LATIJN IN HET
HET NEDERLANDS
In
Non
scholae,
een groot
groot aanaanIn
scholae, sed vitae is
is een
tal
veelgebruikte,
niet-vakgebonden
tal veelgebruikte, niet-vakgebonden
Latijnse
bijuitdrukkingen bij
en uitdrukkingen
Latijnse woorden
woorden en
eengebracht en van een
voor--engbrachtv
een toelichting
toelichting voorzien.
opzet van
van een
boekje heeft
heeft de
de opzet
een
zien. Het
Het boekje
naslagwerk,
door de
de auteur,
auteur,
naslagwerk, maar
maar wordt
wordt door
Jan
Verheggen, nadrukkelijk
als leesboeknadrukkelijk als
leesboekJan Verheggen,
je
aangeprezen.
Het
bevat
behalve de
de
je aangeprezen. Het bevat behalve
woordenlijst
schrijfwijze,
over de
de schrijfwijze,
woordenlijst uitleg
uitleg over
de
meervoudsvorming
en de
de meervoudsvorming
de uitspraak
uitspraak en
van
van Latijnse
Latijnse woorden.
woorden.
Non
scholae, sed
niet voor
voor de
de
Non scholae,
sed vitae:
vitae: niet
schoolmaar
is verschenen
verschenen
voor het
het leven
leven is
school maar voor
bij
kost ff 24,90.
Contact en
en kost
bij Uitgeverij
Uitgeverij Contact
ISBN
5
254 0292
0292 5
ISBN90
90 254

" VERGEETWOORDENBOEK
In
nummer S8
58
Vergeetwoordenboek, nummer
In het
het Vergeetwoordenboek,
van
het
tijdschrift
Raster
(in
(in boekvorm),
boekvorm),
van het tijdschrift
zijn
(o.a.
zo'n vijftig
vijftig literaire
literaire auteurs
auteurs (o.a.
door zo'n
zijn door
J.
Schippers,
Pröpper, K.
K. Schippers,
Bernlef, Henk
Henk Propper,
J. Bernlef,
Leo
A.F.Th. van
Heijden)
Leo Vroman
Vroman en
en A.F.Th.
van der
der Heijden)
woorden
woorden bijeengebracht
bijeengebracht waarvan
waarvan de
de betebetekenis
geraakt. De
De
vergetelheid isis geraakt.
kenis in
in de
de vergetelheid
auteurs
geven geen
geen objectieve
objectieve definitie
definitie
auteurs geven
van
door
deze woorden,
woorden, maar
maar proberen
proberen door
van deze
middel
van
een
beschrijving
pervan een
een permiddel van een beschrijving van
soonlijke
woord voor
de
soonlijke herinnering
herinnering dat
dat woord
voor de
lezer
als kalkekalkelezer inhoud
inhoud te
te geven.
geven. Woorden
Woorden als

dotter,
kalissewater, putjesvoetbal
barbiertje, kalissewater,
dotter, barbiertie,
en
hierdoor
wordt hierdoor
fillegrijs wordt
en vigulant
vigulant && {illegrijs
nieuw
nieuw leven
leven ingeblazen.
ingeblazen.

EXAM ENTRAINING
EXAMENTRAINING
de reeks
reeks Prisma
Prisma Examentrainingen
Examentrainingen verIn de
del en ter voorbereischenen onlangs drie delen
ding op
op het
het eindexamen
eindexamen Nederlands
Nederlands
ding
mavo, havo en vwo. Deze examentrainingen
een 'stappenplan' waarmee
gen bevatten een
het
begrijpend
geoehet begrijpend lezen
lezen kan
kan worden geoefend.
Het
gaat
daarbij
om
de
onderdelen
daarbij om de
fend. Het
'tekstverklaring'
'tekstverklaring' en
en 'samenvatten'
'samenvatten' van
het Centraal
Schriftelijk Eindexamen.
Eindexamen.
Centraal Schriftelijk
het
Voor
onderdeel wordt
wordt een
een
Voor het
het laatste
laatste onderdeel
aparte instructie gegeven. Het oefenmateriaal bestaat uit alle
aIle eindexamenopdracheindexamenopdrachten
Nederlands
vanaf
ten Nederlands vanaf 1987
1987 (voor
(voor het
mayo
vanaf
1988).
mavo vanaf 1988).
De
De reeks
reeks Prisma Examentrainingen
Bureau
Nederlands
samengesteld door
Nederlands is samengesteld
door Bureau
17,50 per
Extext.
delen kosten f 17,50
Extext. De
De delen
stuk.
stuk.
ISBN
3031 4 (mavo),
ISBN 90
90 274
274 3031
(mavo), 90 274
3032
(havo) en
274 3033
3033 00 (vwo)
3032 2 (havo)
en 90
90 274
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Raster
is verver58, Vergeetwoordenboek is
Raster 58,
schenen
Bij en
en kost
kost
Bezige Bij
De Bezige
schenen bij
bij De

fI 24,50.
24,50.
ISBN
234 1377 6
9023413776
ISBN 90

ISBN
215 1860
1860 00
ISBN90
90 215

L.-.-------------298-----------------------------298

228, 229
82, 128
170, 210
aantal is/zijn
95
aanvoegende wijs
179-181
ABN
224
Academie francaise
292
afkortingen, meervoud van 186
Afrikaans, Stigting vir 57
Afrikaans, spelling van 183, 268
alinea's
134
als/terwijl
70, 129
ambtelijk taalgebruik
174
anderhalf, enkel - /meervoud?
159
anglicismen
296
Arisch
135, 182
auto (uitspraak)
20
autoriteitsargumenten
aaneenschrijven
aanspreekvormen ouders

173
183, 268
beeldscherm-hoofdpijn
149
beeldspraak
281
beginkapitaal
127
begro(ot)te bedrag
280
bepalingen, plaats van 179
'beschaafd' spreken
135
Bernstein (uitspraak)
49
beurs (etym.)
68, 157
bewijslast in discussies
147, 211
bezettingstaal
biels/bielzen
69
bijwoorden, 'betekenisloze' - 18, 171
bijwoorden van beleefdheid
278
banjo (etym.)

c/k-spelling
c, oorsprong -

194
57
cirkelredenering
159, 209, 210
clichés (in journalistiek)
6
31-48
congres 1991 '60 jaar O.T.'
244
contactadvertenties
17, 57
cursiveren
d- wegval
daarzonder
danken/wijten aan

21
285
187
91, 179
232
17

dialecten

doeg, doei
doen
drogredenen

20, 50, 68, 96, 130, 159, 288

hypochonder

171
141
278
256
249
210

in/over het algemeen

281

hoor, betekenissen van Hotline Engels
houdoe (etym.)
huwelijkskaartjes
huwelijkstoespraken

jaarvergadering 1991

joune
journaal (etym.)
'journalees'
journalistieke taal

278
100
161
63-65
klemtoonverschuiving
214
klinkklank in liedjes
137
Koenen, test 112
Koerbagh, A.
281
komma voor en
17
komma, plaats van de 242
koosnaampjes
136
Koptische invloed op het Ned.
167
Kramers, Jacob
16
krant (etym.)
3, 7
krantekoppen
266
kus (etym.)
281
kwart, persoonsvorm na -

kabinet- Lubbers
'Kerndiets'
kindertaal

als w, uitspraak
laten
leestekengebruik
legitimeren/identificeren
leidinggeven
liedjes en gedichten
liefde (in encyclopedieën)
liefdesbrieven
liefdesliedjes
liefdespoëzie
literaire liefdestaal

luit (etym.)
maf(f)ia
mam(ma) als aanspreking
mandoline (etym.)
Manhave, J.
marinetaal

E-mail

75
213
eerste vijf/vijf eerste
elda -regel of ',
17
Engelse invloed
126, 135, 159
er(aan) toegaan
134
Esperanto
183
e(sthe)tische taalkennis
45
eufemismen voor ouderdom
223
Eurotopia
200
file(#)vrij

18
207

frequentie -aanduiders
gebiedende wijs

geluidsfilm
germanismen
geschiedenis Onze Taal

gespuitgiete
getallen in woorden
goede > goeie
Golfoorlog, taal van de
groen (etym.)
handleidingen vertalen

handvat(t)en
harmonika (etym.)
heb/ben vergeten
hebt/heeft, u Heestermans, H.
Hietbrink, W.B.
hoofdtelefoon

-

213
287
147
40
127
95
21
156
84
66, 156
134, 183
173
213
158, 211
202, 216
100
67

85, 201
17
16
6
3-16, 215

medeklinkerverdubbeling
meer/meest ongewoon
met name
metaforen
militaire taal
mogen (u mag even...)

mr(.)
n in samenstellingen
naar
nadat

25, 66
17
275
215, 278
189
188
264
251
258
246
239
173
187
82
173
190
150, 211
293
187
134
149
152
135
158

197
134
280
Nationaal Dictee
54, 56
Nederlands in het Portugees
109
Nederlands als EG - werktaal
123
Nederlands in marrontalen
108
Nederlands in het Sranan Tongo 105
Nederlands studeren in
het buitenland
121
Nederlands in het Schots
111
Nederlands in het Belgisch Frans
105, 268
Nederlands voor anderstaligen
26
Nederlands sinds 1930
33
Nederlands als 1 2d wereldtaal 119
Nederlands in Europa
32, 44, 115, 119, 123-124
269
Nederlandse Taalunie
neerlandismen
105-111, 268
niet in vraagzinnen
134, 212
nieuwe woorden
79, 160
normen in taal
45, 226

14
NOS- journaal, taal van het 70
nota's schrijven
154
NSB en taalzorg
147, 154
NSB, taal van de 292
o-benen
267
onder-/overschotten, niet te 212
ons/pond
189
ontwapeningswedloop
147-156
oorlog en taal
149
oorlogsmetaforen
155
oorlogswoordenboeken
oorzaak/gevolg (drogreden)
50
159
openen
210
opzettelijke brandstichting
160, 215
orenmaffia
oude naamvallen
95
223
ouderdom, eufemismen voor 187
overtreffende trap
82
pap(pa) als aanspreking
pc, schrijven met de 73, 76, 129, 183
pers (etym.)
16
25, 67
placebo
132, 158
pleonasmen
135
plus
246
poëzie, liefde in politiek taalgebruik
37
porselein rijden
253
prikwinkel
189
produktinformatie,
124
Nederlandstalige punt na mr.
158
147, 154
purisme
162
rebelregels
281
rechts afslaan/rechtsaf slaan
rede/reden
25
Rembrandt(s)plein
83, 129, 182
Reve, Gerard
239
rijp (etym.)
84
ripje-rapje (etym.)
163
278
rodekooltje
127
ruiken stinken
s/z in meervoud

69

samengestelde werkwoorden - - 127
samenstellingen, spelling van -

228, 229
267
Sara jevo/Sera jevo
231
schakelwagen
24
schrijfadviezen voor de pc
76
slimmeriken
293
sliptong/slibtong
127, 184
smartcard
161,210
soldatentaal
152
spelen met taal 23, 78, 164-166, 222
55
spelfouten
spelling
127, 194-199, 292-293
spellingalfabet
39, 140, 183
spellingverandering
194, 195, 198
Spellingverandering van zin naar
onzin
198, 203

samentrekking

spellingvereenvoudiging

194, .195, 198, 293
54
91
Sranan Tongo
184
standaardtaal, positie van de 179
Stijlboek van de Volkskrant
8, 290
stroman (drogreden)
130
stuiversroman
260
Surinaamse taalsituatie
184

spellingwedstrijd
spijkerbroek- benamingen

T-shirt

292
147-156
- 239 - 267
119
14

taal en oorlog
taal der liefde
taal- en cultuurbeleid
taalcommissie NOS

299

taalergernissen
taalnormen
taalnormering
taalpolitiek
taalpurisme
taalregels
taalspelletjes

Taalstraat (etym.)

134
45, 226
40, 224
119, 123, 124
40
162
166
129

taalverandering

35, 40, 45, 82, 179, 247
taalverloedering
36, 40
taalverloedering m.b.t. klemtonen 63
taalverzorging bij dagbladen
8
tangconstructies
16, 131
132, 158
tautologieën

te/ter/ten
tekstschrijver, beroep van tekstverwerker, schrijven met de
telefoonnummers uitspreken
tellen, - manieren. van tellen, volgorde in thuistaal
titels van liedjes
titulatuur

toch
tompoes
toponiem-zinnen
trema
troonrede 1992
tussenletter n
tweede- taalverwerving

u(w) beider wens
ui, oorsprong van uitspraak I als w
uitspraak

uitspraakverandering

95
72
-

73, 76
140
23
22, 94
99
282
283
133
102
222
267
269
197
26
56
67
25, 66
63
179

vaak
Van Dale, twaalfde druk
Van Dale, test Van Dale, Johan Hendrik
vanaf/van (...) af

207
216, 219
137, 219
190
41, 128
37
verhullend/vaag taalgebruik
verkleinwoorden
286
vernederlandste spelling
194
137
Verschueren, test
Verschuerens Groot Woordenboek
80
versiertaal
262, 263
verzwegen argumenten
96
vijfklinkerwoorden
164, 222
voetbalverslaggeving
149
volkomen woorden
165
Vondel(s)park
83, 129
vrouwelijke beroepsnamen
24
vrouwenbladen, taalgebruik in 11, 184, 268
wat/dat
wat betreft

158
213
weglatingsteken
95
werk ze
187
WNT
102
woordenboeken, objectiviteit in - 218
woordenboeken
80, 97, 137, 155
woordenboeken, oude - 51, 112, 190
woordenboekentest
137, 219
woordenboekmakers
51, 112, 167, 190, 216
Woordenschat, De Beer/Laurillard 51
woordgeslacht
42
word(t) je
267
word(t) wakker
213
WordPerfect
76
zelfvoorzien(en)d
zie je!
zo

zoen (etym.)
Zuidnederlands/Vlaams

-

94, 182
232
78
266
227
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Weer open tbc-patlent ontdekt

~

Z wolse Courant

vlieg t u non stop naar Johannes burg en terug

Luxavi

Wij kom en

S

Za te rd ag zijn bi j Transportbedrijf Bode Scholten b .v . vi er insign es
'Ridder van d e weg 3e klas se: u itgere ikt . Om voo r d eze ondersch e iding in aa nm erking t e kom en moet m en drie [a a r, n iet door e ige n
sc h u ld , b ij een verkeerso ngeva l betrokken zijn geweest en bovendien
d rie jaar sch ad ev rij h ebben gereden .
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Zoetermeerse editie Streekbla d
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Bruidegommen cornpl. du s
incl . overhemd + cumberband set vanaf75.- tim 350,-.
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Weekend Post De Wieden

RUGGESPRAAK

Minister Ritzen heeft. de wens geuit het zeer op prijs te stellen de
Nederlandse Gemeenschap alhier te ontmoeten.

.

Voeg liefde toe aan een huis
en je hebt een thuis.
Voeg rechtvaardigheid toe
aan een stad
en je hebt gemeenschap
Scheurkalen der

Half vrijstaande villa met garage. Ind. : royale hal, toilet, living 57 rn - met open haard, moderne keuken met inb. app ., eetkamer
14 m -. 1e etage: 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche en toilet. Geheel verkeerd in perfecte staat.
NRC Handelsblad

::I:
U

Spannende thriller
DO ETIN CHEM - Unlawful entry, een spannende thriller die sinds
,.vorige week in Doetinchem draait, is een spannende thriller
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Oost Gelders V izier
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Professeur
ASSIMOU
liE GRAND MEDIUM ' {i.:J
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Wij streven na.ar oplossi.ngen van
acute problemeii, die betrekkmg hebben op
Iie!:de, rela~i~, ralangst importentIe, problemen.
Wlj trachten ookdemeesthopeloze pr?!>lemen
aan te kaarten en samen de mogelijk
- lieden daarvoor te vind en ,
. . . . .iiIIII• • • AMSTERDAM
Te bereiken met tram" 6 13 en bus 98 .
I
Telefori : Orr.w W
·'{i.:JO
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