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Harry Cohen - Brussel

Wethoudster, ingenieuse, staatssecretaresse? In discussies over de
vervrouwelijking van beroepsnamen gaat het meestal niet zozeer om
de taalkundige juistheid aaswel om de politieke correctheid van bepaalde vormen. Vandaag draaien we de zaak eens om. We gaan uit
van de middelen die onze taal biedt om de buitenshuis werkende
vrouw aan te duiden. En hoe gaat dat in het Engels, Frans en Duits?

Alle mensen worden zusters
isschien hebt u het verhaal al eens gehoord.
Een verkeersslachtoffer
wordt bewusteloos het
ziekenhuis binnengedragen. De dienstdoende dokter, een
chirurg, zegt na onderzoek: 'Het linkerbeen moet zo snel mogelijk geamputeerd worden. Roep een collega,
want ik voel me niet in staat dat zelf
te doen. Het is mijn zoon.' Waarop
de verpleegster zegt: 'Wat vreselijk. Ik
zal dadelijk zijn vader laten waarschuwen.'

telefonist/telefoniste, waard/waardin,
chauffeur/chauffeuse, ombudsman/
ombudsvrouw, redacteur/redactrice,
fabrieksjongen/fabrieksmeisje, rector/rectrix, dief/dievegge.

DOCTORANDA VERSUS
BRANDWACHT

Emancipatiebewegingen willen vaak
de taal zuiveren van elementen die
nadelig zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. Ook in de vrouwenbeweging leven bepaalde wensen op dit
B. Beroepsnamen met één vorm
gebied, maar niet iedereen legt devoor mannen en vrouwen.
Binnen deze groep kunnen we onder- zelfde maatstaven aan. Grofweg val len er twee richtingen te onderschei scheiden:
den. Aan de ene kant staan degenen >
B1. Beroepsnamen die sekseneutraal zijn, zoals arts, minister, wiskundige, uitzendkracht, jongste bediende,
piloot, rechter, diensthoofd.
Wat is er mis aan dit verhaal? Niets,
B2. Beroepsnamen waarwe
een
vrouw.
Hadden
de dokter was
dan niet dokteres moeten zeggen? Het van de mannelijke vorm
had gekund, maar dat woord hoor je voor beide geslachten gebruikt wordt, zoals ingeniet vaak (Van Dale noemt het
nieur, commissaris, raads'volkstaal'). Artse is nog minder geheer, burgemeester, wetbruikelijk en voor geneesheer is het
houder.
helemaal moeilijk een vrouwelijke
vorm te bedenken. Ook chirurge kan
niet. Vreemd, want dramaturge is heel Er is nog een derde groep,
gewoon. De vervrouwelijking van be- namelijk beroepsnamen
roepsnamen verloopt kennelijk niet waarvan alleen de vrouwelijke vorm gangbaar is.
langs rechte lijnen. Niemand zal leVroedvrouw, zoogster,
raar zeggen als het om een lerares
gaat en toch is hooglerares 'weinig ge- voedster, min, kinderjuffrouw, huishoudster,
bruikelijk' (Van Dale). Volgens de
woordenboeken verandert directeur in dienstmeisje, het zijn allemaal beroepen die er zo'n
directrice, maar programmeur in probeetje uitgaan (behalve het
grammeuse. Bij docent komt er een -e
oudste, natuurlijk) . Deze
achter, bij regent daarentegen -es.
groep blijft hier buiten beLaten we, voordat we de draad hele- schouwing.
maal kwijtraken, eens de volgende
groepen onderscheiden * :
A. Beroepsnamen met een mannelijke en een vrouwelijke vorm.
Zanger/zangeres, schrijver/schrijfster,
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die vinden dat vrouwen meer 'zichtbaar' dienen te worden in de samenleving en dat het gebruik van specifiek vrouwelijke beroepsbenamingen
dit doel naderbij kan brengen. De
aanhangsters en aanhangers van deze
gedachte willen natuurlijk groep A
behouden en bovendien zo veel mogelijk termen uit groep B geschikt
maken voor opneming in A. Benamingen als doctoranda en timmervrouw zijn in deze kring favoriet.
Daartegenover staat de veldwinnende opvatting dat het geslacht van
een beroepsbeoefenaar er in de meeste situaties niet toe doet en dat een
seksespecifieke aanduiding daarom
niet nodig of zelfs ongewenst is. Wie
er zo over denkt, zal uiteraard graag
woorden uit groep A overhevelen
naar B. Dat kan op twee manieren.
Telkens wanneer een redactrice zich
redacteur gaat noemen, wordt groep
B2 versterkt ten koste van groep A.
En wanneer bijvoorbeeld de benamingen verpleegster en verpleger samen vervangen worden door verpleegkundige, betekent dat een uitbreiding
van groep Bi — opnieuw ten koste
van groep A. Evenzo bewindspersoon,
onderwijskracht, brandwacht.

omvat? En hoe moet dat dan in de
paragraaf waarin het zwangerschapsverlof geregeld wordt? Hulpmiddeltjes als werkne(e)m(st)er zijn niet fraai
en voorlezen kun je ze al helemaal
niet. Het vervelendst zijn de passages
met hij of zij, zijn of haar, enz. Voor
dat probleem zijn diverse ontwijkingsstrategieën uitgewerkt, maar een
bespreking daarvan zou te ver voeren.

nin). En jawel, er zijn ook een paar
echte onregelmatigheden (Prinz
wordt Prinzessin, en een Oberin is een
moeder-overste, geen kelnerin).

Hoe eenvoudig en consequent het
Duitse stelsel ook is, tot een symmetrische behandeling van mannen en
vrouwen leidt het niet. In sommige
situaties is er namelijk behoefte aan
een term die alle leden van een beSTATUSVERSCHILLEN
DUITSE ORDENTELIJKHEID
roep, ongeacht de sekse, omvat. Zie
Er valt nog een andere verschuiving
Laten we liever eens zien hoe men in bijvoorbeeld het hierboven besproken bedrijfsreglement. Iets dergelijks
enkele andere talen te werk gaat. De
waar te nemen. Bij bepaalde woorddoet zich ook voor bij de aanduiding
paren van groep A blijkt de mannelij- Duitse oplossing is het overzichtevan abstracte personen, zoals in wetske benaming meer sociaal prestige te lijkst: een simpel systeem dat maar
of
teksten (de fabrikant, de kleinhandehebben dan de vrouwelijke pendant. weinig uitzonderingen varianten
kent.
Voor
haast
alle
beroepen
is
er
laar, de rechter). In al zulke gevallen
Het schoolvoorbeeld is secretaris/sewordt,
koopeen
mannelijke
en
een
vrouwelijke
net als in het Nederlands, de
cretaresse, maar ook de woorden
in
mannelijke
vorm gebruikt (systeem
vorm
beschikbaar
(als
onze
groep
man en koopvrouw kunnen heel vervrouwen blijven op deze
vrouwelijke
vorm
B2
De
dus).
Die
ontdus).
A
schillende beelden oproepen. Men
kan dit verschijnsel als discriminatie staat in het overgrote deel van de ge- manier onzichtbaar; zij zijn slechts
mitgemeint.
vallen door aanhechting van -in.
duiden en het bestrijden, men kan
een
kleine
Daarnaast werkt men ook wel met
Soms
komt
er
nog
kosmehet ook als een maatschappelijke repas
(umlaut
ertrucjes
als der (die) Beamt(e)/in e.d.,
zien
tische
ingreep
aan
te
en zich erbij neerleggen.
aliteit
met alle bezwaren van dien. Het
Feit is dat een vrouw met een hoge
bij, stomme e eraf e.d.). Einde benieuwste is Beamtlnnen, dat de beide
directeursfunctie niet gauw directrice schrijving.
geslachten elk een eigen hoofdletter
We krijgen dus Ministerin, Chemiop haar visitekaartje zal zetten.
geeft. Dit is een van de vele speelse
kerin, Ingenieurin, Soldatin, Arztin, BeNaast ideologische problemen zijn er amtin, Pfarrerin, Polizistin, Spionin, Au- taalvernieuwinkjes waar de feministitorin, Psychologin, Studentin, Program- sche beweging in Duitsland zo goed
ook praktische. Welke formulering
moet je kiezen om niet verkeerd bemiererin, Staatssekretärin. Bij beroeps- in is. (Ook de titel van dit artikel
namen die van een deelwoord zijn af- komt uit deze bron.) We zullen echgrepen te worden? Neem bijvoorter moeten afwachten of het de zebeeld het intern reglement van een
geleid, verandert er minder: der/die
gen van de spellingkardinalen krijgt.
bedrijf waar zowel vrouwen als man- Angestellte. Woorden op -mann gaan
nen werken. Moet daarin almaar over over in -frau (Kau f frau, Tor frau), maar
er is een tendens naar -mannin, een
ENGELSE UNISEX
werknemers en werkneemsters gesproIn het Engels is de situatie radicaal
vorm die je tot nu toe vrijwel alleen
ken worden, of is werknemers volin bijbelvertalingen tegenkwam
anders. Groep A is hier verre in de
doende omdat dit woord in B2-taal
minderheid en verliest verder terrein.
immers ook de vrouwelijke variant
(Kau fmdnnin, Amtmännin, Fachmcn4

II

rn

Zeer veel
digen op
Zeer
veel beroepsnamen
beroepsnamen ein
eindigen
-er
en
deze
worden
allemaal
voor bet
bei--er en
de
geslachten
gebruikt
(dancer,
bookbookde
keeper,
keeper, newsreader, teacher).
teacher). Hetzelfde
geldt voor woorden op
01~ -ist, -ant,
op --or,
-ian,
-ive
en
nog
andere
achtervoeg-ian, -ive en nog
sels
(operator, flautist,
flautist, accountant, musels (operator,
sician,
executive).
sician, executive). Natuurlijk zal men
bij traditionele mannenberoepen, zobij
als hunter,
butcher of discus thrower,
hunter, butcher
eerder aan
denken, en
en bij
aan een
een man denken,
van huis uit
uit vrouwelijke
vrouwelijke werkzaam
werk zaamheden (housekeeper,
strip(housekeeper, childminder,
childminder, strip-hedn
per) eerd
er
aan
een
vrouw,
maar
dat
eerder aan een
ne emt niet
ni et weg dat zulke
zulke namen
neemt
voor beide
geslachten
gebruikt kunbeide
nen worden.
worden .
De echte vrouwelijke vormen eineindigen doorgaans op
-ess
of
op
-lady,
op
of op
-girl
saleslady, cowgirl,
cowgirl, popo-girl e.d.: actress, saleslady,
licewoman,
barmaid,
postmistress.
Ook
licewoman, barmaid,
Ook
-ette komt voor (usherette, majorette),
maar
in deze
maar dit
dit achtervoegsel is in
functie
geen
serieus
taalinstrument,
functie geen serieus taalinstrument,
en
zeldz aam
en nieuwvormingen zijn zeldzaam
(hackette voor 'journaliste').
' jou rn aliste' ).
hetzelfde verschijnsel
verschijnsel
We zien hier hetzelfde
als in Nederland: sommige woorden
op
op -ess krijgen
krijgen maatschappelijk een
lagere
waardering
en
lagere
en worden daarom
door de betrokken functionaressen
gemeden.
Een vrouwelijke manager
gemeden. Een
van een
groot
bedrijf kun je
je beter
beter
een
niet manageress noemen;
noemen; dat is meer
iet
ietss voor de beheerster van een
een
dorpshotel. Wordt een vrouw
vrouw tot
gouverneur benoemd,
benoemd, dan is haar titel governor, niet governess,
governess, want zo
heet haar gouvernante. Ook authoress
gaat
jna een
een
gaat eruit, en
bijna
en poetess is al bi
belediging. Actualiteit: vrouwen worden
Anglicaan se
den sinds kort door de Anglicaanse
Kerk in
het priesterpriesterin Engeland tot het
ambt toegelaten; zij heten in
in eigen
kring priests, maar tegenstanders van
deze
priesdeze nieuwigheid spreken van pries-

tesses.
tesses.

Daarnaast zien we vrouwelijke
vrouwelijke beroepsaanduidingen verdwijnen doordat ze worden
worden opgenomen in 'overkoepel ende' benamingen, zoals
zoals flight
koepelende'
attendant voor air
steward++ stewardess
stewardess
air steward
(vergelijk de
dse verpleegkunde Nederlan
Nederlandse
dige) . In Amerika
Amerika gaan
dige).
gaan zelfs
zelfs stemmen
stemmen
op
FirstLady
op om de
de titel First
Lady (die
(die een
een
mannelijke president veronderstelt)
te vervangen door het sekseneutrale
President's Companion. Deze ontwikkeling gaat
gaat echter soms
soms een
een kant op

die
vast niet
die de
de initiatiefneemsters vast
bedoeld hebben. Na
Na spokesman
('woordvoerder') kwam spokeswoman
spokeswoman
in gebruik en
in
en daarna weer
weer spokespersspokesperson, maar als je dat laatste woord
hoort, kun
kun je
je er donder op
op zeggen
dat het over een
vrouw
gaat.
Idem bij
bij
een
'voorzitter': chairman
+
chairwoman
chairman chairwoman =
chairperson (of chair).
Hier is kennelijk
chair). Hier
over het politiek correcte doel heen
geschoten.
FRANSE SUBTILITEITEN

Ten
Frans . Net
Net als
Ten slotte het Frans.
als in
in het
Duits
overheersen
de
doubletten:
Duits
de doubletten:

man in
kwestie aan
euin kwestie
aan te
te duiden (m
(meuniere
'molenaarsvrouw',
ambassadrinière
ce). De nieuwe betekenis krijgt echter
gele
idelijk de
geleidelijk
de overhand.
lets
dergelijks
Iets dergelijks doet
doet zich
zich ook voor
wanneer de
vrouwelijke
de vrouwelijke vorm
vorm samenvalt met de
de naam van een voorwerp,
bijvoorbeeld verriere
verriere ('glaswand',
maar nu ook 'vrouwelijke glasblazer'), jardinière
jardiniere ('groenteschotel', nu
ook 'tuinvrouw'), [ourriere
fourrière ('dierenasiel',
nu
ook
'vrouwelijke
foerier').
asiel',
foerier').
Weer anders liggen de
zaken
bij
de
entraineuse, gewoonlijk 'animeermeis'animeermeis[e',
nu ook 'trainster'.
je', nu
'trainster'.

avocat/avocate, cabarctier/cabaretiere,
cabaretier/cabaretière,
coiffeur/coiffeuse, comédien/comédienne,
comedlen/comedienne,
depute/deputee,
conducteur/conductrice,
député/députée,
garcon de buffet/dame de
de buffet,
buffet, footfootba
lleur/tootballeuse.
Er
zijn
kleine
verballeur/footballeuse.

Ook in
Frans stu
it de
in het Frans
stuit
de vernieuwingsbewegin
g
soms
op
lagere
op een
een lagere
wingsbeweging
van
de
vrouwelij
sociale
waardering
vrouwelij-sociale
ke variant.
variant . Diverse
Diverse beroepsnamen
schillen van land tot land. Een vrou- blijven daardoor ongewijzigd:
ongewijzigd : une
welijke pasteur ('dominee')
heet
in
professeur,
une
maitre
d'hotel.
professeur, une
d'hôtel. Een kras
('dominee')
Frankrijk en Belgie
geva
l:
pasteur,
in
Canada
procureur
betekent
zo wel 'proBelgië pasteur,
geval:
zowel
pasteure, in
Zwitserland
pastoresse.
In
cureur'
als
'procuratiehouder'.
In het
in
als 'procuratiehouder'. In
dat laatste land ziet men ook andere
eerste
geval
hect
de
vrouwe
lijke
eerste geval heet vrouwelijke collega net zo,
ze
in het tweede wordt ze
zo, in
procuratrice.
In
de
Belgische
taalwet
procuratrice. In
taalwet-geving
vin
den
we
een
merkwaardige
geving vinden
•
hierarchische
onderscheiding: een
een
hiërarchische onderscheiding:
enqueteuse
is
iemand
die
een
enquete
die een enquête
enquêteuse
Taal is
leidt, een enquetrice
enquêtrice is haar ondergeis nu
nu eenmaal
schikte die
de vragenlijsten op
die met de
stap
geen jong hondje
gaat
(mannen
in beide
stap gaat (mannen heten in
functies enqueteur).
enquêteur).

•

dat
je zomaar
dat je
zomaar
ZINDELlJK
ZINDELIJK MAKEN

even zindelijk
kuntmaken
kunt maken

••
elders onbekende vormen,
vorrnen, zoals
zoa ls pro[esseuse,
autrice,the
cheffe
fesseuse, autrice,
f fe en mairesse.
mairesse.
Alles
Alles bijeen
bijeen vrij
vrij regelmatig,
regelmatig, maar
er zit
zit een
gat in
in het systeem.
één groot gat
systeem.
Ongeveer een kwart van aile
alle Franse
beroepsnamen eindigt op
op een stomme e (acrobate, biologiste, psychologue)
psychologue)
me
en
slecht voor
voor
en leent zich daardoor slecht
achtervoegsels. Zulke
Zulke woorden zijn
zijn
meestal'gemeenslachtig';
bij ver
vermeestal
'gemeenslachtig'; bij
vrouwelijking verandert hun uiterlijk
uiterlijk
-vrouwelijkng
weI dat van het bijbehobijbehoniet, maar wel
en bijvoeglijk naamrende lidwoord en
woord
artiste fameux,
[ameux, une
une artiste
artiste
woord (un artiste
[ameuse).
Een tweede
fameuse). Een
tweede moeilijkheid is
dat bepaalde vervrouwelijkte
vervrouwelijkte bebe gebruikt
roepsnamen traditioneel gebruikt
worden om de
de echtgenote van de

Tot
ba Tot zover de
de inventarisatie, nu de balans. Het
Het valt onmiddellijk op
op dat de
aanpak in
in het Franse en
en in
in het Duitse
veel op
taalgebied veel
op elkaar lijken. In
zien we immers een sterbeide talen zien
ke neiging tot differentiatie: afzonderlijke benamingen voor
voor mannen
en
vrouwen . In
Engels is
en vrouwen.
In het Engels
is het
het juist
andersom; wat er nog aan differentiadifferentiatie bestaat, wordt gaandeweg bij het
tie
antiek gezet.
gezet . Dit verschil is niet zo
vreemd. Bij
Bij de
van levende
vreemd.
de namen van
wezens is er
er een band tussen biologisch geslacht en woordgeslacht en
dat laatste is in
Frans en
in het Frans
en het
Duits
taaleleDuits een
een heel belangrijk taalelement. Lidwoord,
Lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en soms zelfs werkwoord kunbijbenen daar het geslacht van het bijbezelfstan d ig naamwoord
horende zelfstandig
Engels kent dit alHet Engels
weerspiegelen. Het
les niet; daar zit
alleen met het
zit men aileen
blijft,
probleem van
van he or she (en
(en dat blijft,
zoals
beschouzoals gezegd,
gezegd, hier
hier buiten beschou>
wing) ..
5
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REACTIES
-

En waar willen wij
wij heen?
heen? Een
Eensyssysteem
teem van sekseneutrale benaminhet Engels
Engels zien
gen, zoals we dat
dat in het
ontstaan, is ongetwijfeld het eenvoudigst. Eén
Een benaming voor man
en vrouw,
vrouw, net zoals we elke olifant
olttant
olifant noemen, ongeacht het geslacht.
AIleen wanneer de sekse
slacht. Alleen
echt relevant is, wordt er eventjes
mannetjes- of vrouwtjes- voor gezet.
gediffesysteem, met gediffeHet andere systeem,
rentieerde benamingen, is logger.
Eigenlijk
Eigenlijk moeten
moeten er voor
voor elk beroep
drie naamvarianten beschikroep drie
paard(hengst/
baar zijn, zoiets
zoiets als
als paard/hengst/
mettie.
merrie. In werkelijkheid zijn het er
hoogstens twee, zoals bij leeuw/
leeuwin, waarbij
waarbij leeuw zowel voor
het mannetje
als voor beide gemannetje als
slachten te zamen wordt
wordt gebruikt.
gebruikt.
Leeuwen
Leeuwen (m/v)
(m/v) hebben daar geen
last van,
van, maar in de mensenmaatschappij is zo'n situatie onbevredigend,
zowel uit
uit ideologisch ooggend, zowel
punt (het
(het manbeeld blijft vooropstaan,
staan, de vrouwelijke variant heeft
de status van
van een afleiding) als om
praktische redenen (omstandige
formuleringen, onrustig
onrustig tekstbeeld,
tekstbeeld,
kans op misverstanden).
De structuur van het Nederlands
maakt toepassing van
van het eerste,
het eenvoudiger stelsel mogelijk. In
de praktijk schommelen we echter
heen en weer, breiden nu
nu eens
groep A uit,
B.
uit, dan weer groep B.
Nogal
Nogal chaotisch, maar we kunnen
beter niet proberen de zaak met gegeweld te stroomlijnen.
stroomlijnen.Toegegeven,
Toegegeven,

de spontane ontwikkeling
ontwikkeling verloopt
verloopt
langzaam,
langzaam, voor
voor menigeen te langzaam,
heb je natuurlijk
en als man heb
zaam, en
makkelijk
makkelijk praten, maar taal is nu
eenmaal geen
je
geen jong hondje dat je
zomaar even
even zindelijk kunt maken.
Dergelijke
alDergelijke veranderingen
veranderingen slagen aIleen als ze gepaard gaan met veranderingen in
in onze geest. En geest,
<
dat
dat is een traag goedje.

~

-

-

Onze
elke lezer de
Taal biedt aan elke
de mogelijkheid tot reageren.
Onze Taal
Stuur uw reactie naar:
naar: Redactie
Redactie Onze Taal,
Meerdervoort14a,
14a, 2517
2517 AK
AKDen
Den Haag.
Haag.
Taal, laan
Laan van Meerdervoort
Voor
richtlijnen:
Voor bijdragen
bijdragen aan
aan deze rubriek gelden de
de volgende richtlijnen:
voorkeur niet meer dan 250 woorden).
• Formuleer uw
(bij voorkeur
uw reactie kort en
en bondig (bij
aan op
op welk
welk artikel
artikel wordt
wordt gereageerd.
• Geef
duidelijk aan
Geef in de
de tekst duidelijk
• Stel
vorig nummer erbij
erbij te halen.
halen.
lezer niet wordt verplicht een vorig
Stel uw
uw bijdrage zodanig op
de lezer
op dat de
van naam en
lever uw
functie. De
• Lever
en (eventueel) functie.
uw reactie,
reactie, bij voorkeur
voorkeur getypt,
getypt, in onder vermelding van
redactie kan
aanvan de
de auteur inkortingen en
en stilistische
stilistische veranderingen
veranderingen aan
kan buiten
buiten medeweten van
brengen in reacties, en
bij belangrijke
belangrijke wijzigingen de
Reacties kunnen doorraadpleegt bij
de auteur. Reacties
en raadpleegt
-brengi
gaans worden geplaatst twee maanden na
na het nummer waarop u reageert. Niet
Niet-geplaatste
-geplaatste
desbetreffende artikel.
reacties
artikel.
van het desbetreffende
de auteur van
reacties worden
worden doorgestuurd
doorgestuurd naar de

•n GECOMPOSTEERDE JACOBUS

Schotte -- De
DeMeern
Meem
Jan Schotte
ans
reageert in
in nummer
Hermans reageert
ans Hermans
11 (november
(november 1994)
1994) op
op bIz.
blz. 255 op
een
artikel van
M. van
van Hoorn
Hoorn over
over
van M.
een artikel
'Compost:
of afval?'
afval?' Hermans
'Compost: meststof of
spreekt
spreekt onder andere over
over het Oudfranse woord compostel
composte, dat bij ons de betekenis
'inmaken' heeft
heeft gekregen,
gekregen, en
de
en de
nis 'inmaken'
schrijver
schrijver vervolgt
vervolgt dan
dan met:
met: "Het
"Het klinkt
wat
macaber, maar
waar dat
dat de
het is waar
wat macaber,
maar het
plek waar de heilige Jacobus
werd ingeJacobus werd
maakt (lees: begraven)
nog SanSanbegraven) ook nu nog
tiago
tiago de Compostela heet."
Ik wil Hans Hermans erop wijzen dat
het
plaatsnaamgedeelte Compostela
Compostela een
het plaatsnaamgedeelte
verbastering is van
van campus
campus stellae
stellae ('veld
van
Volgens de
ster'). Volgens
de legende
legende zouvan de
de ster').
den
omstreeks 812
Galicië
812 herders
herders in
in Galicie
den omstreeks
door
door een ster (stella) naar een veld (campus) zijn
geleid, waar
waar de
zijn geleid,
de overblijfselen
van Sint Jacobus (San
(San Tiago) in de grond
Compostela
zouden
Santiago de Compostela
zouden zitten.
zitten. Santiago
betekent dus: Sint Jacobus
Jacobus van
van het-veldvan
-de-ster.
van-de-ster.

H
H

Naschrift redactie
redactie
twijfel
In
diverse naslagwerken
naslagwerken wordt
wordt twijfel
In diverse
uitgesproken over
de
bovengenoemde
over de
etymologie. Verschueren verklaart compostela met'getuigenis
van volbrachte
met 'getuigenis van
postela

pelgrimsreis'.
Grote Winkler
Winkler Prins
Prins •n ARM
ARM VLAANDEREN
De Grote
pelgrimsreis'. De
zegt dat
dat een
een andere verklaring dan 'het

geeft J.J. de
de Caluwe
Caluwe in
in 'Is een vrouwelij-

Visigotisch-Latijns
woord voor
voor 'beVisigotisch - Latijns woord
graafplaats'
liggen
grondslag liggen
ten grondslag
zou ten
graafplaats' zou
aan compostela.

W. AgenantAgenant - Den
Den Haag

ke ingenieur een ingenieuse?' NederNeder
lands van Nu, jaargang 42, nr. 3 (juni-landsvNu,
1994),
daarin
1994), page
51. De auteur stelt daarin
pag. 51.
onder meer vast dat de achtervoegsels

-in,
-es en -esse tegenwoordig niet
-in, -es
meer gebruikt
uitbreigebruikt worden
worden voor de uitbreiding
ding van groep A.

6

W. Lienard
Belgie
Liénard - Diest, België

veld
ster' aannemelijker is: een
veld van
van de
de ster'

•n VERMAKELIJK AFRIKAANS?

*Een
Een meer
meer gedetailleerde
gedetailleerde rubricering

veel
('een taaleiveel 'eiendomlike' woorden ('een
gen
gen vertonend') bevat als de samensteller ons
doen gelogeloons in het voorwoord wil doen
ven.
Talloze woorden
ven. Talloze
woorden zijn
zijn volkomen gelijk
lijk aan
aan het
het (oude)
(oude) Nederlands.
Nederlands. Die zullen
door de
de geYnteresseerde
len door
geïnteresseerde lezer
lezer dan
ook onmiddellijk als in Nederland gangbare
Nederlandse oorsprong
bare of
of als
als van
van Nederlandse
zijnde
worden. Mijns
Mijns
zijnde woorden herkend worden.
inziens
heeft
het
boekje,
zijnde
een
volinziens heeft het boekje,
komen willekeurige
willekeurige alfabetische opsomming
van woorden
ming van
woorden en
en uitdrukkingen,
weinig
taalkundige pretenties.
weinig taalkundige
pretenties. Los van
het
infeit dat
dat ik
ik rond
rond de
van de inhet feit
de helft
helft van
houd niet als
als echt Afrikaans kan herkennen, vind ik het een
bezwaar dat
een bezwaar
dat aan
aan de
lezer
wordt
overgelaten
om
te
beoordelezer wordt overgelaten om
len
standaard-een woord wel of niet standaard
len of een
Afrikaans zou kunnen zijn.
zijn.
Uit de over
over het algemeen enthousiaste bewoordingen
bewoordingen waarmee
waarmee de
de pers
pers het
boekje
verschijning beboekje indertijd
indertijd bij
bij de
de verschijning
groette,
groette, heb ik dezelfde conclusie getrokken
met zijn stukje bij
ken die ook dr. Louw met
de AfriAfrime
me opriep:
opriep: het 'vermakelijke' in de
kaanse
speelt bij een
een beoordeling
beoordeling
kaanse taal
taal speelt
blijkbaar
een hoofdrol,
hoofdrol, hetnog altijd
altijd een
blijkbaar nog
geen
betreuren is
nauwelijks
is en
en ook nauwelijks
geen te
te betreuren
de
bedoeling van
samensteller gegevan de
de samensteller
de bedoeling
weest kan zijn.

ijn belangstelling voor de AfriM
kaanse taal brengt mij ertoe te reageren op het stukje 'Afrikaans als oud-

ijn belangstelling voor de Afrikaanse taal brengt mi j ertoe te reageren op het stukje 'Afrikaans als oudNederlands'
Louw in
het sepsepin het
van dr.
dr. Louw
Nederlands' van
tembernummer van
van Onze Taal. Ik meen
dat de vermelde Lekkerleeslys van ambassadeur
lange na
niet zobij lange
na niet
Nothnagel bi]
sadeur Nothnagel

k vind 'Waarom ze hun Vlaams liever
Izien
verdwijnen' (november, blz. 251)

k vind 'Waarom ze hun Vlaams liever
zien verdwijnen' (november, blz. 251)
van
merkwaardige bijDeprez een
een merkwaardige
van Kas Deprez
drage.
met taal
taal in Vlaanderen bezig
drage. Wie met
is,
'steriele en
weet namelijk
namelijk dat
dat het
het 'steriele
is, weet
schoolse
ABN'
ervoor
heeft
gezorgd
dat
schoolse ABN' ervoor heeft gezorgd dat
Vlamingen
alle windstreken
windstreken elkaar
elkaar
Vlamingen uit alle
probleemloos
Onverstaanbare
probleemloos verstaan. Onverstaanbare
varianten
leiden makkelijk
makkelijk tot misvermisvervarianten leiden
standen
In het
en verkeerde
verkeerde afspraken.
afspraken. In
standen en
maatschappelijk
belangrijk
maatschappelijk leven
leven is het belangrijk
dat
over een
een taal beschikken die we
dat we over
allemaal
taal ontdaan
allemaal begrijpen. Dat die taal
is van
dialectklanken en
en typische woorvan dialectklanken
den
jammer, maar
efflcientie eist zo
zo
maar efficiëntie
den is jammer,

haar tol. Thuis spreekt iedere Vlaming net zoals iedere Nederlander - het taaltje dat hem het meest na aan het hart
ligt.
Bovendien is het niet zo dat er in ons
taalgebied evenveel verdraagzaamheid
zou bestaan tegenover taalvarianten als
in de Angelsaksische wereld: Schots, Iers
of Australisch worden op de BBC nooit
ondertiteld, een Vlaamse film op Nederland 1 wél, een BRTN-serie ook, 'Jambers' op RTL4 al evenzeer. De vergelijking gaat dus nauwelijks op.
Voor de bewering `het Heelnederlandisme is in wezen anti- Belgisch en vooral anti-Europees' had Kas Deprez ons
misschien beter meteen harde bewijzen
kunnen aanreiken. Ik vind het een beledigende uitspraak voor alle Vlamingen
die inderdáád zonder `pretentie' goed
Nederlands willen spreken naast hun
Vlaamse variant. Beide taalvormen zijn
beslist aanvaardbaar zonder dat er sprake is van gebrek aan tolerantie. Nederlanders uit Groningen hanteren toch
ook het Nederlands als ze in contact treden met iemand uit Breda of Maastricht?
Waar het allemaal toe leidt, lezen we
dan weer in de euforische bijdrage van
Charles Vanderhaegen uit Sint-DenijsWestrem (november, blz. 254): Vlaams
is volgens hem geen Nederlands! Arm
Vlaanderen.

N

ONZE TAAL zoekt op korte termijn een enthousiaste

BUREAUREDACTEUR (M/V)
(voor 4 of 5 dagen per week)
Uw voornaamste taken zijn:
• het samen met de andere redacteuren selecteren en bewerken
van kopij;
• de verzorging van enkele vaste rubrieken in het tijdschrift;
• het onderhouden van contacten met (vaste) auteurs, fotografen, illustrators, vormgever en drukker;
• eindredactionele werkzaamheden.
Uw profiel:
• u bent een afgestudeerde taalwetenschapper (Nederlands,
ATW, Tekstwetenschap, Algemene Letteren);
• u beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes;
• u hebt aantoonbare journalistieke ervaring (liefst opgedaan bij
een tijdschrift);
• u bent in staat tot het populariseren van wetenschappelijke
teksten;
• u beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen;
• u hebt een perfectionistische instelling;
• u kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Smulders of Liesbeth Gijsbers (070-3561220). Uw sollicitatie kunt u tot
25 januari 1995 richten aan de directeur van het genootschap, de
heer P.H.M. Smulders, Laan van Meerdervoort 14a, 2517 AK Den
Haag.

n EEN OUD ZWART GAT
Miep van Berkestijn - Amsterdam

aar aanleiding van het artikel 'Natuurwetenschap buiten haar grenzen' in het oktobernummer wil ik mijn
twijfel uiten over de uitleg over het
zwarte gat. Ik kan helaas niet direct een
harde bewijsplaats vinden, maar ik weet
zeker dat het zwarte gat al bestond voor
het officieel astronomisch `ontdekt'
was. Het heeft voor mij associaties met
zeer aardse dingen als grafkuilen, kraters, bominslagen. En gevangenen, te
land en ter zee, werden ook vaak bestraft met opsluiting in een `zwart gat'
(de Engelsen noem(d)en dit ook al `the
black hole').
Gezien de universele angst voor het
donker, lijkt het mij dat de angst voor
het `zwarte gat' ouder en aardser is dan
voor een `hypothetisch voorwerp uit
het heelal'. Misschien sluit die oerangst
daar goed bij aan, of dat gat nu bodemloos is of niet.

N

n DAT IK OF JIJ CONTACT
OPNEEM(T) [1]
Elisabeth van der Moer - Hilversum

e gesuggereerde oplossingen onder
de zin `Dat ik of jij contact opneem(t)' in de rubriek `Vraag en antwoord' (van november) zijn mijns inziens alle onbevredigend. Ik zou kiezen
voor `Dat ik of jij contact opneem(t)'.
Dus grappig genoeg gewoon voor de zin
zoals die als kop boven het betreffende
stukje staat. Die oplossing is natuurlijk
alleen geschikt voor de schrijftaal, want
in de spreektaal kun je de haakjes niet
hoorbaar maken. In het laatste geval
kies ik voor: `Jasmijn heeft beloofd dat
jij contact opneemt of dat ik dat doe'.

D

n DAT IK OF JIJ CONTACT
OPNEEM(T) [2]
Allard Wunderink - Bussum

n de beantwoording van de laatste
vraag in de rubriek `Vraag en antwoord' (in het novembernummer)
komt de Taaladviesdienst na een aantal
herformuleringen tot de volgende uitspraak: "Eigenlijk leidt geen van deze
oplossingen tot een fraai geformuleerde
zin. Gelukkig kunt u ze meestal heel
eenvoudig herformuleren, bijvoorbeeld
tot: 5 Jasmijn heeft beloofd dat een van
ons tweeën contact opneemt."
Maar in deze situatie is sprake van drie
personen, namelijk van Jasmijn, de
spreker en de toegesprokene. Voorbeeldzin 5 vind ik slecht omdat die zin
FA
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heel goed verkeerd begrepen kan worden: de toegesprokene kan veronderstellen dat ]asmijn of de spreker contact zal
opnemen. Uit de andere voorbeelden
weten we echter dat niet ]asmijn maar
de spreker of de toegesprokene geacht
wordt contact op te nemen. De overige
voorbeelden stichten deze verwarring in
elk geval niet.
Naschrift Taaladviesdienst
Zander context is zin 5 inderdaad dubbelzinnig.

Deze herformulering was

dan ook ongelukkig gekozen.

•

WIE BEPAALT WAT 'GOED' IS?

RomkeE. Egbers - Meppel
e heer Kooij maakt mijns inziens
een ernstige fout in de laatste alinea
van zijn artikel 'Naast/behalve...ernaast
'in het oktobernummer van Onze Taal
(blz. 237). Zijn redenering verbaast me,
juist van een taalwetenschapper: die zou
toch moeten weten dat natuurlijke taal
niet altijd de regels voIgt.
Op grond van een persoonlijke voorkeur mag een wetenschapper natuurlijk
hypothese X verkiezen boven hypothese Y. Bijvoorbeeld omdat zijn theorie er
met X wat fraaier uitziet. Wetenschap is
een kunst. Op grond van je waarnemingen werk je aan een zo fraai mogelijke
theorie. Alles mag, zolang het de feiten
maar niet weerspreekt. En juist daar gaat
de heer Kooij in de fout.
Simpel gezegd is zijn argumentatie:
'Stelling Y kan niet waar zijn, dus is zij
niet waar.' Of zou zij niet waar m6gen
zijn van Kooij, omdat zij de gevonden
wetmatigheid in het bestudeerde materiaal zo lelijk tegenspreekt?
Toch schrijft Kooij dat 'hij zich heel
goed kan voorstellen dat er een vorm
van het Nederlands is waarin de varianten A en B vaak gebruikt worden'. En
daarmee maakt hij zijn redenering nog
kronkeliger. Er zijn dus - ook volgens de
auteur - native speakers voor wie zowel
A als B grammaticaal is. Met andere
woorden: variant B kan best bestaan.
Maar deze variant past niet in het theoretisch kader van de heer Kooij. En daarom geeft hi j er een waardeoordeel aan:
variant B van het Nederlands is niet correct. Dank u voor de belediging: ik
spreek namelijk gedeeltelijk Nederlands-B. Gelukkig weet ik nu dat mijn
taal 'fout' is.

D

8

mee op het verkeerde spoor wordt gezet:
hij verwacht bij 'die elementen' dat ze al
eerder aan de orde zijn geweest, wat dan
aar aanleiding van de bijdrage van niet het geval blijkt. Vaak is er geen bec. Kostelijk, getiteid 'Rijke stin- tekenisverschil als die wordt vervangen
kerds' (nummer 11 bIz. 264) zend ik u door de of zelfs wordt weggelaten.
een passage uit een artikel in een bijlage
van 'de Gelderlander' van 24 juni 1994,
gewijd aan de Eusebiuskerk in Arnhem. • TAALPARTICULARISTEN
Daarin is sprake van een goot in de graf[aak Peters - Olen, Vlaanderen
kelders waarin het lijkvocht werd afgevoerd, voordat de lijken van de rijken
oor het begrip 'Algemeen Nederwerden bijgezet. De verklaring die door
lands' aan het heden ten dage pejokerkgids Van de Griend wordt gegeven, ratief klinkende 'nationalisme' te kopstaat haaks op de verklaring die de heer pelen (blz. 251 novembernummer), hoKostelijk geeft voor de herkomst van de pen de (in aantal steeds verder slinkenuitdrukking rijke stinkerds:
de) Vlaamse taalparticularisten, zoals de
"Van de Griend wijst op de muren in heer Deprez, hun emotionele afkeer
de grafkelder waar nog steeds zichtbaar voor Nederland en het Algemeen Nederis dat er vroeger planken hebben gehan- lands te ondersteunen. Erg Europees
gen. 'Hier werden de lichamen van rijke schijnt me dat allemaal niet toe.
overledenen neergelegd voordat ze in de
Nederlands omvat 66k 'Vlaams' (de
grafkelder werden bijgezet.' Onder de taal van het oude graafschap Vlaandeplanken is nog steeds een goot zichtbaar ren), naast Brabants, Limburgs, Holwaarin het lijkvocht werd afgevoerd. lands, Drents, enz. Bovendien gaan de
Van de Griend trekt een vies gezicht en streektalen in elkaar over. Verscheidenlacht. 'Hier komt de uitdrukking ~en rij- heid is er bij de vleet. Er is dus geen enke stinkerd vandaan. Want reken maar kele reden om voorstanders van het Aldat je die lichamen na een paar dagen gemeen Nederlands onderduims van rakon ruiken."'
cisme en onverdraagzaamheid te beschuldigen. Deze beschuldiging heeft
me dan ook pijn gedaan. Ik had liever
gezien
dat u dit soort scheldproza niet
• JURIDISCH SLANG
Mr. W.rM. Hoppers - 's-Hertogenbosch in uw overigens hoogstaande blad had
laten verschijnen.
arc De Coster bespreekt in Onze
Taal geregeld 'jargon en slang'. In
de schaduw van het officiele juridische • VERKEERSKEGEL
jargon ontwikkelt zich ook juridisch
Kees Dronkert - Den Haag
'slang'. Een voorbeeld is het woord zittingsboer. Het begrip is bij justitie in
e benaming verkeerskegels, die ing.
zwang en wordt - enigszins denigrerend
P.l.L. van Berge Henegouwen aan- gebruikt voor een officier van justitie draagt op bIz. 227 van het oktobernumdie zich nog niet heeft kunnen onttrek- mer als alternatief voor pylon, doet mij
ken aan het optreden op strafzittingen te sterk denken aan verkeersdeelnemers
die ruiken naar drank.
om zich met beleidswerk te belasten.
•

RI]KE STINKERDS

Dick van derMeer - Oosterbeek

N
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• VOORUITVERWIJZEN

Prof. dr. A.B. Frielink - Amsterdam

•

DE ZWAKTE VAN STERKE WERKWOORDEN

L.C.P. Kanen - Veldhoven
aar aanleiding van het artikel 'In
dier voege', over verwijzende woorden (blz. 265 november), wil ik opmerken dat men in navolging van het Engelse gebruik in Nederlandse teksten
nogal eens het gebruik van vooruitverwijzende woorden ziet (bijvoorbeeld:
Men beperke zich tot die elementen waarmee het verband goed duidelijk wordt gemaakt). Het lijkt mij dat de lezer hier-

N

e methode die Mieke Smits toepaste
bij haar onderzoek naar werkwoorden met zowel een zwakke als een sterke
vervoeging (septembernummer Onze
Taal) is origineel en interessant, maar op
de inhoud van haar 'testbatterij' valt
mijns inziens het een en ander aan te
merken.
Op de eerste plaats zaten er in haar

D

collectie enkele werkwoorden die
slechts in schijn een sterke verleden tijd
hebben, namelijk ontzeggen en toezeggen.
Deze werkwoorden gedragen zich hetzelfde als het stamwoord zeggen, dat in
wezen volledig zwak is: zeggen - zegde gezegd. Dat we in de onvoltooid verleden tijd de vorm zegde (in Nederland)
niet meer gebruiken, is louter het gevolg
van een klanksamentrekking en verkorting in het spraakgebruik: `zegde - zeide
- zei', die zich overigens (behalve in
sommige dialecten) in de voltooide tijd
niet doorgezet heeft (gezegd, niet gezeid).
In de samenstellingen (ontzeggen, toezeggen, aanzeggen) wordt de klankverandering ook in de onvoltooid verleden tijd
meestal niet toegepast: hij ontzei zich
klinkt volkser, minder beschaafd dan hij
ontzegde zich.

Ten tweede: breien is een zuiver zwak
werkwoord en heeft in de standaardtaal
nooit een sterke verleden tijd gehad.
Mijns inziens was Van Haeringen, die
soms hoorde spreken van gebreeën jumpers maar zelf vasthield aan gebreide, ten
onrechte bang het odium van overdreven correctheid op zich te laden. Wie
bree en gebreeën zegt, doet dat om bewust af te wijken van het ABN. Je hoort
tegenwoordig wel meer van dergelijke
`sterke' vervoegingen: in de autohandel
spreekt men van een ingerolen auto. De
sterke vervoeging van vrijen zit voor
mijn gevoel een beetje in dezelfde hoek:
ik vree en we hebben gevreeën klinken nu
eenmaal ruiger dan ik vrijde en we hebben gevrijd.

Ik word in deze opvatting gesteund
door Rijpma en Schuringa, die in 1946
in hun Nederlandse Spraakkunst schreven: "Van breien, erven, kruien, vrijen,
wuiven en fuiven komen in minder beschaafde taal of in bepaalde kringen ook
sterke vormen voor." In de tweede druk
van Van Dale's Handwoordenboek
(1917), waarin men op grond van Van
Haeringens hypothese zou verwachten
nog een aantal sterke vervoegingen aan
te treffen die inmiddels `verzwakt' zijn,
heeft geen van deze werkwoorden een
sterke verleden tijd, behalve kruien en
vrijen (waarachter zowel een zwakke als
een sterke vorm vermeld wordt). Van
Dale laat tegenwoordig - zij het met de
toevoeging `schertsend' - ook de naar
mijn smaak nog steeds dubieuze vervoeging wuiven - woof-- gewoven toe.

n ZURE ROOM

antecedent ik of op het betrekkelijk

Toos Verhoeven-van Raamsdonk - Breda voornaamwoord die. " De Vries verklaart

n het oktobernummer schrijft Nicoline
van der Sijs op blz. 229 bij pseudoFrans een stukje over crème fraiche versus
zure room. Zij stelt dat in Nederlandse recepten crème fraiche soms in de Franse
en soms in de Duitse betekenis wordt
vermeld.
Die stelling lijkt mij onjuist, want het
betreft hier twee verschillende roomsoorten. Zure room is gezuurde room
met een vetgehalte van zo'n 20%. Door
dit lage vetgehalte is zure room niet stijf
te kloppen en schift hij bij verhitting.
Crème fraiche is aangezuurde room met
een vetgehalte van tussen de 35 en 40%:
goed stijf te kloppen en mee (in) te koken.

n DOODDEUR GEEN DODE DEUR
H.W. Stip - Enschede

n Onze Taal van juni 1994 staat op
blz. 151 een artikel over dooddeur.
De woordverklaring `een niet-gebruikte
deur' leek mij niet juist en ik ben daarom te rade gegaan bij een specialist in
Nederland op het gebied van begraven
en gebruiken rondom de dood, de heer
H.L. Kok te Enschede. In zijn boek De ge-

zo dat de variant `Ik die gelukwenst'
voorkomt: de persoonsvorm van de betrekkelijke bijzin zou zich hier naar het
betrekkelijk voornaamwoord hebben
gericht.
Ik vind deze theorie en ook die van
de ANS (blz. 240), die ervan afwijkt, onhandig. Waarom niet gewoon zo: de
persoonsvorm van de betrekkelijke bijzin richt zich altijd naar het betrekkelijk
voornaamwoord; het betrekkelijk voor
komt naar getal, geslacht-namword
en persoon overeen met het antecedent.
En vervolgens: zoals een betrekkelijk
voornaamwoord met het zinsverband
van persoon verandert, zo verandert een
antecedent met de betekenis van de zin
van persoon. Ik, die de academische formule uitspreek, probeer immers tot uitdrukking te brengen dat ik de eerste ben,
dat de eerste ik ben, dus eerste persoon
is. Naar mijn mening is de veroordeelde
academische formule dus juist: de persoonsvorm gelukwens richt zich naar het
betrekkelijk voornaamwoord die; dit betrekkelijk voornaamwoord richt zich
naar het antecedent de eerste; en dit antecedent is, gezien de betekenis van de
formule, een eerste persoon.
Naschrift redactie

schiedenis van de laatste eer in Nederland

Kan de eerste ooit een eerste persoon

staan op blz. 252-255 enkele citaten die
aangeven dat de dooddeur van boerderijen wel degelijk gebruikt werd, zij het in
speciale gevallen. Uit bijgeloof droeg
men in veel streken een overledene niet
door de dagelijks gebruikte deur - de
achterdeur - naar buiten. In boerderijen, maar soms ook in burgerhuizen, trof
men vroeger een deur aan die "uitsluitend gebruikt werd voor trouw en rouw.
In Friesland spreekt men van een lijk
in Zaandam van een dooddeur; ver--doar,
dere benamingen zijn rouwdeur of sterf

zijn? En: kan een woord van woordsoort veranderen door een variërende
interpretatie van de betekenis? Het lijkt
ons niet mogelijk. Vergelijk bijvoorbeeld de werkwoordsvormen bij ondergetekende en steller dezes, die als varianten van ik gebruikt worden. Die
kunnen alleen met de derde persoon
gecombineerd worden: ondergeteken-

de maakt bezwaar. Dus alleen ik krijgt
de eerste persoon. <

deur."

0 IK DIE GELUKWENS(T)

C.L.B. Lewin - Utrecht

p blz. 261 van het novembernummer betoogt J.W. de Vries dat de
academische formule `Ik mag de eerste
zijn die u gelukwens' grammaticaal onjuist is. Een bewering uit het betoog
luidt: "In een bijvoeglijke bijzin met ik
als antecedent kan de persoonsvorm
van het werkwoord zich richten op het
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geheel geen uitleg meer. Maar man- vrouwen te betichten van 'snappen'. nog geen krimp. Er moet nog heel
<
nentaal is nog steeds 'krachtige,
Wat vrouwentaal dan wel is, weet Van wat veranderen.
flinke taal'. Dit geeft de ontwikkeDale ook niet. Maar mannentaal is
ling van de emancipatie aardig
*Deze tekst is een verkorte versie van het
nog het oude vertrouwde, flink geweer. Het is niet meer 'correct' om sproken woord. De mannen geven
origineel.

Puntenstrijd
et als mr. A.E. Hopman
(blz. 255 van het novembernummer) ben ik van
mening dat de 'Wet op het
hoger onderwijs en weten
onderzoek' van voorjaar-schapelijk
1993 (WHW), niet als doel heeft gehad de kwestie 'wel of geen punt na
academische titels' te regelen. Zelfs al
is tijdens de departementale voorbereiding van de desbetreffende artikelen welbewust de punt achterwege
gelaten, de wetgever heeft uitsluitend
het recht op het voeren van titels
willen regelen. Tijdens de parlementaire behandeling van de wet is nimmer enige aandacht besteed aan de
schrijfwijze van de afkortingen. Aan
Hopmans argumenten zou ik nog het

Mr. G.A.J. Tijbosch - Zoetermeer

feit willen toevoegen dat deze wet
zelf in het gebruik van de punt bij afkortingen niet consequent is. Zo komen op diverse plaatsen de afkortingen nr. en Stcrt. (nummer en Staatscourant) voor: beide met punt. De mening van Herman Krans en Karen Rijlaarsdam, die in het Nederlands Juristen Blad beweren dat het voeren van
een titel als mr., dr., drs. door het toevoegen van een punt strafbaar is en
zelfs beboet kan worden met een bedrag van vijfduizend gulden, is dan
ook onjuist. Anders dan deze schrijvers meen ik dat het strafbaar is ten
onrechte een titel te voeren. Het
Wetboek van Strafrecht bepaalt niets
over het gebruik van afkortingen.

Hopmans opvatting dat de spellingvoorschriften (de spellingwet uit
1947 en het oorspronkelijke Groene
Boekje uit 1954) de kwestie wel hebben geregeld, deel ik echter niet. In
het Groene Boekje blijkt de regel
slechts uit een voorbeeld. Dat voor
-beldis
bovendien opgenomen in het
hoofdstuk over het gebruik van
hoofdletters (Prof. Dr., op bladzijde
LXIX), dat strikt genomen niet tot regel is verklaard in de algemene maatregel van bestuur uit 1953. Een regel
voor het gebruik van de punt is niet
expliciet geformuleerd.
Omdat de nieuwe WHW en het
Groene Boekje geen uitsluitsel geven,
blijven taalkundige argumenten de
beste wapens in de puntenstrijd.

Naschrift redactie

Prof. dr. P. van Sterkenburg is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Herziene Woordenlijst. In het Nederlands
Juristen Blad van 23 september 1994 wordt zijn mening over
de punt na academische titels als volgt samengevat: "Volgens

de komende editie zal mr echter zonder punt dienen te wor

-

den geschreven. Dat heeft niets met de veranderde wetgeving

te maken hoor, maar alles met taalkundig inzicht. `Meester is
een volledig woord. Daar wordt de eerste en de laatste letter
van genomen en dan heb je geen punt nodig', aldus de
hoogleraar."
Gevraagd om een toelichting op het 'taalkundig inzicht'
dat die punt noodzakelijk zou maken, verklaart prof. Van Sterkenburg aan Onze Taal: "Er zijn geen taalkundige argumenten voor de punt; het is inderdaad een afspraakkwestie. De
passage in het Nederlands juristen Blad bevat een lapsus van
de journaliste. Meer wil ik over dit onderwerp niet zeggen: de
kwestie komt binnenkort aan de orde in de Taaladviescommissie van de Taalunie. Die commissie zal een algemeen advies
uitbrengen over de notatiewijze van afkortingen."
De auteur van de Schrijfwijzer, jan Renkema, is voorstander
van de punt na alle academische titels. "Als iemand zegt dat
er taalkundige argumenten zijn in deze kwestie, dan zou ik die
graag horen. Ik ken ze niet. Er is taalkundig niets tegen een
onderscheid tussen verkorting met punt (ing.) en inkorting
zonder punt (ir). Maar er is taalkundig ook niets op tegen om
alle afkortingen met een punt te schrijven.

Bij, wet is er niets geregeld over de schrijfwijze. In de WHW
van 1993 wordt zonder nadere uitleg gesproken over bc. met
punt en drs zonder punt. De memorie van toelichting zegt er
niets over. En in de voorganger van deze wet, de WWO uit

1985, wordt de algemene regel gehanteerd: dr., enz. Waarschijnlijk is de schrijfwijze mr in de nieuwe wet terechtgekomen
door een onoplettendheid of een privé-voorkeur van de verantwoordelijke ambtenaar. Hoe dan ook, de nieuwe wet is
kennelijk niet bedoeld om de schrijfwijze te regelen. Dat kan
ook niet, want dat zou in strijd zijn met het Taalunieverdrag
met België. Daarin staat, in artikel 4b, dat de verdragsluitende

partijen gezamenlijk onze spelling bepalen.
De kwestie valt niet taalkundig of juridisch te beslechten. Er
zijn we{ twee andere argumenten, en deze doen naar mijn mening de balans doorslaan naar mr. met punt.
Ten eerste, het heersende gebruik. Sinds het verschijnen
van het Groene Boekje in 1954 is het in woordenboeken en
taaladviesboeken gebruikelijk om de Leidraad bij deze woor
-

denlijst waar mogelijk te volgen.
Ten tweede, de toepasbaarheid van de regel. Het onder
-scheid
tussen verkorting en inkorting is moeilijker toepasbaar
dan de oude regel. Een schrijver moet dan een heel specifieke
regel onthouden, niet voor afkortingen want dan zouden ca en
nr er ook onder vallen, niet voor titels want dan moet jhr- en ds
ook zonder punt, maar alleen voor academische titels. Het is
zeer de vraag of zo'n regel wel het schrijf- en leesgemak dient.
En daarop moet een spellingregel toch beoordeeld worden." <
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Hasvandevede
ans Van de Velde sprrreekt met
een tongpunt-r waar me nig toneelspeler jaloers op kan zijn .
Zo hoor je hem in Nederland
na uwelijks meer, terwijl het in
Vlaan dere n, waar Van de Velde van daan komt, de standaard-r is. Ais iemand zoiets kan weten, is hij het
wei: Hans Van de Velde (25) onderzoekt bij de Nijmeegse vakgroep AIgemene Taalwetenschap en Dialectologie hoe de uitspraak van Nederlanders en Vlamingen is veranderd in de
afgelopen zestig jaar. En dat werd
ti jd: de laatste uitgebreide stu die over
de klan ken van de sta ndaardtaa l verschee n in 1928.
Van de Velde: "Die getr ilde tongpu nt-r, die samen met de huig- r vroeger ook in Neder land de officiele variant was, begon al te verdwi jne n in
de jaren dertig. Nu is hij behalve aan
het begin van woo rden nagenoeg
volledig verdwenen.]e hoort tegenwoordig allerlei varianten, waarvan
de Gooise r zich razend snel door Nederland verspreidt. Oat is een retroflex: met de tip naar boven gekruld
beweegt de tong zich naar ach ter in
de mond. Ik hoorde een student in
Leiden zeggen: 'Ik heb een hejjr'
('herexamen') . Die r heeft nu een
hoog sociaa l prestige . ]e hoort he m
bijvoo rbeeld oo k bij de presentatrices
en reclamemeis jes van Veronica . Die
liggen goed in de markt, denk ik, Ouders in Groesbeek (bij Nijmegen) ho ren de jeugd van een jaar of ach t ook
die Hilversumse r gebruiken - het is
oo k de Kinderen-voor-Kinderen-r."

H

• KEElZIEKTE

Voor zijn onderzoek - dat hi j dit najaar wil afronden - gebruikt Van de
Velde de stemmen van 68 sprekers
die te horen zijn in radioreportages
van 1935 tot 1993. Mannenstemmen, om dat vrouwelijke verslaggevers in de jaren dertig en veertig nie t
voorkwamen. Aile opnamen gaan
over spor t of over het koningshuis .
Tot ongenoegen van Van de Velde en
an dere taa lkundigen is namelijk het
'--
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De Gooise

man-taa lprijs kreeg uitgereikt voor
zijn heldere taalgebruik, wees de jury
op zijn onzuivere klinkers (looup e en
weejte). Witteman kreeg lof toegezwaaid omdat hij deze 'nieuwe Gooi se media -uitspraak' vlot gebruikt,
'zonder in slordigheid te vervallen en
zonder precieus te klinken'.
Is dat dus hoe het moe t? Bestaat er
nog wei een standaar dtaal in NederPeter Burger
land? Van de Velde: "Er is een standaardtaal, maa r die vertoont veel variatie. Die ene standaar d is er niet
meeste geluidsmateriaal uit de begin- meer en gaat er ook niet meer kome n." Wie vaste norm en zoekt, moet
jaren van de radio vernietigd. Wat
in Vlaanderen zijn: "In Vlaanderen is
rest, zijn enke le nationale hoogtepunten : konin klijke hu welijken ,
bi jna niets veranderd in de uitspraak
troonswisselingen, koni ngin ne dag en van de standaa rdtaal, die in de jaren
dertig is gevormd door de BRT, geprinsjesdag, belangrijke spo rtwedmodelleerd naar de toen gangbare
stri jden .
uitspraak in Neder land." Wie afstemt
De grafieken en tabe llen van Van
de Velde laten zien dat onze g's volop de BRT kan dus een aan tal Nederledig stemloos geworden zijn, en ook landse klan ken van zestig jaar terug
schrapender. "Het weeg: gegen, gebeluisteren.
gen, gegen ", zegt Erwin Kroll. De on• ROBE
derzoeker: " Daar werd al in de jaren
dertig over geklaagd, ook door Neder- Luisterend naar de krakerige radio landers. De taalk undige Van Haerinopnamen vallen Van de Velde, die
gen schreef dat dat geschraap h em
graag nog eens spor tvers laggever lOU
deed denken aan mensen me t een
worden, ook andere veranderingen
op . " Vroeger droeg de vorstin nog
ern stige keelziekte."
een robe, maa.r op koni nginnedag
Vuur en zoen worden steeds vaker
1993 zegt de verslaggever: 'Ik dac ht
uitgesproken als fuur en soen: oo k de
v en de z worden stem loos, de eerste dat ha re ma jesteit een andere outfit
had aangetrokken.' Vroeger trok de
wat sne ller dan de laatste. Ook de
verslaggever bij wi jze van spre ken
klin kers ee en 00 zijn vrijwel ongezijn zondagse pak aan: in de jaren
merkt van karakter veranderd. Werdertig sprak me n voo r de radio, nu
den die in de jaren der tig nog uitgesproke n als een zuivere klin ker, zestig babbelt of praat men .
De spor tcommenta ren zijn veel
jaar later zijn het tweek lanken geworden: de ee neigt lich t naar ij (niet zee sneller geworde n, de spreeksnelheid
maar zeej), de 00 naar de ou (mooulen van sportverslaggevers steeg van 150
naar 240 woorden per minuut. Men
in plaats van molen). Die verschuikon toen zelfs nog zwijgen op de raving begon in de jaren Vijftig en
hield halt oms treeks 1980. Van de
dio . Han Hollander, sportverslaggeVelde voorziet niet dat ee en 00 in de ver in de jaren dertig, liet gewoon
pa uzes vallen van een paar seconden.
toekomst samenvallen met ij en ou:
Die worden nu helemaal volgepraat.
die uitspraak blijft als plat gelden.
Ais verslaggevers tegen woordig vijf
In lichte mate van klinkers tweeseconden stil zijn, waarschuwen ze
klanken maken is daarentegen niet
aileen volkomen aanvaard, maar zelfs van tevoren, omdat de luisteraars angepast. Toen Paul Witteman op het
ders denken dat hun radiotoestel kaOnze-Taalcongres in 1993 de Groen- pot is."
<
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den. In '[e wordt dat gewaar' kan aIleen je waarnemend onderwerp zijn;
Taaladviesdienst
dat is het voorwerp dat wordt waargenomen. En omdat het onderwerp
je achter de persoonsvorm staat, verHelaas, die weddenschap verliest
DE/HET AVIODOME?
u: Ik ken Nederlands is beter dan Ik valt de t: 'Dat word je gewaar.'
Het luchtvaartmuseum op
[e is in deze zin vervangbaar door
kan Nederlands.
Schiphol heet Aviodome. Dome
Een van de betekenissen van kenii], niet door jou. Ook dat bewijst dat
verwijst naar de koepelvorm van
nen is: 'door onderricht of oefening
je het onderwerp van deze zin is. En
het gebouw, en avio naar de funcer is nog een bewijs: als we dat vertie van het museum. In een artikel bedrevenheid hebben in of een duidelijk begrip hebben van ...' Ook van vangen door een meervoud, heeft dat
over dit museum schreef ik het
een taal kun je zeggen dat je haar
geen invloed op het getal van de perAviodome. Dat werd door een mekent: je bent dan in staat om je erin
soonsvorm. Die richt zich immers
dewerker van het museum verannaar het onderwerp (je):
derd in de. Maar een eindredacteur ui t te drukken en/of haar te begrij1 Dat word je gewaar.
pen.
maakte er later weer het van. Wat
Kunnen betekent onder andere:
2 Deze dingen word je gewaar.
is het beste: de of het?
3 *Deze dingen worden je gewaar.
'het door aanleg/oefening verkregen
Bij eigennamen als Aviodome doen vermogen bezitten om iets te doen'.
Die betekenis lijkt sterk op die van
We vinden in het Woordenboek der
zich - net als bij leenwoorden en
kennen. Maar er is ook een verschil:
Nederlandsche Taal precies hetzelfde
afkortingen - vaker problemen voor
na kunnen moet een aanvulling met
voorbeeldzinnetje als in Van Dale,
bi] het be palen van het geslacht en
een ander werkwoord volgen. Goed
maar nu met zul in plaats van zal:
het lidwoord. Renkema stelt in de
'Dat zul je gewaarworden!' Waarom
is: Ik kan Nederlands spreken. Voor
Schrijfwijzer dat de keus voor de of
kennen geldt die voorwaarde niet: Ais schrijft Van Dale dan zal? Tegenhet in zulke gevallen veelal bepaald
je een beetje Nederlands kent} kun je nog woordig wordt het persoonlijk voorwordt door associatie: we zeggen de
niet vlot N ederiands spreken.
Matterhorn omdat we aan de berg
naamwoord je steeds vaker gecombiDat neemt niet weg dat kennen en
denken, en het Louvre omdat we
neerd met een werkwoordsvorm voor
kunnen in het informele taalverkeer
daarmee het museum bedoelen.
de derde persoon, vooral waar je de
heel vaak verwisseld worden in dit
De medewerker die uw het in de
betekenis 'men' heeft. Bijvoorbeeld:
veranderde, doet dat vermoedelijk op type zinnen. Voor velen is er dan ook 'Je zal met dit weer toch maar buiten
grond van zijn kennis over de totniets mis met Ik kan Nederlands. Van
moeten werken!'. Daarmee verandert
Dale (12de druk) bevestigt dat door
standkoming van de naam. Omdat
echter niets aan het gegeven dat je
bij kunnen te vermelden: '(inform. en het onderwerp is van zo'n zin. (lie
hij weet dat avio naar de functie van
het museum verwijst, en dome (Frans: gew.) (kennen) zij kon geen woord
voor zul/zal ook het juninummer van
1993, blz, 135.)
Ie dome) naar de koepelvorm of de
Nederlands'. Maar in de standaardtaal heeft 'Zi] kent geen woord Nedom, kiest hi] voor de. Voor hem is
aviodome een samenstelling. En in
derlands' nog steeds de voorkeur.
het Nederlands is het rechterdeel
50% VAN DE AANNEMERS
daarvan bepalend voor het geslacht
BETAALT/BETALEN
en dus voor het lidwoord. Het is de
WIE WORDT lETS GEWAAR?
Welke persoonsvorm en welk
huisdeur omdat het ook de deur is.
In een dictee kwam de volgende II verwijswoord moet ik gebruiken
Maar de meesten zullen in de ver- II zin voor: 'Dat word(t) je al ruim in de volgende zin: '50% van de
zonnen naam Aviodome geen samen- van te voren gewaar.' Ik schreef
aannemers betaalt/betalen zijn/hun
stelling (meer) herkennen. Voor hen wordt. Fout, volgens de docent,
werknemers zwart uit'?
is die niet opdeelbaar. Zij zullen de
want het onderwerp (je) staat achnaam A viodome als geheel associeren ter de persoonsvorm. Maar volgens
De kern van de woordgroep 50%
met waar hij naar verwijst: het muse- mij is je helemaal geen onderwerp
van de aannemers is 50%. Van de
um. En omdat museum een onzijdig
maar meewerkend voorwerp; dat is aannemers is daar een bepaling bij.
woord is, ligt het Aviodome daarom
dan onderwerp. Een argument
De persoonsvorm richt zich naar de
meer voor de hand. Wij adviseren
voor mijn standpunt vond ik in
kern. Omdat 50% (of: 'de helft') een
dan ook het.
Van Dale. Die geeft als voorbeeldenkelvoudig begrip is, zeggen we
zin 'dat zal je gewaarworden'. Zal
50% betaaltzwart en niet 50% betalen
is derde persoon enkelvoud en past zwart. Daarom is het: 50% van de

I

I

I

m

m

I

IJ KEN OF KAN IK NEDERlANDS?
II Met mijn ouders heb ik een

dus niet bij je maar bij date Heb ik
gelijk?

meningsverschil over de zin Ik
ken/kan Nederlands. Volgens mij moet
het kan zijn. Er staat zelfs een weddenschap op. Wie wint?

I waarworden

Nee, uw docent heeft gelijk. Geis een overgankelijk
werkwoord: het vereist een onderwerp dat iets kan waamemen, en een
voorwerp dat waargenomen kan wor-

aannemers betaaltzwart.
Ook het verwijswoord moet zich
aanpassen aan de kern, dus aan 50%
en niet aan aannemers. Procent is een
onzijdig begrip. Daarnaar verwijzen
we met zijn. Goed is dus: '500/0 van
de aannemers betaaltzijn werkne<
mers zwart uit.'
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Jacques Arends - medewerker Vakgroep Alg. Taalwetenschap, Universiteit vanAmsterdam
Maar veruit de meeste aandacht gaat
toch uit naar het woord, niet in de
eerste plaats naar zijn 'zichtbare' elgenschappen, zoals de syntactische
categorie (woordsoort) waartoe een
woord behoort, maar naar wat daarachter schuilgaat. Tot die 'verborgen'
eigenschappen behoren met name de
verschillende aspecten van de betekenis van het woord , en wat Miller
daarover weet te vertellen is ronduit
fascinerend . Dat bereikt hij door
voortdurend uit te gaan van het
woord als cognitief verschijnsel, als
onderdeel van ons mentale lexicon.
Met dat laatste wordt bedoeld de in
onze hersenen opgeslagen, uiterst
complexe lexicaal-conceptuele structuur die het ons mogelijk maakt de
wereld om ons heen te categoriseren
en te dlfferentleren. Bovendien is
deze structuur in staat zichzelf voortoog te houden: het woord als begrip, durend te reorganiseren bij iedere opr komen weI veel boekjes over
name van een nieuw woord of conhet verschijnsel taal op de markt, als klankuiting en als syntactische
functie. Dat stelt hem in staat op een cept.
maar er is nauwelijks gepopulaDatgene wat het onderzoek naar
geintegreerde manier ook andere
riseerde literatuur beschikbaar
taalniveaus
dan
het
mentale lexicon zo moeilijk
het
puur
lexicale
in
over de wetenschap die zich met
maakt, namelijk dat het niet direct
zijn beschouwing te betrekken. Tot
dit verschijnsel bezighoudt, de taalwaarneembaar is en dus aIleen langs
die andere niveaus behoren de
wetenschap. De publikatie van de
Nederlandse vertaling van Thescience spraakklanken waaruit woorden zijn indirecte weg kan worden bestuof words van de vooraanstaande Arne- opgebouwd, en de woordgroepen en deerd, is tegelijkertijd wat lezing van
rikaanse taalpsycholoog George Mil- zinnen die uit combinaties van losse Millers boek tot zo'n boeiende ervaring maakt: het is een mentale ontwoorden bestaan. Waar het hierbij
ler maakt aan deze onbevredigende
dekkingsreis naar 'de achterkant' van
vooral om gaat, zijn niet zozeer die
situatie gelukkig voor een deel een
einde. Dit boek biedt een schitterend uiterlijk waarneembare elementen als het woord en van de taal, waarbij
overzicht van waar het in de psycho- zodanig, maar veeI meer de principes duidelijk wordt hoe onverwacht subtiel een zo aIledaags stuk gereedschap
die aan hun 'gedrag' ten grondslag
linguisttek en de theoretische taalals onze woordvoorraad in elkaar zit.
liggen, zoals de regels die bepalen
kunde, twee sterk verwante discipliIedereen die door dit boek kennis
wanneer een zin weI of niet goed in
nes, om gaat.
neemt van de verbazend ingewikkelelkaar zit.
HANDIGE OPLOSSING
"Oit is Jose':'
Een struikelblok bij het populariseren
is de ingewikkeldheid van het ver"Oit is een oor."
schijnsel taal en de abstractie van de
theorieen daarover. Miller weet dit
probleem heel handig te omzeilen
door zich te concentreren op het
taalniveau dat voor leken waarschijn~ "Oit is een plaatje."
lijk het meest herkenbaar en inzich"Oit is de paashaas."
telijk is: dat van het woord. Het
knappe van het boek is dat ondanks
deze fundamentele beperking het
verschijnsel taal toch in zijn volle
diepte tot zijn recht komt. Miller bereikt dat door zich niet te beperken
" Dit is wit."
tot het woord als opzichzelfstaand,
"Oit is een dier,"
geisoleerd geheel, maar door voortdurend wat hij noemt de 'driehoeksverhouding' van het woord in het

Enige tijd geleden verscheen De wetenschap van het woord, een vertaling
door P. Seuren van een inleiding in de taalwetenschap van de beroemde
taalpsycholoog Miller. Dit even degelijke als prachtig ge"illustreerde boek
geeft ook niet-ingewijden de kans kennis te nemen van de verworvenheden van de psychollnqurstlek. De lopende tekst is doorschoten met kleinere teksten in kaders, die details behandelen. Om u een indruk van het
boek te geven, zijn naast de korte beschouwingen van Arends twee van
dergelijke kaderteksten afgedrukt.

De wetenschap
van het woord

/

Hoe komen kinderen hier uit? (Illustratie uit De Wetenschap van het woord)
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Eskimo- vocabulaire
voor
sneeuw
RetHet
Eskimo-vocabulaire
voor
sneeuw

0

een

heeftheeft
voorvoor
vallende
sneeuw,
Wanneer
begrip
in bepaalde
bepaalde
honderden
woorden
hebben
om allerlei den den
woorden
hebben
om allerlei
aalde honderden
vallende
sneeuw,
Wanneer
een een
begrip
in een
gP
P
op deopgrand,
paksneeuw,
smel-smelbelangrijk
soorten
en gradaties
de kans
en gradaties
van van
sneeuw
aan te
sneeuw
aan te sneeuw
sneeuw
de grond,
paksneeuw,
groepgroep
belangrijk
is, isis,
deiskans
groatgroot
dat dat soorten
sneeuw,
jagende
sneeuw
en nog
de van
taal die
er woord
een woord
duiden,
extravagante
een een
extravagante
vonnvorm
van van tendetende
vangroep
die groep
sneeuw,
jagende
sneeuw
en nog
de taal
er een
voorvoor duiden,
soorten.
Naarmate
het het
lezend
Bergbewoners
hebben
woord lexicale
specialisatie,
die die
menmen
somssoms andere
lexicale
specialisatie,
andere
soorten.
Naarmate
lezend
heeft.heeft.
Bergbewoners
hebben
een een
woord
dit interessanter
vond,werden
in de aangehaald
`berg',
mensen
aangehaald
te laten
vindtvindt
om teom
laten
zien zien
hoe-hoe- publiek
publiek
dit interessanter
vond, werden
voorvoor
'berg',
maarmaar
mensen
die die
in de
vager:
"Eskimotalen
en nooit
een berg
hebben zeer zeer
'primitieve'
mensen
de werkelijkvlakte
wonen
`primitieve'
mensen
de werkelijk- de beweringen
de beweringen
vager:
vlakte
wonen
en nooit
een berg
hebben
"Eskimotalen
gezien,
bezitten
woord heid heid
in kaart
hebben
veelveel
verschillende
woorden
anders
danin
wijkaart
anders
dan wij
brengen.
brengen.
hebben
verschillende
woorden
gezien,
bezitten
daar daar
ook ook
geengeen
woord
voorvoor
sneeuw".Het
woord
veel veel
werdwerd
Verder
geldt:
belangrijker
sneeuw". Het
woord
voor.voor.
Verder
geldt:
hoe hoe
belangrijker
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'Hoe spreek je vreemde
woorden uit: is [restoran]
correct of juist overdreven? Is
euthanasie met een eu normaal?' Uitspraakwoordenboeken geven wel antwoord
op zulke vragen, maar het is
een publiek geheim dat die
boeken niet gebaseerd zijn
op onderzoek. Marinel Eerritsen en Renée van Bezooijen hebben met dat soort onderzoek een begin gemaakt.
Zij rapporteren erover in een
serie van vier artikelen.

Uitheemse

woorden in
Nederlandse mond [1]

Engels: goal en drugs
bruikelijk is. Overigens is het opmer
kelijk dat we zo weinig weten over de
feitelijke uitspraak van vreemde
woorden in het Nederlands, omdat
en groot gedeelte van de Nederjuist die uitspraak zo'n belangrijke
landse woordenschat komt uit
rol speelt in de verhitte discussies
andere talen. Een spreker van het over de spelling van leenwoorden.
hedendaagse Nederlands realiHoe meer die aangepast is aan het
seert zich dat niet van woorden Nederlandse foneemsysteem, hoe
die al honderden jaren geleden zijn
meer aanleiding men vindt het
geleend, omdat de uitspraak van deze woord op z'n Nederlands te spellen.
woorden volledig aan het standaard ONDERZOEK
Nederlands is aangepast. Dat is bijvoorbeeld het geval bij woorden als
Om wat meer inzicht te krijgen in de
boter, kaas, pan, ketel, schotel, keuken,
uitspraak van vrij recent in het Nekelder en zolder. Er is niemand in Ne- derlands geïntroduceerde leenwoorderland die deze woorden zal probe- den, hebben we 75 vrouwen tussen
ren uit te spreken op z'n Frans of z'n de twintig en vijftig jaar gevraagd de
Latijn, de talen waaraan deze woorvolgende woordenlijst in het standen zijn ontleend. Bij meer recente
daard-Nederlands voor te lezen: relaontleningen, zoals restaurant, politie, tie, sceptisch, energie, aubergine, specicruciaal, aubergine, goal, scepter, eutha- aal, croissant, drugs, repetitie, ingenieur,
nasie en auto ligt dat anders. Sommi- euthanasie, auto, cruciaal, scepter, polige mensen spreken ze volledig op z'n tie, restaurant, therapeut, operatie, AuNederlands uit, anderen kiezen de
stralië. De vrouwen waren verdeeld in
uitspraak van het land van herkomst vijf groepjes van vijftien, elk afkomof pogen dat te doen. Over welke uit - stig uit een andere streek. De eerste
spraakvariant wanneer door wie gegroep, geboren en getogen in de
hanteerd wordt, is weinig of niets be- Randstad, sprak slechts één taalvariëteit en dat was volgens een panel
kend. In uitspraakwoordenboeken
spraakdeskundigen zuiver standaard voor het Nederlands, zoals Blancquaert (1953), De Coninck (1970) en Nederlands. De vrouwen in de overiPaardekooper (1978 en 1987), noemt ge vier groepen waren geboren en gemen meestal een aantal van de voor- togen in Bedum (ten noorden van de
komende uitspraakvarianten en wijst stad Groningen), Valkenburg (Zuid men er vervolgens een als voorkeurs Limburg), het Belgische Tielt (bij
aan. Door de Vlaamse achter--varint Brugge in West- Vlaanderen) en rondgrond van de samenstellers van deze om het Zuiderpark in Den Haag,
waar nog veel plat -Haags wordt geuitspraakwoordenboeken is dat
meestal de variant die in België gesproken. De vrouwen in deze vier
Marinel Gerritsen en Renée van Bezooijen - Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, KU Nijmegen
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groepen spraken allen twee taalvariëteiten: het plaatselijke dialect en
standaard - Nederlands. Hun standaard-Nederlands verraadde echter of
ze uit het zuiden, noorden of westen
van het Nederlandse - taalgebied afkomstig waren. Hun is gevraagd de
lijst in het standaard - Nederlands
voor te lezen.
JONGE ENGELSE WOORDEN

Goal en drugs staan nog niet in het
Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT). Daaruit kunnen we opmaken dat ze nog niet vaak in het
Nederlands werden gebruikt toen het
G- en het D -deel van het WNT verschenen, in respectievelijk 1900 en
1916. De woorden waren waarschijnlijk pas ingeburgerd toen ze in Van
Dale werden opgenomen. Dat gebeurde met goal in 1914 en met drugs
in 1976.
Goal komt uit het Engels. In het
Middelengels vinden we het terug in
de vorm gol met de betekenis 'eindstreep', 'grens'. Het is verwant aan
woorden in andere Indo - europese talen, zoals gil ('ravijn') in het Oud
cheilos ('lip') in het Grieks.
-norse
Daarom is het naar alle waarschij o lijkheid een van oorsprong Indo -

europees woord.
Drugs is eveneens rechtstreeks uit
het Engels in het Nederlands terechtgekomen. De geschiedenis van drugs
is echter verrassend: het is een van
oorsprong Nederlands woord. Het
Middelnederlandse droge 'pharmaca,
aromata' is na een vijfhonderdjarige

III

reis door het Frans (drogue) en het Engels in de gedaante van drugs in het
Nederlands teruggekeerd.
In de uitspraakgidsen van het Nederlands zijn goal en drugs nauwelijks
doorgedrongen. Paardekooper (1978)
is de enige uitspraakgids waarin iets
kan worden gevonden. Hij adviseert
de g van goal uit te spreken als de g
van geel.
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[GOOl] EN [DRUKS]

De vrouwen spraken de g in goal en
drugs op vier verschillende manieren
uit: [g], [k] en [y] of [X] . De [g] is de
Engelse uitspraak, de [k] is een verstem lazing van de Engelse [g] . We
beschouwen het als een mislukte paging het woord op z'n Engels uit te
spreken . Deze [k]-uitspraak noemen
we daarom de vernederlandste uitspraak. De klanken [y] (als in zagen)
en [xl (als in zacht) hebben we spellinguitspraak genoemd. Het teken g
word t uitgesproken met de klank
waarmee die meestal in het Nederlands wordt uitgesproken. Of de [y] of
de [X] gerealiseerd word t, is afhankelijk van de dialectachtergrond van de
spreeksters.

tweede kan de exotisch aandoende
lettercombinatie oa uit goal de
spreeksters op een niet-Nederlands
spoor hebben gezet. Ten slotte kan
de geringere voorkeur voor de Engelse uitspraak bij drugs samenhangen
met het frequenter gebruik van drugs
vergeleken met dat van goal: 483 tegenover 44 volgens CELEX (een corpus Nederlands van het lnstituut
voor Nederlandse Lexicologie van

GOAL
Engels

DR UG S

verneder- spelling-

Engels

verneder-

spelling-

landst

uitspraak

landst

uitspraak

[g]

[k]

[Y][X]

[g]

[k]

[y][x]

14
8
0
8
7

1
7
0
0
8

0
0
15
7
0

11

4
8
5
1
12

0
4
10
14
0

22
29%

17
23%

30
40%

28
37%

standaardNederlands (NL)
Bedum (NL)
Valkenb urg (NL)
Tielt (B)
Den Haag (NL)
t otaal
0/0

37
49%

16
21%

Uit de totalen van de tabel blijkt dat
de spellinguitspraak bij beide woorden in ongeveer een derde van de gevallen voorkomt. De woorden verschillen weI van elkaar op het punt
van de Engelse en de vernederlandste
uitspraak. In goal wordt vaker de Engelse uitspraak gebruikt en in drugs
de Nederlandse. Wij zien drie mogelijke oorzaken. Ten eerste staat de g
in drugs samen met de s aan het einde van het woord . De correcte Engelse uitspraak is [gz]. Maar zulke stemhebbende klanken aan het woordeinde kent het Nederlands niet. Ten

3
0
0
3

meer dan 42 miljoen woorden). Verschil in ouderdom tussen de woor den kan hier geen verklaring bieden,
omdat dan juist goal meer vernederlandst zou moeten zijn dan drugs .
Hoe langer een woord immers in een
taal is, des te meer wordt het vernederlandst, en goal is er volgens Van
Dale allanger dan drugs (1914 tegenover 1976).
PURISME IN BElGI E?

Er zijn oak verschillen tussen de
groepen vrouwen. De standaard-Nederlandse groep gebruikt relatief vaak

de Engelse uitspraak. Dit kan verklaard worden uit hun relatief hogere
opleiding. De Haagse groep gebruik t
het meest de vernederlandste vorm,
iets wat verklaard kan worden uit
hun relatief lage opleiding. Opvallend is het veelvuldig voorkomen
van de spellinguitspraak in Valkenburg en in het Belgische Tielt. Voor
de Valkenburgse gegevens hebben we
geen verklaring, maar wellicht weI
voor de Tieltse: ze kunnen het gevolg
zijn van een afkeer van vreemde elemen ten in de taal. Het gedrag van de
Tieltenaren ontstaat misschien uit
purisme. Het is bekend dat de Vlaming zijn best doet am Franse woorden zoveel mogelijk te vermijden. In
plaats van de in Nederland ingeburgerde aan het Frans ontleende woorden fauteuil, paraplu en portemonnaie
worden bijvoorbeeld de Nederlandse
equiva lenten zetel, regenscherm en
geldbeugel gebruikt. Het Belgisch purisme richt zich niet aIleen op Franse
woorden, maar oak op Engelse. Bovendien worden goal en drugs in het
Frans met nagenoeg dezelfde [g] uitgesproken als in het Engels. Het is
mogelijk dat, als de Nederlandstalige
Belg am de een of andere reden
woorden moet gebruiken die oak in
het Frans voorkomen, hij of zij die
enerzijds het liefst zo min mogelijk
Frans wil laten klinken, maar anderzijds oak niet op z'n 'steenkolenfrans ' wil uitspreken met een [k] . Pas
als er slechts een keuze is tussen een
Franse uitspraak of een mislukte paging daartoe, kiest de Vlaming voor
<
de Franse uitspraak.
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Van kaartenbak tot Koenen [6]

Woordenboeken en grammatica
ook berusten op een nalatigheid: niemand zal beweren dat de bewerker
an een verklarend woordenvan de tiende druk van Van Dale de
boek wordt ook grammaticale verkleinvorm wandelingetje niet keninformatie verwacht, informa- de of niet erkende als correct Neder'
tie van morfologische en syn- lands. Ook het ontbreken in de Grote
tactische aard: Hoe luidt het
Koenen van brilletje, ezeltje en vondemeervoud van hoen? Hoe construeert lingetje, om er slechts een paar te noemen een zin met beu (met of zonder men, lijkt een kwestie van onzorgvulvoorzetsel: ik ben er beu van of ik ben digheid. Maar niet alles is evident:
het beu)? Is het iemand gehoorzamen of het ontbreken in veel woordenboeaan iemand gehoorzamen, enz.? Over
ken van podiumpje zou op onvolde wijze waarop grammaticale infor- doende frequentie kunnen wijzen.
matie het best gegeven wordt, bestaat Het niet opnemen van etuitje (niet
geen consensus onder de woordenetuietje zoals skietje!) in de twaalfde
boekredacties. En in hoeverre speelt druk van Van Dale lijkt weer op slorruimtebesparing een bepalende rol?
Wij willen hier eens twee gramma0
ticale categorieën bij de kop nemen
Betekent het ontbreken
die zich in een wisselende lexicografische aandacht verheugen: de vervan een vorm als bollekleinvorm en het meervoud.
Redactie Koenen

dat de verkleinvorm zeldzaam is of even
courant als doosje?
boosje

ZELDZAAM OF HEEL COURANT

Opvallend is dat de verkleinvorm
kan ontbreken, niet alleen gedeeltelijk, bijvoorbeeld de regelmatige vormen op -je (Koenen, Van Dale), maar
zelfs geheel (Kramers), met dien verstande dat sommige verkleinvormen

een aparte ingang krijgen, bijvoorbeeld uitje. Dat in Kramers soms ook
min of meer problematische vormen
als karbonaadje en machientje ontbreken, wekt verbazing. Het is waar dat
een goede grammatica de regels formuleert waarmee het merendeel van
de verkleinvormen voortgebracht
kan worden, maar zeker in een
schoolwoordenboek als Koenen mag
een royale handreiking niet ontbreken.
Maar ook het al of niet gebruikelijk zijn van de verkleinvorm is een
probleem: betekent het ontbreken
van een vorm als bolleboosje dat de
verkleinvorm zeldzaam is of even
courant als doosje? Op dit punt mogen we van de woordenboeken niet
te veel verwachten. Uiteraard kan het
ontbreken van een woord of vorm
18

•
digheid te berusten, maar hoe zit het
met de afwezigheid van wandelingetje
in deze druk? Wanneer we ons realiseren dat ook het meervoud wandelingen ontbreekt, dringt het wellicht
tot ons door dat we voor de morfologische informatie verwezen worden
naar het artikel -ing, welk procédé
het voordeel heeft dat niet bij ieder
woord op -ing meervoud en verkleinvorm aangegeven hoeven te worden.
INCONSEQUENTE SYSTEMEN

en wijting aan bod); ze slaat om in
een nieuwe zekerheid: er zijn in de
twaalfde druk van Van Dale twee systemen. Het oude, dat de gebruiker ter
plaatse wil helpen, en een nieuw
principieel ander systeem, dat door
opname van voor- en achtervoegsels
als ingang meer van de opbouw van
woorden wil laten zien en dat tevens
ruimte bespaart door bij afleidingen
en samenstellingen met het grondwoord als laatste deel niet meer de
morfologische informatie te geven
die bij het grondwoord is verstrekt.
Zou er in de twaalfde druk sprake
zijn van een overgangsfase tussen de
genoemde systemen?
Ook in Koenen hebben we de behoefte om ruimte te besparen gecombineerd met de behoefte om woordvorming te demonstreren. Zie bijvoorbeeld het artikel houder waaronder vijfentwintig opnoemers (samenstellingen met -houder) figureren
waarvan een derde niet zelfstandig is
opgenomen.
Een ander, onverwacht voorbeeld
van ruimtebesparing vinden we in
Prisma Woordenboek Nederlands.
Hier wordt de meervoudsuitgang -en
stelselmatig weggelaten tenzij er
complicaties optreden van het type
hof-hoven en kaas-kazen. De meervouden op -s worden dus gegeven. Daarnaast treffen we de aanduiding 'gmv'
('geen meervoud') aan, bijvoorbeeld
bij aanleg. Helaas wordt hiervan geen
systematisch gebruik gemaakt, zodat
de gebruiker van het woordenboek
zich afvraagt of brein valt in de categorie 'mv -en' of in die van 'gmv'. In
Wolters' Spellinggids (1989) lezen we
dat het meervoud breinen is, maar in
de negentwintigste druk van het Koenen-handwoordenboek ontbreekt dit
meervoud, ten onrechte.

Maar als we achter buiteling de verkleinvorm -etje aantreffen, zijn we er
niet helemaal zeker van het systeem
doorgrond te hebben. Onze onzekerheid neemt toe als we bij haring zowel het meervoud als de verkleinvorm vermeld zien, maar bij bokking
NIEUWE MEERVOUDEN
geen van beide (in het artikel 2 -ing
We mogen dit artikel niet besluiten
komen bokking, haring, paling, spiering zonder te melden dat er in het Ne-

derlands een sterke neiging valt waar tien, bewinden, bon/es, chantages,
te nemen om het aantal meervouden droogtes, embargo's, gezagen, herfsten,
uit te breiden, zodat de Woordenlijst huisraden, insulines, kringlopen, luchtook op dit punt aan revisie toe is,
drukken, mortels, nationalismen, ommaar zeker niet alleen zij. Koenen is vangen, overleggen, planningen, publieredelijk progressief op dit punt, maar ken, roven, soffen, thuisfronten, toekomde volgende druk van het handwoor- sten, voorkeuren, zelven, zwemen
denboek zal ongetwijfeld weer een
('schakeringen en tinten, nuances en
aantal meervouden toevoegen, welzwemen', citaat uit de Volkskrant).
licht ook mythes, inmiddels een seri- En soms weet een vorm zich tientaleuze concurrent van mythen. En veel len jaren te verbergen, zoals wanen,
meer vormen maken hun opwachdat, zonder zeldzaam te zijn, in verting: aanpakken, (Van Dale zegt
schillende moderne woordenboeken
'g.mv.'), aanschaffen, aardes (planeten schittert door afwezigheid.
a la aarde) alarmen, applauzen, beginAndere vormen komen slechts in-

Jeroen Kramer

cidenteel voor en kunnen in een
schoolwoordenboek als Koenen
(voorlopig) gemist worden, bijvoorbeeld bewinden, zoals in 'postkoloniale bewinden' (radio) . Het opnemen
van de bevoegde gezagen in de Grote
Koenen en in de kleinere familieleden zal niet door iedereen gewaardeerd worden, maar schreef de heer
J.L. Heldring niet al jaren geleden:
"Deze meervoudsvorm is niet noodzakelijkerwijs fout, maar wèl nieuw"?
De woordenboekredacties kunnen dit
soort uitspraken niet voldoende ter
harte nemen.
<

Na de babytijd verwerft een peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de moedertaal beetje bij beetje.
Jeroen Kramer is anglist, presentator van het tv-pro-

Sofietje [1]
et Vondelpark druipt na
van een mild lentebuitje.
Een merel huppelt het
fietspad over. Opgeschrikt door onze naderende fietswielen spreidt hij zijn
vleugels en zoekt hij een veilig heenkomen tussen de boomkruinen.
"Wat is dat?" vraagt Sofie.
"Dat is een vogel!" antwoord ik.
"Kijk, daar gaat ie. Zie je dat, hij
vliegt. Vogels kunnen vliegen!" jubel
ik.
Ik jubel, want Sofie en ik maken
een uniek moment mee. Sofie jubelt
niet, want voor haar zijn unieke momenten aan de orde van de dag. Ze is
namelijk nog geen anderhalf.
Mijn euforie is tweeledig: niet alleen geniet ik het voorrecht om een
medemens te mogen uitleggen wat
een vogel is - een gelegenheid die
zich in een mensenleven zelden
voordoet - ik hoor Sofie ook voor het
eerst een vraag stellen: WAT IS DAT?
Anderhalf jaar lang heb ik haar brein
gevoed met de vormen en namen
van alles wat we maar tegenkwamen.
"Kijk, dat is een ezel - dat is een koe
- dat is een glijbaan - dat is een bal."
En nu, voor het eerst in haar leven, is
zij mij voor. Daarmee toont de na-

gramma `Het Klokhuis', maar vooral ook vader. In een
serie van vijf columns belicht hij enkele episoden uit de
taalontwikkeling van dochter en peuter Sofie.

tuur voor mijn eigen ogen datgene
vragen had, maar die nog niet kon
wat de mens onderscheidt van de
formuleren. Maar vandaag dus eindeoverige zoogdieren: zucht naar kenlijk wel. Arm kind, ontaarde vader
nis. Sofie neemt het initiatief voor de die haar - wie weet hoe lang - het geintroductie van een nieuw concept.
reedschap onthield om die honger te
Zij wil iets weten en levert daarvoor
stillen! Maar ja, leg het allemaal maar
- taalkundig gezien - een krachttoer eens uit aan een kind van ruim één
van formaat: zij keert onderwerp en
jaar, over inversie van onderwerp en
gezegde om: dat is wordt is dat? Ik
gezegde en zo.
ben getuige van het ontluiken van
Samen repeteren we wat Sofie
een intellect.
straks thuis gaat vertellen: "Mama, ik
Hoewel - ontluiken. Wie weet
heb 'n vogel gezien!" Zingend fietsen
hoeveel intellectuele honger zij inhet arme kind en de ontaarde vader
middels al niet leed omdat ze wel
naar huis.

Fax en foon
Jan Goedhart - 'tekstwerker', Den Haag
Met een half oog naar een briefhoofd kijkend, bel ik nogal eens een faxapparaat als ik eigenlijk een mens wil spreken. Dat komt doordat we vaak het
woord telefoon tot zijn minst markante deel hebben afgekort, zodat je tel.
vlak naast telefax ziet staan, want dat laatste woord wordt helaas nog niet
door iedereen tot fax gereduceerd.
Zelf ben ik ertoe overgegaan foon en fax op mijn briefpapier en visitekaartje te laten drukken. Sornrniqe mensen wijzen me erop dat dat fout is,
omdat het wei phone is in het Engels, maar niet in het Nederlands. Maar ik
blijf anglicistisch volhouden en ik hoop dat ik school maak.
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De
in ons alfabet
De in
Ko
van Ham
Harn -- redacteur,
redacteur, Amsterdam
Ko van
Amsterdam
an de oude
Grieken hebben
hebben we
we
an de oude Grieken
de i te danken in de vorm
zoals
de i te danken in de vorm zoals
we die nu kennen.
Zij waren
waren de
de
we die nu kennen. Zij
hun
alfaeersten die dit teken in
eersten die dit teken in hun alfabet opnamen. Griekse kolonisopnamen. Griekse kolonisM bet
ten die zich rond 850 voor
Christus
ten die zich rond 850 voor Christus
in Italie vestigden, brachten de letter
in Italië vestigden, brachten de letter
naar het westen. Daar kwamen zij in
naar het westen. Daar kwamen zij in
aanraking met de Etrusken, die de
aanraking met de Etrusken, die de
Griekse lettertekens 'leenden' voor
Griekse lettertekens 'leenden' voor
hun alfabet. Het
Etruskische alfabet
alfabet
hun alfabet. Het Etruskische
werd vervolgens de basis voor
voor het La-

TE VEEL POTIGE LETTERS

TE VEEL POTIGE LETTERS

Waarom
in het
het
Waarom kreeg
kreeg de
puntloze ii in
de puntloze
gotische
schrift
een
accent?
De
gotische schrift een accent? De ververklaring
eenvoudig. In
In de
de
klaring daarvoor
daarvoor isis eenvoudig.
gotische
handschriften
werden
de
gotische handschriften werden de
letters
langer en
en smaller,
smaller, waardoor
waardoor de
de
letters langer
schrifttekens
dichter
tegen
elkaar
schrifttekens dichter tegen elkaar
kwamen
kwamen te
te staan.
staan. Dat
Dat leidde
leidde ertoe
ertoe
dat
men
letters
met
elkaar
ging ververdat men letters met elkaar ging
binden
van
binden door
onderkanten van
door de
de onderkanten
voetjes
overiHet was
was overivoetjes tete voorzien.
voorzien. Het
gens
niet
voor
het
eerst
in
de
geschiehet La- gens niet voor het eerst in de geschiewerd vervolgens de basis
denis
van het
het schrift
schrift
denis van
dat
men aan
aan elkaar
elkaar
dat men
ging
schrijven.
ging schrijven. De
RoDe Romeinen
hadden
meinen hadden alal een
een
soort
soort doorlopende,
doorlopende,
verbonden
verbonden cursief.
cursief.
Als
van het
het
Alsgevolg
gevolg van
aaneenschrijven
konaaneenschrijven konden
een
den woorden
woorden met
met een
puntloze
i
in
gotische
puntloze i in gotische
handschriften
'onleeshandschriften 'onleesbaar'
baar' worden.
worden. Dat
Dat
kwam
kwamvoor
voorwanneer
wanneer
de
i
werd
geflankeerd
de i werd geflankeerd
door
'potieen andere
andere 'potidoor een
ge'
letter,
zoals
deu,u, n,
n,
ge' letter, zoals de
m
Eenuugevolgd
gevolgd
m of
of i.i. Een
door een
De ontwikkeling van de letter i vanaf het begin van onze jaartelling.
zou je
je als
als
door een ii zou
De ontwikkeling van de letter i vanaf het begin van onze jaartelling.
een
w
kunnen
lezen,
een w kunnen lezen,
tijnse alfabet. De i is de negende let- een
m. Om
Omzulke
zulke
met een
een nn als
alseen
eenm.
tijnse alfabet. De i is de negende let- een ii met
ter van ons alfabet en dat is ook de
verwarringen
te
voorkomen,
verwarringen te voorkomen, werd
werd
ter van ons alfabet en dat is ook de
plaats die de letter heeft in het Lavoortaan
het gotigotidepuntloze
puntloze i i inin het
voortaan de
plaats die de letter heeft in het Lasche handschrift van
een
accent
tijnse alfabet.
van
een
accent
sche
handschrift
tijnse alfabet.
In de loop der tijden is het Latijn- voorzien.
verbreiding van
vanhet
het
Metde
de verbreiding
voorzien.Met
In de loop der tijden is het Latijngotische schrift werd het
steeds
gese alfabet slechts op kleine onderdese alfabet slechts op kleine onderde- gotische schrift werd het steeds geaIle i's te accentueren.
len aangevuld en aangepast. De klei- bruikelijker
len aangevuld en aangepast. De klei- bruikelijker alle i's te accentueren.
Woorden met twee i's achter elne letter i heeft een gedaanteveranWoorden met twee i's achter elne letter i heeft een gedaanteverankaar waren in die tijd
dering ondergaan (zie de illustratie
uitzondernietuitzonderkaar waren in die tijdniet
dering ondergaan (zie de illustratie
in de geschiedenis
van
hierboven). De i werd oorspronkelijk lijk. We zien
hierboven). De i werd oorspronkelijk lijk. We zien in de geschiedenis van
schrift dat men
in
zulke
zonder punt geschreven. Dat is zo ge- het gotische
zonder punt geschreven. Dat is zo ge- het gotische schrift dat men in zulke
gevallen de tweede i steeds vaker
bleven tot in de twaalfde eeuw. Pas
gevallen de tweede i steeds vaker
bleven tot in de twaalfde eeuw. Pas
ging voorzien van een staartje, dat
dan, met de komst van de gotische
ging voorzien van een staartje, dat
dan, met de komst van de gotische
tot onder de schrijflijn
schrijfwijze, krijgt de letter een acgetrokwerdgetroktot onder de schrijflijnwerd
schrijfwijze, krijgt de letter een accent. Wanneer rond 1450 de boekken. 20 is de letter j ontstaan
het
(ziehet
ken. Zo is de letter j ontstaan (zie
cent. Wanneer rond 1450 de boekhandschrift op
blz.
21).
drukkunst haar intrede doet, maakt
handschrift op blz. 21) .
drukkunst haar intrede doet, maakt
Ben
het streepje plaats voor een punt.
BenEngelhart
Engelharten
enJan
Jan Willem
Willem Klein
Klein
het streepje plaats voor een punt.
schrijven in hun 50 eeuwen schrift-schrijven in hun SO eeuwen schrift
het
een inleiding tot degeschiedenis van
een inleiding tot de geschiedenis van het
schrift: "De j is niets anders dan een

schrift: "De j is niets anders dan een

andere
andere schrijfwijze
schrijfwijzevoor
voor de
die in
in
de i,i, die
bepaalde
posities
gebruikt
wordt
bepaalde posities gebruikt wordt om
om
verwarring
Beide i-iverwarring tete voorkomen.
voorkomen. Beide
vormen
kunnen
zowel
de
ivormen kunnen zowel de i- als
als de
de jj-klank
zestiende
klank weergeven.
weergeven. Pas
Pasinin de
de zestiende
het
onderscheid
tussen
eeuw
is
eeuw is het onderscheid tussen de
de
klinker
doorgeklinker ii en
halfvocaal jj doorgeen de
de halfvocaal
voerd.
in onze
de dubdubvoerd. Doordat
Doordat in
onze taal
taal de
bele
ii
veel
gebruikt
werd
(om
een gegebele ii veel gebruikt werd (om een
rekte
op
rekte ie-klank
ie-klank weer
weer tete geven),
geven), isis op
deze
dezemanier
manier de
specifiekNederlandse
Nederlandse
de specifiek
letter
in
letter ijij ontstaan
ontstaan (die
(die onder
onder meer
meer in
Zeeuwse
dialecten
nog
steeds
als ie
ie
Zeeuwse dialecten nog steeds als
uitgesproken
uitgesproken wordt)."
wordt)."
ROMEINSE
I
ROMEINSE

B.
B.Bischoff
Bischoff schrijft
schrijft in
in het
het standaardstandaardwerk
Palaographie
des
romischen
werk Paldographie des römischen AlterAltertums
Mittelturns und
and des
des abendlandischen
abendländischen Mittelalters
in de
de loop
loop van
van de
de veertienveertienalters dat
dat in
het
accent
op
de
de
eeuw
plaats
de eeuw het accent op de ii plaats
maakt
punt. In
In de
de veertienveertienmaakt voor
voor een
een punt.
de
eeuw
waren
gotische
letters
de eeuw waren gotische letters nog
nog
algemeen
Texnoch bij
bij Texalgemeen in
in gebruik
gebruik en
en noch
tura,
tuna, noch
noch bij
bij Rotuna
Rotuna of
of Bastarda
Bastarda
-- de
van het
het gotigotidriegrondvormen
grondvormen van
de drie
sche
punt op
op de
de
sche schrift
schrift -- staat
staat er
ereen
een punt
i. Wanneer in 1454 het eerste druki. Wanneer in 1454 het eerste drukwerk
Johann GutenGutenwerk van
uitvinder Johann
van de
de uitvinder
berg
verschijnt,
heeft
de
nog steeds
steeds
berg verschijnt, heeft deiinog
een
een streepje
streepjeaan
aan de
detop.
top.
In
beginjaren van
van de
de boekdrukboekdrukIn de
de beginjaren
kunst
werd
het
gotische
handschrift
kunst werd het gotischehandschrift
eenvoudigweg
eenvoudigwegnagebootst.
nagebootst. Maar
Maaralal
vrij
snel
veranderde
date
Italie
was
vrij snel veranderde dat. Italië was
aan
eind
van
de
vijftiende
eeuw
van
de
vijftiende
eeuw
aanhet
eind
het
in
Europa
het
land
met
de
meeste
in Europa het land met de meeste
drukkerijen.
religieuze
drukkerijen. Rome
Romewas
washet
het religieuze
centrum
van Europa
Europaen
endat
dat trok
trok
centrum van
drukkers
van Europa
Europa
drukkersuit
uitandere
anderedelen
delenvan
aan.
hadinin het
het
gotischeschrift
schrifthad
aan.Het
Hetgotische
land
echternooit
nooit
land van
van de
de renaissance
renaissanceechter
een
De
eenvoedingsbodem
voedingsbodem gevonden.
gevonden. De
gotische
schrijfwijze
was
beperkt
gegotische schrijfwijze was beperktgebleven
tot
noordelijk
Europa.
Dat
bleven tot noordelijk Europa. Dat
dwong
ItaliëananboekdrukkersininItalie
dwongde
deboekdrukkers
dere
lettertypen
te
ontwerpen.
dere lettertypen te ontwerpen.
De
Adolph Rusch
Rusch was
wasin
in
DuitserAdolph
DeDuitser
1464
een'hu'hu
dieeen
eerstedrukker
drukker die
1464de
deeerste
manistische' letter van romeins
romeinsmomo-manistche'lrv
del gebruikte.
Hij
drukte
gebruikte. Hij drukte als
als eerste
eerste

del
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een
een punt op de i.i. De gebroeders Da
Spira
son brachten
Spira en
en Nicolaas Jen
Jenson
een paar jaar
jaar later
als
ook een
een romein als
later ook
drukletter in
in omloop en
en ook
ook bij hen
zien
zien we een
een punt op de i.i. Vanaf die
tijd
van romeinse
tijd wordt het gebruik van
lett
ertypen in de boekdrukkunst algelettertypen
meen en
en heeft de
de punt definitief een
gekregen..
plaats op
op de i gekregen

•
Een
Een monnik
monnik
die in 1300 vergat
de ivan een streepje
te voorzien, zou
onnauwkeurig te

• PUNTJES
DE I
PUNTJES OP DE

De herkomst
herkomst. van
van de uitdrukking 'de
puntjes op de i zett
en ' is niet met zezezetten'
kerh eid vast te stellen, maar het ligt
kerheid
voor de
de hand de bron van de zegswijze te zoeken in de ontstaansgeschie
ontstaansgeschie-denis
van
het
goti
sch
gotischee schrift. In oudenis van
dere
handboeken
dere handboeken wordt ook gespro
gespro-ken
over
'
punte
n
'
in
plaats
van
ken
'punten' in
'punt
jes' en
de i's' in plaats van
'puntjes'
en 'op de
'op de i'i'.. In het merendeel van
van de
mod
erne
naslagwerken
zet
men echmoderne naslagwerken
ter aileen
'punt
jes
op
de
i'
.
alleen 'puntjes op i'.
De betekenis van
van de uitdrukking
heeft zich
in
de
loop der tijden aanaan zich
gepast
.
In
de
eerste
uitgave
van
van het
gepast.
Spreekwoordenboek der Nederlandsche
Taal van P.J.
P.]. Harreborn
ee uit
uit 1856Harrebomée
1870 is de uitleg van
van de zegswijze:
zegswijze:
"Iemand die
ver
geen puntje op de I verdie geen
geet, is zeer nauwkeurig; en
van
hem,
en van
-get,is
die puntig of pittig is, of
of van
van hem,
die waakt
waakt tegen misverstand en dubbelzinnigheid, zegt men,
hij de
men, dat
dat hij
punten op
de
I's
zet."
In
het
WoorWoorop
denboek der Nederlandsche Taal treft
men een
een soortgelijke omschrijving
omschrijving
aan.
Het voorkomen van
van misverstand
en
en dubbelzinnigheid was ook
ook de
functie van
van het accentueren van de i.
Als er nog
puntjes waren
waren gezet,
gezet,
geen puntjes
nog geen
was het woord
woo rd niet af. Een
Een monnik
die
i van een
die in 1300 vergat de ivan
streepje te
voor
zien,
zou
onnauwkeuonnauwkeute voorzien,
rig te werk zijn gegaan.
In de eerste
eerste edities van de woordenboeken van Van Dale
Dale betekent
van puntjes op de i: 'iets
het zetten van
zeer
zeer nauwgezet
nauwgezet uitvoeren, behandelen
len;; (ook)
(ook) iets
iets zeer
zeer stipt
stipt nagaan'. De
uitdrukking krijgt in de zevende druk
(1950)
(1950) een
een andere betekenis: 'de
(laatste)
(laatste) klein
kleine onjuistheden
onjuistheden verbeteren of rechtzetten; een voorstelling
ren
van
van zaken
zaken geheel nauwkeurig ma
ma-ken '. Deze
Deze omschrijving is in
ken'.
in latere
edities niet meer gewijzigd.
gewijzigd . De meeste andere woordenboeken sluiten
zich bij de uitleg van Van Dale aan.
De spreekwoordenexplicateur
spreekwoordenexplicateur
-

soms wordt vertaald door 'stip'
'stip' (Cahaalt je' (Willinisiusvertaling) of ''haaltje'
brordvertaling) zal Huizinga
Huizinga dit vergelegd hebben; zijn
zijn verklaring
verklaring
band gelegd
is echter te vergezocht.
vergezocht.
Het
in welk taalgeHet is nog
nog de
de vraag in
bied de
de uitdrukking voor het eerst
eerst in
gebruik is geraakt. Het hoeft niet in
het Nederlandse
Nede rlandse-taalgebied
-taalgebied te zijn geweest
.
Ook
in
het
Duits
in
Duits (den Punkt
weest.
auf
das
i
setzen),
het
Frans (mettre les
au f
points sur les i) en het Engels
Engels komen
we de uitdrukking tegen.
tegen . He crosses
all his t's and dots all his i's betekent
dat hij zeer
zeer nauwkeurig is.

werk zijn gegaan.

•
21

Wanneer zet men
men de punt op de i?
De meeste
meest e mensen
n niet memensen zette
zetten
teen
een
punt
wanneer
ze
ze een ii
teen
Huizinga
denkt
dat
de
uitdrukking
de
sch
rijven
.
Het
moment
waarop men
schrijven. Het
Huizinga
puntjes op de ii misschien op de bijbel- dat doet, hangt samen
sam en met hoe men
tekst
schrijft.. lemand
Iemand die de letters van
5:18 slaat,
slaat, waarin schrijft
tekst van Mattheus 5:18
sprake
is
van
de
bekende
tittel
of
jota.
een
woord
aan elkaar
elkaar schrijft,
schrijft, zal
zal
jota.
sprake
In de overige
literatuur
over
bijbelse
puntjes
zette
n
als
de
laatste
letter
van
over
overige
zetten
de
van
spreekwoorden is er niet veel over
te
het
woord
op
geschreven
is.
In
de
over
opgeschreven
vinden. In Spreekwoorden en zegswij
zegswijmeeste handsch
riften vallen echter
handschriften
zen uit de bijbel van
van].
van
Delden
begat
en
tu
ssen
de
lett ers. Als
Ais die schrijJ.
be- gaten tussen letters.
tekent 'geen
tittel
of
jota
':
"
volstrekt
vers
een
i
schr
ijven,
zu
llen
schrijven, zullen zij die van
'geen
jota': "volstrekt
niets.
De
tittel
is
een
klein
haakje
of
een
punt
voorzien
zo gauw
gauw er na die i
niets.
een klein
een
een
kroontje,
dat
verschillende
Heeen
gat
valt.
<
een
een
breeuwse letters siert.
De
jota
is
de
siert.
jota
kleinste letter van
Van Ko van Harn
Ham verscheen in het voorvoor van het Aramese
Aramese alfabet
.
'
Eer
de
hemel
en
de
aarde
verDe
puntjes
op
jaar
van
1994
het
boekje
De
van 1994 het boekje
bet. 'Eer
en aarde
de
i,
Amsterdam,
uitgeverij
De
gaat
,
zal
er
niet
een
jota
of
een
tittel
Amsterdam,
uitgeverij
Buitenéén
gaat,
er
één
vergaan van
wet, eer alles zal zijn
24,50. ISBN
ISBN 90
90 70386
70386 62
62 33
kant, ff 24,50.
van de wet,
geschied.'
(Matth.
5:18)"
Omdat
tittel
geschied.'
5:18)"

- -- - - - - -- - - - - --

-

Yijf
handschrift.
Vijfregels
regels uit
uit een
een gotisch handschrift.

En sijt
rijt des niet
niet te barenteert (= be-

Let
Let u
u op
op de streepjes op
op de i. In woor-

vreesd)
vreesd)

den
twee achtereenvo
lgende i's beden met
met twee
achtereenvolgende
gint de tweede
tweede i al wat te
te zakken.
zakken.
Er staat letter
lijk:
letterlijk:

-

Spiegelt v in mijn c1ae
claerr anscijn
(Handschr
ift I A 24
(Handschrift
24 C, Universiteitsbibliottheek
heek van
van de Universiteit van Amsterdam,

Want
Want ic ben dochter sekerlike
sekerlike

Rose, een Middelnederfragment van Die Rose,
Middelneder-

Ons heren gods van hemelrike

de la/0Rose,
Rose,
landse vertaling van de Roman
Roman de

Die mi
mi soe scoene
scoene heft
heft geformeert
geformeert

14de
14de eeuw.)

-

-

-
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Vergeten woorden
Uilenvlucht
Hans Heestermans

na denken. Het dialect, als natuurmens, heeft de herinnering aan de uil
nog wel levend gehouden.

Ook het woord batraa f voor 'kwajongen', 'vlegel', dat misschien nooit algemeen bekend is geweest - het
Woordenboek der Nederlandsche
Taal (WNT) vermeldt het niet - bede standaardtaal, want gewestelijk
staat al bijna niet meer. Van Dale
komt ze nog wel voor, in Groningen, zegt dat het een gewestelijk woord is
Drenthe, de Achterhoek en de Kem- - en dat klopt. In mijn Bergen op
pen. "Toen ik eens gink vertreden
Zoomse dialect was het veertig jaar
Mijn vermoeide leden In de Uylegeleden de gewone benaming voor
vlucht", staat er te lezen in het bun- een 'havenarbeider'. Nu is het woord
deltje De nieuwe Haegsche Nachtegaal. in die streek vrijwel uitgestorven, zoVol van de nieuwste deunen en aardigste als veel dialectwoorden geleidelijk
zangen, uit 1661. Het is duidelijk dat aan verdwijnen.
Jammer? Ach, zeggen sommigen,
in de uilenvlucht hier dienst doet als
een soort tijdsbepaling: in de avond- de taal verandert nu eenmaal.
schemering, in het schemerduister.
Jammer? Ja. Al was het alleen
Ook het Engels maakt voor deze
maar omdat de - veronderstelde tijdsaanduiding gebruik van de uil.
etymologie zo aardig is. Men neemt
Dylan Thomas schrijft in een van
aan dat batraa f de verbastering is van
zijn 'Twenty-Five Poems': "Altarwise het Franse betterave, 'beetwortel' (beiby owl-light in the halfway-house
de afgeleid van Latijns beta 'biet') . De
the gentleman lay graveward with
havenarbeider zou in Nederland zijn
his furies." Het Frans heeft er de
genoemd naar de scheepslading die
hond en de wolf voor nodig: entre
hij loste. En aangezien de havenarbeider de naam had niet voor een
Chien et loup.
Waarom verdwijnt zo'n woord,
kleintje vervaard te _zijn, is de semanterwijl er toch zoveel poëzie in beslo- tische sprong naar de betekenis 'vleten ligt? Is de standaardtaal een
gel' niet groot.
Twee vergeten woorden. Is er nog
stadsmens die het contact met de natuur verloren heeft en nog nooit een een kans ze nieuw leven in te blazen?
uil heeft zien vliegen? Je zou het bij-

Batraaf

raag aan een kind van twaalf of
het weet wat een perronkaartje is
en het zal met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid
'nee' zeggen. De zaak is bijna
verouderd en met dat verouderingsproces zal ook het woord verdwijnen.
Van andere woorden, betekenissen
of uitdrukkingen is het minder duidelij k waarom hun niet een langer leven beschoren was. Iedereen zal zich
iets kunnen voorstellen bij het woord
uilenvlucht, ofschoon weinigen het
actief zullen gebruiken. Het betekent
natuurlijk 'de vlucht of het vliegen
van de uilen'. Erasmus gebruikt uilenvlucht in zijn Opera Posthuma (ed.
1671) in de uitdrukking van de uilen
of van de kalverendans spreken -vlucht
'verzinsels vertellen': "Ick en vertelle
gheen quickquackjes (= onzin), nochte ick spreecke van de Uyle- vlucht,
ofte van de kalverdans."
Een andere betekenis van uilenvlucht, die tot in de 19de eeuw gangbaar was, is echter geheel uit ons
taalgebruik verdwenen. Althans uit

D ok een boek geschreven?
aarlijks worden er duizenden
manuscripten geschreven die
het levenslicht nooit aanschouwen: vele briljante verhalen, spannende thrillers,
ontroerende vertellingen en leuke
kinderverhalen wachten op een lezer.
Zo ongeveer luidde een kleine advertentie in de Volkskrant waarin de redactie van vakblad De Free-Lancer
22

naar de eerste pagina's van (nog) niet
uitgegeven manuscripten vroeg. Deze
advertentie en een radio-interview leverden bijna tweehonderd reacties
op. Honderd hiervan staan in het
boek Veelbelovende eerste pagina's, dat
eind 1994 is uitgekomen.

Peter Bosman - redacteur, Leeuwarden

teit is verrassend hoog. Er is veel onontdekt schrijftalent in Nederland,
en het aardige is dat de opleiding er
niet veel toe lijkt te doen.
In totaal ontving de redactie 184
inzendingen, 55 van vrouwen en 129
van mannen.

De inzendingen komen uit alle geHieronder een (globale) verdeling
ledingen van de bevolking. De kwali- naar genre:

rn

weI
niet
opgenomen
korte verhalen
24
21
thrillers/detectives
autobiografieen
8
oorlogsverhalen
7
historisch
4
romans
15
science fiction/fantasy
6
kinderverhalen
7
reisverslagen
4
diversen
4

11
7

26
4
5
9
1

2
9
10

4 intuïtieve indruk en voorspelling
van het vervolg
Formulering
Lange zinnen en veelvuldig gebruik
van de lijdende vorm blijken de
meest voorkomende `stijlfouten'.
Hoewel deze gebreken tot de eerste
behoren waarop in een schrijfcursus
wordt gewezen, werden er door ons
toch veel zinnen in de lijdende vorm
geconstateerd.

Intuïtieve indruk
Intuïtie heeft alles te maken met de
eerste drie criteria. Onze selectie van
de boeken was vergelijkbaar met het
selectiegedrag van een bibliotheekbezoeker die op zoek is naar een willekeurig boek. Dit gedrag is als volgt
te omschrijven: neem een boek uit
de kast, lees de flaptekst, lees de eerste pagina, bekijk het voorwoord, en
zet het boek terug of neem het mee.
KEUZE BEKROOND

Het hoge aantal autobiografieën is
opvallend: zijn Nederlanders ijdel?
Sommige schrijvers vermelden bij
hun autobiografie dat ze die op aanraden van hun therapeut hebben geschreven. Daar hadden de meesten
het beter bij kunnen laten, zo blijkt
uit het percentage uitvallers.

Onderwerp
Langdradigheid en (onnodige) uitweidingen zijn hier veelvoorkomende `fouten'. Schrijven is de kunst van
het weglaten. Helaas beseft niet iedereen dat.

Genre
Hier vielen de meeste autobiograDe selectiecriteria waren:
fieën af. Bij de keuze van het genre
1 stijl, zinsbouw, woordgebruik,
speelt de persoonlijke smaak van de
vorm, spelling
redacteur mee. Sommige genres wor2 onderwerp, originaliteit, actualiteit, den niet meer geschreven; wij ontuitwerking
vingen bijvoorbeeld geen enkele
3 genre
'western'.

EGOPL8
oit heb ik in een verhaaltje
een Amerikaanse schaatsster opgevoerd die in een
auto rondreed met als kenteken ISK84AU, naar een
idee dat me toegespeeld was door een
Amerikaanse lezer van Onze Taal.
Het meisje liet geen twijfel over haar
ambitie bestaan: ISK84AU stond voor
`I skate for gold' (Au is de scheikundige afkorting voor goud), een prachtige combinatie van cijfer- en letterei
-genschap.
Toen ik dat schreef, wist ik niet
dat de EGOPL8, de 'Egoplate', een
rage aan het worden was in de Verenigde Staten. Het curiosum heeft
kenmerken van een droedel of dingbat, maar is beperkter. Bij droedels en
dingbats mag het hele toetsenbord
gebruikt worden: niet alleen de cijfers en letters, maar ook de leestekens, diacritische tekens en allerhande haken en haakjes. Bij de Amerikaanse nummerborden blijft het algebraboek dicht, maar dat is geen en-

De lezer van het boek met veelbelovende eerste pagina's kan dezelfde selectie maken. Achter in het boek
wordt een enquête opgenomen. Hiermee kan de lezer aangeven welke
boeken het meest geschikt lijken
voor publikatie. Uit deze top-tien
wordt vervolgens een boek in druk
uitgegeven.
<
Veelbelovende eerste pagina's, uitgeverij
Free Media, telefoon 05104-1242, prijs

I 24, 90.
ISBN 90-800879-4-7

T A A l CURIOSA
Jules Welling

kel beletsel voor curieuze taalvondsten, integendeel, want juist die beperking heeft de automobilisten tot
een ongekend soort creativiteit aangezet.
Ik ontleen al deze wijsheid aan een
brief van dr. J.E.C. Glatz te Maastricht, die me een hele reeks EGOPL8's toezond. Dit blad heet `Onze
Taal', maar een klein uitstapje naar
het Engels kan geen kwaad. Glatz
geeft er maar liefst 62, gedocumenteerd met foto's en al, hetgeen op
zichzelf al een prestatie is.
Het voert te ver om alle voorbeelden te geven die hij verzameld heeft,
maar een selectie wil ik de lezers van
Onze Taal niet onthouden, want het
gaat hier om een prachtig curiosum.
Eén tip: hardop (in het Engels) uitspreken. Hier komen ze: 1) ENJYNLIF,

2) EZ4ME, 3) IXLR8, 4) DUUNOME, 5)
HIOFFCR, 6) G04AU, 7) 2T02, 8)
EZ2PLEZ, 9) XKWIZIT, 10) UAMAZME,
11) IMWHOIM, 12) AV8OR,
13) UCMEICU, 14) 2BRNT2B.

Hier mag u wel een nachtje voor
uittrekken; daarom geef ik u toch
maar de oplossingen: 1) enjoying life
- genietend van het leven, 2) easy for
me - gemakkelijk voor mij, 3) I accelarate - ik sprint weg, 4) do you know
me? - weet je wie ik ben?, 5) high officer - hoge officier, 6) go for gold voor goud gaan, 7) two to two - twee
tegen twee, 8) easy to please - gemakkelijk tevreden te stellen, 9) exquisite
- uitgelezen, 10) you amaze me - je
verbaast me, 11) I am who I am - ik
ben wie ik ben, 12) aviator - piloot,
13) you see me, I see you - jij ziet mij,
ik zie jou, 14) to be or not to be - zijn
of niet zijn.
En al die Amerikanen maar zoeken
naar een slimme nummerplaat. Ik
heb al die zorgen niet; ik hou het bij
de fiets. Maar met het beschreven
procédé moet ook in het Nederlands

veel te doen zijn.
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Duitse spelling
I

r

ederland maakt zich belachelijk door jarenlang over spellingverandering te
discussiëren. Dat zie je nergens anders in Europa.' Bij het behoudzuchtige publiek gaat zo'n vooroordeel er misschien in als koek, maar er klopt niets van.
Neem bijvoorbeeld de Duitse spelling. Eind november heeft een Weens congres een einde gemaakt aan de 'dertigjarige spellingoorlog', door een spellinghervorming voor te
stellen. Niet dat de spelling radicaal anders wordt: alleen de ringel -s (R) zal vervangen
worden door de dubbele s. Voor de rest gaat het om de aanpassing van individuele
woorden. In de eerste plaats zijn dat enkele bastaardwoorden. Patat mag voortaan ook
van Majondse (in plaats van Mayonnaise) voorzien worden, maar dat hoeft niet. In de
tweede plaats wordt het gelijkvormigheidsbeginsel strikter toegepast, dat wil zeggen:
identieke woord(del)en worden identiek gespeld. Zo verandert plazieren (deftig voor 'een
plaats geven') in platzieren.
(de Volkskrant 28-11-94) (F.J.)

Telefoonboekproblemen
en notaris staat niet in het
nieuwe Utrechtse telefoonboek
en dreigt met een rechtszaak.
De PTT is er als de kippen bij om toe
te zeggen dat er op korte termijn een
verbeterde versie komt.
Het is alleen de vraag of zo'n herziening in een vloek en een zucht gemaakt kan worden. Een neerlandicus
en een vormgever troffen immers in
het gewraakte werk de raarste fouten
en willekeurigheden aan. Voorvoegsels worden soms voor en soms achter de naam gezet, soms afgekort in
onderkast en soms in kapitaal, zodat
ze in de — niet meer door puntjes gescheiden — voorletterreeks onderduiken. Bedrijfsnamen staan soms geordend op de beginletter van het eerste
woord van de naam, soms op het eerste substantief, en soms op de voorletters van de naamgever. Zo is het
mogelijk dat notariskantoor J.W. de

E
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Zwaan toch nog te vinden is onder
JW...
De lange reeks foutjes en vooral de
diversiteit daarvan maken duidelijk
dat de problemen niet ontstaan zijn
doordat de computer een verkeerd
commando heeft gekregen. Nee, er
schijnt voor de nieuwe gids Zweedse
programmatuur te zijn gebruikt, die
men heeft overgenomen zonder goed
na te gaan welke aparte regels er bestaan voor de Nederlandse persoonsen commercienaamgeving, de afkortingen en de titulatuur. En zelfs als
de PTT van een voor onze taal geschikt programma gebruik zou maken, zou het bedrijf niet ontkomen
aan een controle op grond van kennis van zaken en gezond verstand,
aan het inzetten kortom van mensen
van vlees en bloed. (F.J.)
(NRC Handelsblad 22-11-94 /
De Tel egraa 26-11-94)

HERTOG
VERSUS
NASSAU
e enclaves Baarle-Nassau
en Baarle- Hertog zijn al
geruime tijd geliefde
jachtterreinen voor dialectologen
die willen weten door welke
sociaal-demografische eigenschappen van sprekers hun taalgebruik wordt beïnvloed. Nu hebben Van Bree en Scherpenzeel
niet alleen de normen voor uitspraak, woordenschat en zinsbouw van de inwoners van deze
gemeenten onderzocht, maar ook
die van omringende dorpen: het
puur Nederlandse Alphen en de
Belgische plaatsjes Poppel en
Weelde. Leidraad voor hun onderzoek was de hypothese dat van
Alphen via Baarle-Nassau, BaarleHertog naar Poppel en Weelde de
Noordnederlandse normen geleidelijk plaats maken voor de Zuidnederlandse. Die hypothese komt
keurig uit, althans wat de woordenschat en de uitspraak betreft.
De zinsbouwnormen (met varianten als 'Ik heb besloten van' (ZN)
versus '(...) om' en 'Engeland doet
(ZN) versus laat (NN) veel schepen afbreken') vertonen op veel
punten een afwijkend patroon.
(F.J.)

D

C. van Bree en M. van Scher penzeel, 1994, 'Contact en nationaliteit'. Leuvense Bijdragen 83,
317-341.
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Goed in
Verkoop
woordenboeken
woordenboeken
talen
stagneert

D

dat de
oor de
de aankondiging dat
spelling van
van het Nederlands
spelling
herzien, is de verkoop
wordt herzien,
van dure
dure woordenboeken ingezakt.
van
ingezakt.
Bij Van Dale bedraagt de terugloop
zo'n 30 a 40 procent. Dit effect
effect is
is het
het
sterkst in
in Vlaanderen, waar verhousterkst
dingsgewij s meer
meer woordenboeken
dingsgewijs
worden verkocht dan in Nederland.
Maar daar
daar is de spellingverandering
Maar
dan ook voorpaginanieuws.
dan
van schoolboeken en
Uitgevers van
van dure
van
dure woordenboeken merken dat
dat
potentiële kopers de ontwikkelingen
potentiele
afwachten. Zodra de nieuwe woordenlij st klaar is, zal de Van Dale moedenlijst
ten worden herdrukt. Een onvoorzieen daardoor dure
ne en
dure aangelegenheid
voor de uitgever.
uitgever. De huidige editie
voor
wordt nog
nog slechts
slechts mondjesmaat bij(P.S.)
gedrukt.
(Het Belang van Limburg,
15-11-1994)

vreemde

e doen het als Euroburgers
Euroburgers zo
zo slecht nog
nog niet waar
waar het
onze
onze kennis van
van de
de moderne vreemde talen betreft. Dat
blijkt
blijkt uit
uit een
een bericht in Didaktief over de zogenoemde
Eurobarometer
NIPO.
Eurobarometer van
van onderzoeksbureau
onderzoeksbureau NIPO.

W

"Volgens
"Volgens de Eurobarometer heeft
heeft 8S
85 procent van
van de Nederlanders
Engels; 71 procent geeft aan
ooit les gehad in het Engels;
aan zich
zich in die taal
mondeling ook
ook inderdaad te
te kunnen redden.
redden. Zes van
van de tien Nederlanders
landers kunnen zich in
in het Duits
Duits goed
goed redden. Met Frans ligt dat
anders:
hebben weliswaar
weliswaar zes
zes van
ooit les
les
anders: daar hebben
van de tien Nederlanders ooit
in
procent weet
weet daar
daar nog
in gehad,
gehad, maar slechts zestien procent
nog voldoende
Frans uit
van
van om
om mondeling met
met het Frans
uit de voeten te kunnen.
Luxemburgers
zijn
beter
dan
Nederlanders
in
Luxemburgers zijn beter
in het
het Duits en Frans,
het Engels.
Engels. De Denen
maar
maar blijven ver achter in de beheersing van het
spreken
spreken vrijwel even
even goed Engels als de Nederlanders,
Nederlanders, maar
maar aan hen
is juist het Duits en Frans weer veel minder besteed."
Over de kwaliteit van
van onze
onze beheersing van die vreemde talen zegt
de Eurobarometer jammer genoeg
(L.G.)
genoeg niets.
(L.G.)
(Didaktiet,
(Didaktief, september 1994)

INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht
InZieht licht
Iicht u in over
over nieuwe boeken, congressen en
en lezingen
lezingen in
in taalkundig
taalkundig Nederland.
Nederland. Vermelding
Vermelding in
in deze
deze rubriek
rubriek betekent
niet dat
dat de
de redactie
redactie ze
ze aanbeveelt.
aanbeveelt.
betekent niet

Voor een
voUedig mogelijk
wij ook
u iets
iets waarvan
u denkt
denkt dat
dat het
het in
in deze
deze rubriek
rubriek thuishoort,
laat het
het ons
ons dan
dan weten!
weten!
Voor
een zo volledig
mogelijk beeld
beeld hebben wij
ook uw
uw hulp
hulp nodig. Weet u
waarvan u
thuishoort, laat
Verschijningsdata en
en prijzen
prijzen onder voorbehoud.
voorbehoud.

DRS. PP
Het laatste boek
boek van
van Drs.
Drs. P heet Boeiende
Het
lectuur.
lectuur. Het
Het behandelt
behandelt een
een aantal
aantal 'exotische' versvormen,
versvormen, zoals
de Boliviaanse
sche'
zoals de
randel, die
die door
door deze
deze vormvaste dichter
dichter
rondel,
worden voorzien
voorzien van
van uitvoerige
uitvoerige demonworden
straties. Daarnaast
Daarnaast bevat het boek enkele
enkele
straties.
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uitgegeven door
Boeiende
24,50.
Ars Scribendi en kost ff 24,50.
79 88
ISBN 90
90 72718 79

PUZZElWOORDEN ZOEKEN
ZOEKEN
PUZZELWOORDEN

puzzelaars maken gebruik
gebruik van woorwoorVeel puzzelaars
Woordzoeker
van
D.
denboeken.
Met
de
denboeken. Met de
van D.
Beekman kunnen
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tijdwinst
Beekman
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SPREKEN
In Het geheim van leuk speechen doet Rob

van Vuure suggesties voor het houden van
een redevoering. Zijn 'tips en ideeën' hebben betrekking op de inhoud van het te
vertellen verhaal, niet op de voorbereiding
ervan. De tips variëren van het gebruik van
citaten tot het sturen van een flesopener
bij de uitnodiging voor een winkelopening.

leestekens, worden behandeld. Het boek is
geschikt voor schrijvers van uiteenlopende
soorten teksten en kan worden gebruikt
binnen het onderwijs, maar ook voor zelfstudie. De auteurs zijn respectievelijk docent schrijven en docent communicatie
aan de Hogeschool in Heverlee-Leuven.
Gewoon goed schrijven wordt uitgegeven
door Garant en kost f 17,50.
ISBN 90 5350 327 7

Het geheim van leuk speechen. 289 tips en
ideeën wordt uitgegeven door Het Spec-

LUISTEREN
Rondom luisteren 1 van Anja Fonck en Dirk-

trum en kost f 17,50.
ISBN 90 274 4184 7

SCHRIJVEN

Opnieuw is er een titel toegevoegd aan de
enorme rij boeken over schrijven: Gewoon
goed schrijven van Jan Van Coillie en Vincent Mertens. Alle bekende onderwerpen,
zoals de opbouw van alinea's, tekstopbouw, lange zinnen, tangconstructies,

O n ze Taa I o p '
Onze Taal op reis

je Ebbers is een boekje met luistervaardigheidslessen. Het is bedoeld voor anderstaligen (met name jonge volwassenen) die al
enigszins gevorderd zijn in het spreken en
verstaan van het Nederlands. Alle teksten
zijn authentiek: ze zijn ontleend aan kranten en aan radio- en televisieprogramma's.

catief perspectief wordt uitgegeven door
Amsterdam University Press en kost

I

19,50.

ISBN 9053561528

MORFOLOGIE
Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands is een inleiding in de morfologische

theorie en de toepassing daarvan op het
Nederlands. Het boek kan worden gelezen
zonder veel voorkennis van taalkunde en
is daardoor zeer geschikt als kennismaking
met de morfologie. De doelgroep bestaat
uit studenten algemene taalwetenschap en
Nederlands, en andere letterenstudenten
aan universiteit en hbo.
Morfologie: De woordstructuur van het Nederlands is geschreven door Geert Booij
en Ariane van Santen. Het wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en

Rondom luisteren 1. Nederlands voor An-

kost f 39,50.

derstaligen. Luisteren vanuit een communi-

ISBN 90 5356 143 9
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het niet

zijn als iedereen uiteindelijk

'Een taal voor heel Europa
is niet aileen een
sprak?

het is ook

Engels, of Europees, of

onmogelijk ideaal,
een verkeerd ideaal.

De kracht van Europa

Zou daarmee niet een eeuwige bran van

ligt in zijn

fnbegrip en misverstand

waar de

culturele veelvormigheid,
talenrijkdom

weer de ruggegraat van is.

eindelijk zijn afgesloten ?

Bovendien:
Wat een werk zouden we ons besparen, hoeveel

niemand laat zich een
gemakkelijker zouden we geaccepteerd worden aan de

taal opdringen.
andere kant van de aardbol, wat zouden we mooi
kunnen samenwerken ...

Kan het Nederlands daarom ep
termijn maar beter verdwijnen?

Oat gebeurt in geen honderd jaar!'
Aad NUl'>

,

,

Ja hoor ee ns even!',
klinkt het uit de zaal

We went to ~our flat,
and we shared your bed.
1Dat
I dat

IS

geen l\Jederlanas,

l_ W

at-:i_i- d ~-!--n u--~~~-~-o~-ii-~aTf;-~--;~f?l
- - - - - - ----------------------------

--..J

AI :s er reden vet»
verdriet en woede

I
De toestand is nag

is ook geen Engels,

niet catastrofaal

Idat is internationaal.

We hebben
in geschrifte en or aa:

De lingua Americana

van een rond de wereld

De taal van

gierende supercultuur.

Een sterk

gemotiveerde achterhoede

clips,
van de filmwereld,
van de reclame,
van de popmuziek.

Van een cultuur zo leeg

Die

blijft

voeren voor
de pracht en praal
van

onze

taal.'

als een leeg colablikje.'

Ivo de Wijs
tekstschrijver,in 'OnzeTaal'

Drs. P
Uit: 'De toekomst van de Nederlandse taal' in 'OnzeTaal'

Wijn verbetert
de doorbloeding.
Wijnalcohol vervvijdert
de bloedvaten in de
huid en verbetert
de doorbloeding.

charme, karakterschets:
hartstochtelijk, grootste
droomwens: gewoon gelukkig zijn.
Het Nieuwsblad

UlV profiel:
( ...) U beheert de

Flair & Gezond

Nederlandse taal perfect.
De journalist

l?/SSLER Jltlagic Plus Line
pannenset
Ee11" oierdelige kookset
t.W.V. ~f

828,-. De pcenneti met
'afgietdehsel' en oua?1, roest.v-rij
edelstaai hebben fraaie kunststoj
handgrepen mer 'anti-grip relief
en een vormoaste, omhapselde
bodem. Geschikt ooor alle
soormsebrormen;
(FISSLER NEDERLAND B. V:,
Bergen op Zoom)

TOELICHTING:

RUG G ESP R A A K

NELLY, 44j., apotheek,
bezit een ongewapende

Volgens het bestemmingsplan moet de Kralingseweg
verkeerssluw worden en is de
weg alleen bedoeld voor omwonenden.

J

De Maasstad

Postbus 777 PTT Post

Zeker dertig grote kruiwagens vol onkruid voerden de
schoonmaakgroep af naar de gemeentewerf.
Utrechts Nieuwsblad

Mijn moeder zong vroeger altijd bij
de afwas. Ik hielp mee en ... zong mee.
Het zingen is me dus als het ware met
de afwaskwast ingegoten.

MUSCADET PRIMEUR:
EEN HEERLIJKE, LICHTE EN

Bankwereld

SPEELSE DROGE WITTE WIJN
(LICHT GROEN VAN KLEUR)
DIE UIT DE LOIRE KOMT.
De Nieuwe Meppeler

EOS

Ideaal supplement bij een vermageringsdieet:
Epresat. Aanbevolen voor verzwakte personen,
herstellenden,
ouderlingen, kinderen, sportieven,
intellektuelen en
bij eenzijdige
voeding.
Verpakking Salus Epresat
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Bereken het getal van het beest
MICRO, MILLI, MEGA:

Over het succes van het metrieke stelsel
ZO'N VIJF, ZES MOGELIJKHEDEN:

Favoriete getallen in schattingsparen
In alledaagse woorden verborgen getallen
AAPJE, ZWAANTJE, BOCHEL EN FLES:

Bijnamen voor getallen
0

JURYLID VAN DEN TOORN OVER VIJF JAAR
GROOT DICTEE
Plezier bij spelling lijkt niet te mogen
MISVA"T"TINGEN OVER DE SPELLINGHERZIENING
TIEN TIPS VOOR EEN GOEDE VOORDRACHT
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DE TAAL VAN HET GETAL

31

PeterBurger
Het getal van het beest
De apocalyptische rekenkunde zoekt het getal achter de taal:
de duivel in Hitler lag al besloten in zijn vercijferde naam ...
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Thi]s Pollmann en CarelJansen
Hoe precies zijn onze schattingsregels?
Een stuk of30/ 32 is acceptabel maar een stuk of 45/ 47 niet:
onze schattingspatronen blijken nauw afgebakend
37
Hans van Maanen
Het succes van het metrieke stelsel
Deci, hecto, tera, pice: 11a de Franse Revolutie kregen we een
helder maatsysteem, die schepel en el verdreef

39

EwoudSanders
Cijfers in woorden
Beschuit, cahier, kienen: vele alledaagse woorden verbergen
een getal
43
Frank Jansen

Hoe meer, hoe minder
Bij getallen gaan vorm en frequentie hand in hand.
En hoe kleiner het getal, hoe meer bi jnamen
36 Lijftelwoorden
41 Van woord tot woord: basisgetallen
42 Hoe vaak is om de maand?
44 Van katoen tot briljant
SPELLING

52
l\1.C. van den Toorn

Zin en onzin van het Groot Dictee
Vijf jaar dictee: lustrum van kritiek en plezier
54

Greetie van den Bergh
Mite en werkelekhijt
Hardnekkige misverstanden over de spellingherziening
55
Ingmar Heytze

AIle dichters gaan voorlezen
Tien adviezen voor een goede voordracht

•
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VERDER

50 Derde Dialectendag
50 Onze-Taalprijs
RUBRIEKEN EN SERIES

46 Reacties: al-zin; Esperanto; Interlingua; zowel...als;geroerbakt; meisjesnaam; aanpassing familienamen; Vlaams; rijke
stinkerds; tremaregels; tweede persoon; langste straatnaam;
nummerbordtaal; punt na mr.
51 Vraag en antwoord: vanaf vier voorstelligen; als een
dettientie; vijf miljoen mensen keek/keken
58 Tamtam: uitspraakwoordenboek; Europese talenoorlog;
'Communicatief'; Geerts vertrekt; Brussels dialect; Nederlands
zingen; Thorbecke-prijs toegekend
S9 Sofietje f21
60 Het proefschrift van... Jan Komen
61 Taalcuriosa: topograrnmen [2]
62 InZicht: over nieuwe boeken
64 Ruggespraak
r

De taal van
het getal
II

ie snel aan de groenteboer wil overbrengen dat hij een peer, en nog een
peer, en nog een peer, en nog een peer, en nog een peer, en nog een
peer en nog een peer wil hebben, heeft baat bij het woord zeven', schrijft
Frank Jansen in dit nummer van Onze Taal. We hebben veel baat bij getallen. De wereld is er dan ook vol van. Van de wieg (a f 234,95) via feestdagen (pas op uw calorieën), jubilea ('... een mijlpaal!') tot het graf (2,20 m lang, 80 cm breed; 250
broodjes kaas). En daarom begeeft Onze Taal zich deze maand in een grensgebied van onze taal met het
thema 'getallentaal'.
Hans van Maanen beschrijft het mega- succes van het metrieke stelsel, waardoor de el, palm, roede en
schepel zijn uitgestorven. Ook zonder dat we het weten, gebruiken we vaak getallen in onze woorden:
allengs, beschuit, cahier, decaan, testament. Taalarcheoloog Ewoud Sanders legt ettelijke verborgen cijfers
bloot. Marlies Philippa belicht de herkomst van onze basisgetallen.
Soms weten we het aantal niet precies en maken we een schatting. Thijs Pollmann en Carel Jansen
zochten uit hoe het komt dat we wél kunnen zeggen een stuk of vijftien, twintig maar niet een stuk of zestien, negentien. Even origineel zijn Frank Jansens observaties: de frequentie waarmee een telwoord voorkomt, heeft overduidelijk gevolgen voor de vorm en de bijnamen van dat getal.
En op zijn tijd vermijden we het gebruik van getallen liever: 'Hoeveel heeft-ie nou gereden? Meer dan
twee keer het klokkie rond ?' 'Gekocht daags voor ons blikken huwelijk en nou bij ons koperen loopt-ie
nog steeds als een zonnetje.' Onze Taal opent met een artikel over de moeder aller ongeluksgetallen: het
getal van het beest. Of: wat hebben Nero, Hitler, Vondel, Kollewijn en Smulders met elkaar te maken?

Bijna tweeduizend jaar geleden
gaf de bijbelschrijver Johannes
een tot op heden onopgelost
raadsel op. 'Wie verstand heeft,

berekene het getal van het
beest.' De fascinatie van de
moeder aller ongeluksgetallen.

l et g etal van het beest
Peter Burger

en taai bijgeloof wil dat de
onvoorstelbare slechtheid
van Adolf Hitler al besloten
lag in zijn naam. Telt u even
mee? Wanneer u het alfabet
codeert door voor A 100 te nemen,
voor B 101 en zo verder, zult u zien
dat de som van de letters uit Hitlers
achternaam (107, 108, 119, 111, 104,
117) 666 is. En was 666 niet het getal
van de duivel en de antikrist?
De bron van deze apocalyptische
rekenkunde is hoofdstuk 13 van
Openbariiigen, het laatste en raadselachtigste boek van de Bijbel. Hierin
ziet Johannes in een visioen twee

beesten, een beest uit de zee en een
beest uit de aarde:
"En het [beest uit de aarde] maakt, dat
aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven,
een merkteken gegeven wordt op hun
rechterhand of op hun voorhoofd, en dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie
het merkteken, de naam van het beest, of
het getal van zijn naam heeft.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,

Dit Beest uit de Aarde werd geïdentificeerd als de antikrist, wiens verschijning de wederkomst van Christus aankondigt en het einde der tijden inluidt. Maar waarom is het getal
van het beest een getal van een mens
en waarom is dat getal 666? Aan die
vragen is in de bijna tweeduizend
jaar die zijn verstreken sinds Johannes zijn visioenen zag op Patmos, begrijpelijkerwijs veel tijd en vernuft
gespendeerd.

berekene het getal van het beest, want
het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig."

NERO

Het ligt voor de hand dat Johannes
het getal 666 bedoelde als code voor >
31
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Illustratie: Frank Dam

een naam. Dat namen vercijferd kunnen worden door de letters te lezen
als getallen en die getallen bij elkaar
op te tellen, lag voor Johannes en
zijn tijdgenoten meer voor de hand
dan voor ons. De oude Israëlieten,
Grieken en Romeinen gebruikten
hun alfabet namelijk niet alleen om
te schrijven, maar ook om getallen te
noteren. Ze konden daardoor elk getal als woord lezen en omgekeerd.
Johannes gebruikte dus een beken-

de methode, maar het valt te betwij felen of zijn lezers ook hebben begrepen op wie hij doelde. Het probleem
is dat een naam in Hebreeuwse of
Griekse letters op slechts één manier
in een getal kan worden omgezet,
maar dat hetzelfde getal meer namen
kan opleveren. Daardoor deden al in
de tweede eeuw na Christus verschillende oplossingen de ronde voor het
raadsel uit Openbaringen.
Een van de meest genoemde kandidaten voor de positie van antikrist
was keizer Nero. Elegant was deze oplossing niet. Om de gewenste uitkomst te verkrijgen, moet Nero namelijk eerst op zijn Grieks als Neron worden geschreven; pas met Caesar ervoor en genoteerd in Hebreeuwse letters komt de som uit op 666.
In de zestiende eeuw puzzelden
32

eminente wiskundigen kostbare dagen van hun leven op het getal van
het beest. De protestanten ontdekten
dat de paus een 666-titel droeg, vicarius flui dei ('plaatsvervanger van de
zoon Gods'). Uit deze woorden zijn
de fatale drie zessen te peuren door
de letters die ook als Romeins cijfer
dienst doen, bij elkaar op te tellen:
VI

Ca r I Vs f I L II

Del

5+1 +100+1 +5 + 1 +50+1 +1 + 500+1 = 666

gelukken die hen trof sinds ze in een
666-auto reden. Duizenden Grieken
demonstreerden in 1986 voor het
parlementsgebouw in Athene, omdat
ze op nieuwe identiteitskaarten het
duivelse getal hadden aangetroffen.
Ronald Reagan liet zijn Californische
adres - 666 St. Cloud Drive - veranderen in 668 St. Cloud Drive. En was
het wel zo toevallig dat Reagan voluit
Ronald Wilson Reagan heette - drie
namen van zes letters?

Het sterkst verbreid is op dit moment het geloof dat het Kwaad lokaliseert in computers.
Computers?
Voor wie ze wil zien, zijn de aanwijzingen onontkoombaar. Ga maar
na: volgens Openbaringen 13 zal niemand kunnen "kopen of verkopen,
dan wie het merkteken, de naam van
STREEPJESCODES
het beest, of het getal van zijn naam
Ook nu, bijna tweeduizend jaar naheeft ". Welk merkteken is anno 1994
dat Johannes zijn profetieën neeronontbeerlijk voor iedereen die iets
schreef, kan het Getal van het Beest
wil kopen of verkopen? Wat anders
nog angst aanjagen. Hardrockgroedan de streepjescode?
pen koketteren ermee, zoals ze met
Volgens bepaalde christelijke funschedels, pentagrammen en andere
satanische symbolen koketteren. Het damentalisten en volgens andere onBritse kentekenregistratiebureau geeft heilsprofeten die overal om zich
sinds 1990 geen nummerborden
heen komplotten zien, staan de dunmeer uit met drie zessen erin: te veel ne dubbele streepjes aan het begin,
autobezitters klaagden over de meer in het midden en aan het einde van
dan toevallige opeenvolging van on- elke streepjescode voor drie zessen.
Pausgetrouwe gecijferden sloegen terug door met een ingewikkelde en
dubieuze formule de naam van Martin Luther om te rekenen tot 666. Zo
leverde zelfs de wiskunde haar bijdrage aan de godsdienststrijd.
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verwach ten zo'n honderd,
honderd, honh on derdvijfenveertig
derd vijfen veertig bezoekers.
bezoekers.
En
het verschil
versch il ook 11 zijn?
zijn? Ja,
)a,
En 1?
I ? Kan het
vij f, zes
dat kan
Een stuk
stuk of
ofvijf,
zes tomatomakan ook.
ook . Een
ten
zo'n twaalf,
twaalf, dertien
dertien
ten is correct, en zo'n
komkommers
komkommers ook.
ook.
•
• FAVORIETE REEKS
REEKS

De
De volgende voorbeelden
voorbeelden laten
laten zien
zien
dat er nog meer verschillen
versch illen tussen
tussen x
en y tot acceptabele schattingsparen
kunnen
kunnen leiden.
leiden. Als
Ais het verschil tussen
de twee getallen
getall en 250, 25 of 2,5 is, gaat
het goed.
goed . Als
Ais het verschil
verschil 125 of 12,5
12,5
is gaat het mis.
mis.
Vergelijk:
Yergelijk:

- Voor
Vo or zo'n duizend,
dui zend, twaalfhonderdvijftig gulden heb je
je een
een heel aardig
aardi g
toestelletje.
toestelletj e.
Oat laat - Er waren zo'
aan de hand. Dat
zo'nn achthonderdvijfenMaar er is meer aan
achtho nde rdv ijfen zich illustreren met de volgende
zeventig, negenhonderd mensen.
mensen.
voorbeelden:
olifant schijn
schijntt wel
- Een olifant
wei zo'n honderd, honderdvijfentwintig jaar
derd,
jaar oud
oud
te kunnen worden.
- zo'n dertig,
dert ig, veertig
veerti g
worden .
- een
stuk of dertig,
dertig, vijfendertig
- We hebben
hebben zo'n meter
met er of twintig,
een stuk
tweeëntwintig
-en-een-half nodig.
- zo'n achtentwintig, dertig
tweeentwinttg-en-een-half
- een
tweeendertig
een stuk of dertig, tweeëndertig
met:
met:
• MET
METTWEE
TWEE GETALLEN
over:
een tegen
tegenover:
de schatting niet om één
Vaak draait de
getal,
Oaar
*Voorzo'
zo'n
duizend,
elfhonderd
- "Voor
n dui
zend, elfho
nde rd vijfvijftwee getallen. Daar
getal, maar om
om twee
zijn
ver- *zo'n
g, zestig
entwintig
gulden
tig gulde
n hheb
eb je een heel
entwin
*zo'n derti
dertig,
Nederlands enkele ver
in he
hett Nederiands
zijn in
schijningsvormen voo
r. We
toestelletje..
- *een
g, zevenende
rtig
aardig toestelletje
dertig,
zevenendertig
geven-schijngvorme
*een stuk of derti
We geven
voor.
waren zo'n
zo'n achthonderdvijfentwee
- *zo'n
tweeendertig
- *Er waren
*zo'n achtentwintig, tweeëndertig
eerste om
om de
twee voorbeelden: het eerste
constructie te illustreren, het tweede
duizend
zeventig, dui
zend mensen.
g, drieendertig
dertig,
drieëndertig
tweede - *een
*een stuk of derti
om
n zien
*Eenolifant
olifant schijnt
schijnt wei
wel zo'n hon- *Een
paar geom te late
laten
zien dat
dat niet elk paar
moet
het
verschil
tussen
x
Blijkbaar
verschil
honderdtwaalfeneenhalf
tallen
zomaar
geschikt
is.
Net
als
in
derd,
honderd
twaalfeneenhalf
jaar
Blijkbaar
moet
in
Net
tallen
geschikt
y
aan
voorwaarden
volen
aan
bepaalde
vol
van
dit
stuk
markeren
we
on
de
rest
te
kunnen
worden.
word
en
.
oud
en
y
onde rest van dit
do en , willen
in een
een -doen,
samen in
acceptabele varianten
en y samen
willen xx en
een astevarianten met een
verschil
kan ook
ook ]1/2
il kan
/2
En
En tot
tot slot:
slot: het
het versch
voorkomen .
schattingspaar kunnen voorkomen.
risk (*)•
(*).
enige
breuken
de
zijn.
Dat
zijn
en
1/4
zijn.
Oat
zijn
de
en
ige
breuken
en
1/4
10,
5
en
2
zijn
in
de
gegeven
voor10, 5 en zijn in gegeven
kundie
die in
in schattingsparen gebruikt kunbeelden
wel acceptabel als verschil;
n of
.... of
beelden wei
gulden
Dat kost
kost een
een gulde
ofx,x,y..y.. - Oat
En een
30,
een na
na-- nen worden.
zijn dat
dat niet.
niet. En
vijftig, zestig.
30, 7,
7, 44 en
en 3 zijn
Yergelijk:
Vergelijk:
aldere beschouwing
beschouwing leert
leert dat
dat niet
niet ai-- *Oat
en of dere
gulden
*Dat kost
kost een
een guld
leen
ook aile
alle tienvijftig,
tig.
10, 55 en
en 2 maar ook
leen 10,
vijftig, zeven
zeventig.
vouden,
duizendIk denk
denk dat
dat er
er zo'
zo'n
een, een-en
een-en-eenHet vroor
tien ,
n een,
-een..zo'
n x,
-- Ik
vouden, honderdvouden,
honderdvouden, duizendvroor zo'n
zo'n tien,
x, y..
y.. - Het
..zo'n
van
10,
5
en
2
een
gevouden
,
etc.
gekan.
een
etc.
van
en
liter
in
die
pan
twa
alf
graden.
kwart
kwart
liter
in
die
pan
kan
.
vouden,
twaalf
schikt
zijn
-- Twee,
-een-halve meter is
-- *Het
n tien,
schikt verschil
verschil kunnen
kunnen zijn.
zijn. Er zijn
Twee, twee-en
twee-en-een-halve
vroor zo'
zo'n
tien,
*Het vroor
het
ook
schatti
ng
sparen
waarin
het
vervoldoe
nde .
derti
en graden
ook schattingsparen waarin
voldoende.
dertien
graden..
schil
200,
100, SO,
50, 20,
20, 1000,
1000, 500,
500, 200,
schil 100,
met
met
de
Zie de
strue- 10.000
We
etc. is. lie
of 2000,
2000, etc.
10.000,, 5000
5000 of
construczulke con
en yy in
in zulke
noemen xx en
We noemen
volgende
n.
ties
ttingsparen' . Voor
volgende voorbeelde
voorbeelden.
verder 'scha
`schattingsparen'.
ties verder
schattingsparen
*Ikdenk
denkdat
dat er
erzo'n
zo'n een
een,, een-en-een-- "Ik
waarschattingsparen gelden regels waar*een stuk of twintig, tien
- *een
*zo'n dertig,
dertig, twintig
- *zo'n
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vijfde liter in die pan kan.
- *Twee, twee- een-derde meter is voldoende.

verschil tussen x en y dat op zichzelf
'correct' is (10, 5 of 2), suggereren dat
we een schatting met twee getallen
alleen dan acceptabel vinden als ten
Maar daarmee zijn de mogelijkheden minste een van de getallen 'rond' is.
wel uitgeput.
Maar wat is een 'rond' getal? Tien en
een veelvoud van tien? Dat lijkt te
Het verschil tussen de twee getallen behoort dus tot de volgende reeks beperkt en te ruim tegelijk. Meer in
getallen: 1 /4, 1 /2, 1, 2, 2 1 /2, 5, 10, 20, de richting is het volgende:

25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 en
zo verder. Dit is een bijzondere reeks.
We hebben die reeks de 'favoriete getallen' gedoopt. Ze spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven.
Een voorbeeld? Bijna alle bestaande
monetaire stelsels zijn opgebouwd
uit een 'uitgangsmunt' (de cent of de
gulden bijvoorbeeld), tienvouden
daarvan (een dubbeltje, een briefje
van tien, een briefje van honderd),
halven (een stuiver, een briefje van
vijftig), kwarten (een kwartje, een
briefje van vijfentwintig) en dubbelen (niet in ons muntstelsel, maar
wel bijvoorbeeld in Duitsland: het
Zweimarkstück). Enkele uitzonderingen vinden we in Rusland en in landen binnen de Russische invloedssfeer.

• JUISTE VERHOUDING
Wij denken dat het niet toevallig is
dat de reeks van de favoriete getallen
een rol speelt bij het rekenen van de
taalgebruiker in schattingsparen, en
bij zoiets alledaags als het muntstelsel. Wie meer wil weten over verschijnselen die wijzen op favoriete
getallen en rekenwijzen bij de taalgebruiker, verwijzen we naar een uitvoeriger artikel (Pollmann en Jansen,
te verschijnen) .

Een van de getallen in een schattingspaar moet zijn: een van de getallen onder detwlntig, of een veelvoud van vijfonder de honderd, of
aIle getallen die ontstaan door deze
getallen met tien, honderd, duizend,
tlendulzend, enz. te vermenigvuldigen.

tegenover:

- *zo'n stuk of twee, vier ministers
- *zo'n twee, honderdtwee studenten
- *zo'n achtduizend, achttienduizend
hectare
- *een stuk of honderd, elfhonderd

- zo'n tien, twintig
- een stuk of vijfentwintig, dertig
- zo'n veertig, tweeënveertig

- *zo'n achthonderd, achthonderd-

vluchtelingen
twee zitplaatsen

- *zo'n zevenhonderdvijftig, achthonderdvijftig eerstejaars

en:

tweeëndertig
- *zo'n vijfenveertig, zevenenveertig
Deze voorbeelden, allemaal met een

tallen 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 is,
kan het verschil 1 (en natuurlijk 5)
zijn. Over 2 en 2 1 /2 als mogelijk verschil zijn we hier onzeker. Ook voor
deze speciale gevallen onder de 20 en
de vijftallen geldt dat alle acceptabele
verschillen tot de favoriete getallen

De tweede nadere beperking heeft te
maken met de verhouding tussen de
grootte van de getallen en de grootte
van het verschil. Niet bij iedere x die
op zichzelf 'rond' genoeg is, kan zo
maar een favoriet getal worden opge- behoren.
teld om een y te krijgen die met die x
een paar kan vormen. Dat laten de
Eén ding wordt uit deze beschrijving
volgende voorbeelden zien:
duidelijk. We wisten natuurlijk al wel
dat er in ons decimale stelsel getallen
- zo'n stuk of twee, drie ministers
zijn waarmee het prettig rekenen is:
- zo'n tweehonderd, driehonderd stu- de basisgetallen 1, 10, 100, 1000, etc.
denten
zijn daarvan natuurlijk de meest op- zo'n achtduizend, tienduizend hec- vallende. Wat wij daar nu aan willen
tare
toevoegen, is dat er blijkbaar een
- een stuk of honderd, honderdvijftig eenvoudige manier van rekenen bevluchtelingen
staat waarin gerekend wordt met
- zo'n achthonderd, achthonderd
deze basisgetallen door een basisgetal
-twing
zitplaatsen
te halveren, het eventueel nog eens
- zo'n zevenhonderdtachtig, achtte halveren, of het te verdubbelen.
honderd eerstejaars
Dit komt in schattingsparen tot uit
-druking.

De schattingsparen worden beheerst
door nog twee andere regels. Een eer
komen we op het spoor door een -ste
vergelijking van de volgende voorbeelden:

- *zo'n elf, eenentwintig
- *een stuk of zevenentwintig,

Als een van de getallen een duizendtal is, kan het verschil 200, 250, 500
of 1000 zijn, misschien 100, maar
geen ander getal. Het patroon dat
hier zichtbaar wordt, is dat het verschil altijd behoort tot de favoriete
getallen en steeds met een factor 10
wordt vermenigvuldigd als x of y met
een factor 10 wordt vermenigvuldigd.
Iets ingewikkelder ligt het voor de
gevallen waarin x kleiner is dan 20. Is
x een getal onder de 10, dan is het
verschil met y 1 /4, 1 /2 of 1, niet 2,
21/2 of 5 of nog groter. Is x een getal
tussen 10 en 20, dan kan het verschil
met y 1 /2 of 1 zijn. Als een van de ge-

• SCHATTINGEN MET ÉÉN GETAL
We keren terug naar de gevallen
waarmee we begonnen: de schattingen waar maar één getal aan te pas
komt. We stellen nogmaals de vraag
waarom je niet goed kunt zeggen:

- *Er waren zo'n duizendveertien
deelnemers.

- *Dat kost je al gauw zo'n achttienduizend honderdzevenenveertig

Wat is hier het patroon? Als een van
de getallen een tiental is, kan het ver
21/2, 5 of 10 zijn, misschien -schil2,
1, maar geen ander getal. Als een van
de getallen een honderdtal is, kan
het verschil 20, 25, 50 of 100 zijn,
misschien 10, maar geen ander getal.

gulden.
- *Ik heb gisteren een meter of negenhonderddertien gelopen.

en wel:
- een stuk of twintig schaatsers
35
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Lijftelwoorden
Ton van der Wouden - Groningen

tegenover:
- zo'n honderd officials
- rond de duizend toeschouwers

p 21 januari 1995 kwamen Nederlandse taalkundigen bijeen in Utrecht op
de TIN-dag (= Taalkunde
in Nederland) . Een van de
vele sprekers was de Amsterdamse
onderzoeker Lourens de Vries, die
verslag deed van veldwerk in PapoeaNieuw-Guinea.
Sommige van de circa duizend(!)
talen op dit eiland hebben een telwoordsysteem dat op een interessante manier afgeleid is van het menselijk lichaam. Nu is een relatie tussen
tellen en lichaam niets bijzonders:
dat het Nederlands een tientallig stelsel heeft, heeft alles te maken met
het feit dat we tien vingers hebben.
En het woord vijf schijnt etymologisch verwant te zijn met vuist.

- *een stuk of vierenzestig boeken
- *zo'n achtendertighonderdtien
toeschouwers
Je kunt gemakkelijk het gevoel krijgen dat de schattingen met één getal - *een meter of tweeënveertig-en-eenniet los staan van de systematiek van half
de schattingsparen. En dat is ook zo.
Maar sommige van de talen die door
We hebben zojuist beschreven aan
Dezelfde getallen die gebruikt kunDe Vries zijn onderzocht, tellen niet
welke eigenschappen een van de ge- nen worden als ijkpunt in een schat- alleen vingers. In het Kombai bijting met twee getallen, blijken dus
tallen van een schattingspaar zeker
voorbeeld gebruikt men voor het gemoet voldoen. Een van de getallen in ook te kunnen voorkomen in een
tal 1 het woord raga, 'pink'. Rechtseen schattingspaar moet zijn: een
schatting met één getal. Er zijn een
handige sprekers vouwen hierbij met
van de getallen onder de twintig, of
paar nieuwe: ook getallen onder de
hun rechterhand de linkerpink. Ringeen veelvoud van vijf onder de hon- duizend die eindigen op 25 of 75 lij- vinger is 2, middelvinger is 3, wij sderd, en alle getallen die ontstaan
ken als schattingsgetal te kunnen
vinger 4 en duim 5. 6 is echter go,
door deze getallen met tien, honfunctioneren, ongeacht het aantal
'pols', waarbij men naar de linkerpols
derd, duizend of tienduizend enzonullen dat erop volgt. Zo'n zevenhon- wijst. 7 is onderarm, 8 is binnenkant
voorts te vermenigvuldigen. Dit zijn derdvijfentwintig zitplaatsen, zo'n twee- elleboog, 9 bovenarm, 10 schouder,
ook de getallen die kunnen voorkohonderdvijfenzeventig eerstejaars. En
11 oor en 12 kruin. Nu pas is rechts
men in een schatting met één getal.
zijn ook zo'n twee-en- een -halve meter
aan de beurt: 13 is imofo ruro 'oor aan
Ook in die constructies, waarin als
en zo'n vijf-en-een-halve liter niet mo- de andere kant', 14 is 'andere schouhet ware een tweede getal (y) ontgelijk?
der', en zo daalt men weer af, terwijl
breekt, moet x gelijk zijn aan i O n
Onzes inziens maken deze gegemen steeds het corresponderende
maal een getal uit de verzameling 1
vens het fenomeen van 'favoriete ge- lichaamsdeel aanwijst. Het hoogste
tot en met 19, aangevuld met 25, 35, tallen' nog eens extra intrigerend. < getal is imofo raga 'andere pink', 23.
45, 55, 65, 75, 85 en 95. De volgende
Volgens De Vries was dit het comvoorbeelden illustreren dat:
plete telsysteem van het Kombai.
Maar de geïsoleerde gemeenschap
- een stuk of vier boeken
T. Pollmann en C. Jansen (te verschijhad ook geen hogere getallen nodig:
- zo'n honderdtwintig toeschouwers
nen), The language user as an arithmeti"een varken kostte 10 schelpen, en
- een meter of vijfendertighonderd
cian.
de bruidsschat voor een vrouw was
22, en daarmee heb je de voornaamste transacties wel gehad ".
<
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EI, palm, roede, schepel. De invoering van het
metrieke stelsel betekende het einde van
C\

deze fraaie maatnamen. Maar we kregen er
een helder systeem voor terug. Megazielen en
gigagulden zijn daar weer enigszins ontaarde
afleidingen van.

E en kilo prei
Hans van Maanen wetenschapsredacteur bij Het Parool

het succes van het
metrieke stelsel

e zouden vreemd op- ter. Over de naam voor de nieuwe
kijken als de groente- lengtemaat, mètre, was men het al
man ons verzoek om eerder eens geworden - metron is
een kilo prei zou be- Grieks voor 'maat'.
antwoorden met de
KLASSIEKE ORDE
vraag 'Een kilo-gram of kilo-meter?'
bij
hem
een
Stellig
De kilo-zonder-meer is
de grootste trouvaille van de
gewichtseenheid geworden in plaats commissie was echter het voorvoegvan een voorvoegsel dat op 'duizend' sel. Aanvankelijk was het de bedoe
om alle tienvouden en tienden-ling
duidt. Geen enkel ander voorvoegsel
uit het metrieke stelsel is dat overko- van de standaardeenheden aan te
duiden met simpele, liefst eenletter
men.
woorden - net zoals men de-grepi
REVOLUTIE
ligne ('streep'), de pouce ('duim') en
Het metrieke stelsel danken wij aan
de toise ('vadem') kende - maar toen
de Franse revolutie. In een verenigd
kwam men op het idee om vaste terFrankrijk, bestuurd op wetenschappe- men te hanteren voor tienden, honlijke wijze, hoorden immers ook een- derdsten en duizendsten. Niet alleen
vormige, rationele standaarden van
scheelde dat een hoop denkwerk
lengte en tijd. Het voorstel van een
voor de meter, maar ook voor de anvan de voormannen van de revoludere standaarden voor oppervlakte,
tie, Charles Maurice de Talleyrand,
inhoud en wat niet al. Het gebruik
om eenheid te brengen in het Franse
maatsysteem werd dan ook prompt
door de Nationale Vergadering goedgekeurd. De volksvertegenwoordiging stelde een zware commissie van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen in, die zich over de kwestie
moest buigen. Voorzitter werd de
In het Aranda, een inboorlingenwiskundige en astronoom Jean Chartaal in Centraal-Australie, behelpt
les Borda.
men zich met twee getallen:
De commissie werd het er aller1 = njinta
eerst over eens dat het systeem zou
2 = tara
worden gebaseerd op het tientallig
3 = tara-ma-njinta
stelsel, en niet op het toen evenzeer
4 = tara-rna-tara
gebruikelijke twaalftallige. Vervol5 = tara-ma-tara-rna-njinta, enzogens besloot men de eenheid van
voort
lengte als de centrale maat te nemen:
Voor meer dan 'twee' kent men
gemakshalve
urbuta, dat neerkomt
daarmee konden immers ook opper
op
'enige'.
-vlakten
inhoud worden bepaald, en
kon een gewicht worden gedefinieerd
in relatie tot een bepaald volume wa-

Een,
twee, enige

van steeds dezelfde voorvoegsels
kwam de overzichtelijkheid zeer ten
goede, en een radicale breuk met het
verleden was ook nooit weg voor de
Franse revolutionairen.
Bij het bedenken van mooie voorvoegsels kwam een klassieke opleiding goed van pas. Met ijzeren consequentie besloten de ontwerpers Latijnse woorden te gebruiken voor
breuken, en Griekse woorden voor de
veelvouden - dat zou immers weer
schelen bij de internationale aanvaarding van het stelsel, meenden
zij.
Zo ontstonden naar beneden deci('tien'), centi- ('honderd') en milli('duizend'), en naar boven deca('tien'), hecto- (van hekaton, 'honderd'), kilo- (van chilioi, 'duizend'), en
myria- ('tienduizend'). Bij wet van 30
Germinal III (2 april 1795) werden
alle voorvoegsels en de definities van
de verschillende eenheden officieel
vastgelegd. Als eenheid van oppervlak gold overigens niet de vierkante
meter, maar de are (10 m x 10 m), en
als eenheid van grote volumes de stère (1 m x 1 m x 1 m), voor kleinere
de litre (1 dm 3 ). De gramme, als eenheid van gewicht, werd bepaald als
het gewicht van een hoeveelheid water van 1 cm 3 bij de temperatuur van
smeltend ijs, en ten slotte werd er bij
wet ook een decimale monetaire eenheid ingevoerd, de franc.
REUZEN EN MONSTERS

Tegenwoordig worden deca-, hectoen myria- als overbodig beschouwd,
evenals deci- en centi-, maar daar staat
tegenover dat er nieuwe voorvoegsels
zijn bedacht voor nog grotere en klei37
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nere eenheden. Men telt tegenwoordig in stappen van duizend in plaats
van tien, en omdat de klassieken zulke grote getallen nog niet nodig hadden, werd een en ander overgelaten
aan de fantasie van de regelgevers. In
sommige opzichten waren die echter
weer consequenter dan de bedenkers
van het stelsel.
Zo ontstonden, naar boven toe, de
voorvoegsels die eindigen op een a:
mega- (afgeleid van het Grieks megas,
'groot'), giga- (van gigas, 'reus') en
tera- (aanvankelijk, in 1947, tira- van
teras 'monster') . We zitten dan inmiddels bij biljoen, dus een terameter
is duizend miljard kilometer. Mensen
die graag bèta - grappen maken, drukken de bevolking van Nederland uit
in megazielen en het begrotingstekort
in gigagulden.
Na tera waren de Griekse bronnen
opgedroogd. In 1975 werd het voor
peta- (10 15 , dus een 1 met 15-voegsl
nullen) ingevoerd, en dit kan met
enige goede wil nog in verband worden gebracht met een vorm van een
Grieks woord voor 'weids', peto, maar
anderen houden het op een vorming
van penta, 'vijf', overeenkomstig tera
van tetra, 'vier'. Van exa- (10 18 , achttien nullen) is de herkomst zelfs geheel onbekend. De Andromedanevel,
het dichtstbijzijnde melkwegstelsel,
staat op 20 exameter afstand; de
dichtstbijzijnde ster op slechts 40 terameter (4,2 lichtjaar) .

• ACHTER DE KOMMA
In 1990 kwam de internationale
commissie die over dit soort dingen
gaat, de CIPM, met nog twee nieuwe
voorvoegsels, zetta- (10 21 ) en yotta(10 24 ). De eerste is afgeleid van septo
want 7 x 3 (nullen) = 21 (nullen),
maar de s zou verwarring kunnen geven bij de seconde, die ook als 's'
wordt afgekort; yotta is afgeleid van
octo, acht.
Waren ze aan het eind van de
achttiende eeuw ook maar zo slim
geweest - dan hadden we nu uit het
voorvoegsel meteen het aantal nullen voor of achter de komma geweten, en wisten we meteen hoe lang
een hexameter is.
Nu weten we die alleen voor de allerkleinste eenheden, yocto- en zepto-,
eveneens in 1990 ingevoerd, en voor
de talenkenners ook voor atto- (van
het Deens atten voor 'achttien' want
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een attometer is 10 -18 meter) en fernto-, van het Deens (en Noors) femten,
'vijftien'. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom de Scandinavische talen in de jaren zestig opeens zo op de
voorgrond traden, en waarom het
volgende voorvoegsel dan niet tolvois. Het is pico- geworden, afgeleid van
het Spaans pico, 'klein'. Dit voorvoegsel stamt uit 1947 maar werd al in
1915 voorgesteld.
Hierna komen de klassieken pas
weer terug - al is met de oorspronkelijke opzet van de makers weer weinig rekening gehouden. Nano- (10 -9
stamt wel van het Latijnse nanus,
'dwerg', maar micro- (10 -6 ) komt weer
uit het Grieks (mikros, 'klein'), terwijl
ook nano- van het Grieks nanos (ook
'dwerg') zou kunnen komen. De golflengte van het licht en de straal van
atomen worden in nanometers uitgedrukt.
Dan zijn we terug bij milli-, dat
dus het duizendste deel aangeeft.
)
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'eenvormige stelsel van maten en gewichten'. In Frankrijk werd het metrieke stelsel verplicht gesteld bij wet
van 10 december 1799, maar het
werd zo koel ontvangen dat er binnen een jaar een nieuwe wet kwam,
waardoor de nieuwe maten met oude
namen mochten worden aangeduid.
Toen was de verwarring compleet, en
in 1812 draaide Napoleon de klok geheel terug - de mètre werd zelfs geherdefinieerd als 12 decimètres, onderverdeeld in tweeën, drieën, vieren, achten, twaalven en zestienen.
Pas op 7 juli 1837 werd het gebruik
van het metrieke stelsel geheel verplicht.

Nederland handhaafde na het vertrek
van de Fransen het metrieke stelsel.
Op 21 augustus 1816 vaardigde koning Willem I een wet uit die het
stelsel verplicht stelde vanaf 1 januari
1820. Maar de wetenschappelijke
voorvoegsels vond men nog te ver
gaan, daarom werden, net als in
Frankrijk, oude Nederlandse namen

Nederland was in feite het eerste land gebruikt voor de metrieke eenheden.
Hier leidde dat kennelijk tot minder
in Europa, nog voor Frankrijk, dat
definitief overging op het nieuwe
problemen. De meter werd de 'Nederlandse el'. Deze kwam overeen met
1,45389 Amsterdamse el of 3,53191
Amsterdamse voet, dus 1 Amsterdamse el was 68,781 centimeter.
Decimaal-voorvoegsels
Zo ontstond de reeks: 1 el is 10
palmen
is 100 duimen is 1000 strevoorvoegsel
symbool
factor
Naar
boven toe kende men nog
pen.
24
y
yotta
10
Nederlandse
roede van 10 el en de
de
21
zetta
Z
10
mijl van 1000 ei. Oppervlakten gin18
exa
E
10
gen meestal wel in 'vierkante' maten
15
peta
P
10
en niet meer in morgens en ponde12
tera
T
10
maten. De vierkante streep was 1
9
mm 2 , de vierkante duim 1 cm 2 . De
giga
G
10
6
vierkante roede heette ook al wel are,
mega
M
10
3
en de hectare was een bunder.
kilo
k
10
Voor inhouden werd de liter aan2
hecto
10
h
als kop (voor droge waar) of
geduid
1
deca
da
10
kan
(voor
natte waar), en leerde men
10- 1
deci
d
1 wisse is 10 mud is 100 schepel is
10.2
centi
c
1000 kop is 10.000 maatjes is
10. 3
milli
m
100.000 vingerhoeden. Een vinger10. 6
micro
hoed is dus een centiliter. Gewichm
10. 9
ten, ten slotte, liepen vanaf de kilonanG
n
12
gram omlaag: 1 Nederlands pond is
10.
pica
p
10 ons is 100 lood is 1000 wichtjes is
15
10.
femto
f
korrel.
10.000
10. 18
atta
a
van de 'vreemde'
gebruik
Het
10-21
zepto
z
voorvoegsels vond pas veel later in10.24
yocto
y
gang. Het gebruik van de oude Nederlandse namen werd in 1937 bij
<
wet verboden.
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Cijfers in woorden
Ewoud Sanders
aak zie je in een oogopslag dat een woord als
gastheer optreedt voor
een cijfer. Zo zullen ook
mensen die nooit op het
strand komen, weten uit hoeveel delen een monokini bestaat. De bi- in bikini heeft trouwens niets te maken
met het Frans/Latijnse voorvoegsel
voor 'twee'; dit badpak is in 1946
door de Franse ontwerper ir. Louis
Reard (1897-1984) zo genoemd naar
het atol Bikini, waar kort daarvoor
Amerikaanse atoomproeven waren
gehouden. Reard ging er terecht van
uit dat het eerste navelonthullende
badpakje zou inslaan als een born.
Monocle! monomaan, unicum, unisono - met een beetje kennis van
vreemde talen geven deze woorden
mete en hun betekenis prijs. Maar bij
andere woorden zit het cijfer soms zo
goed verstopt dat het slechts kan
worden blootgelegd door een professionele taalarcheoloog, door een specialist in bijvoorbeeld het Oudindisch, het Gotisch, het Perzisch of
het Hebreeuws.
Hoeveel cijferwoorden het Nederlands telt, is niet bekend. Een onderzoekje leert dat het er vele honderden moeten zijn. Hier voIgt slechts
een kleine greep uit woorden met cijfers van 1 tim 10, de meeste relatief
onbekend, sommige iets bekender.
Een belangrijke bron vormde het etymologisch woordenboek van Van
Dale, aangevuld met enkele andere
naslagwerken.

ALLENGS

1

In de 16de eeuw schreef men allengsken! in het Middelnederlands aleenskine! wat is gevormd uit al 'geheel en
a!' en eenskine, een verkleiningsvorm
van een. Het betekende dus eigenlijk
'bi j een tegeli jk' ofweI 'stuk voor
stuk'. Onder invloed van het woord
lang is de huidige betekenis ontstaan:
'langzamerhand'.

meteen op komt, maar geen betekent
natuurlijk 'niet een'. In het Middelnederlands schreef men nog negheen
(omstreeks 1237).
UNANIEM

TWIJFEL

Afgeleid van rwee, ofwel 'het weifelen
tussen twee dingen'. Voor het eerst
opgetekend in de 13de eeuw. Twijfel
houdt etymologisch verband met
twist 'tweestrijd'.

In het Frans - waaruit wij het leenden - in de lSde eeuw in gebruik geraakt, hoewel het eerder werd opgetekend. Gaat terug op het Latijn unaSITAR
nimus 'eensgezind', een samenstelDe overlevering wil dat de sitar in de
ling van unus teen' en animus 'ziel,
geest, oordeel, bedoeling, gevoel, ge- 13de eeuw is uitgevonden door Amir
Khusru uit Delhi. Tegenwoordig telt
zindheid'.
dit instrument zeven snaren, maar we
weten zeker dat dat er vroeger vier
minder waren. Sitar gaat namelijk terug op het Perzisch setar 'driesnarig',
BESCHUIT
van se 'drie' en tar 'snaar'.
Vernederlandsing van het Franse biscuit! een samenstelling van bis 'twee- TEERLING
maal' en cuit, het verleden deelwoord Tegenwoordig voornamelijk bekend
van cuire 'koken, bakken'. Biscuit be- van de woorden die Caesar sprak
tekent dus 'tweernaal gebakken'. Bis- toen hij de Rubico, de grensrivier van
cuit en beschuit handhaafden zich in
Italic, overstak om de burgeroorlog te
het Nederlands naast elkaar doordat
beginnen: 'de teerling is geworpen'.
ze een verschillende betekenis kreGaat naar aIle waarschijnlijkheid tegen. Beschuit wordt trouwens nog
rug op een spelletje met dobbelstesteeds tweemaal gebakken.
nen dat in het Oudfrans [aire terne
heette: je moest met elk van de drie
BIT
stenen hetzelfde getal gooien, of met
Een van de vele computertermen die aIle stenen drie gooien. In het Latijn
we recentelijk uit het Engels hebben betekent terni 'telkens drie' (van tres
geleend. Bit is een samentrekking van 'drie'). Er werd meestal met drie stebinarydigit 'tweetallig cijfer'. Het is
nen gespeeld.
ouder dan menigeen denkt: een zekere ].W. Tukey vormde dit woord al \ TESTAMENT
omstreeks 1948.
Gaat volgens sommigen uiteindelijk
terug op het Latijnse testis 'getuige',
COMBINEREN
dat is samengesteld uit een met tres
Wij leenden dit woord uit het Frans, 'drie' verwant element plus stare
waar het teruggaat op het Latijnse
'staan'. Testis is dus letterlijk de derde
combinare 'twee aan twee samenvoe- die erbi] staat. Overigens is testikel
gen, verkeren met', van can 'samen'
'zaadbal' weer afgeleid van een veren bini 'elk twee, twee tegelijk, dubkleinvorm van testis.
bel, een paar'. Bini is verwant met bis
'tweemaal', een woord dat je alleen
nog in de concertzaal hoort.

3

2

DUBIEUS

Is onder invloed van Franse woorden
op -eux gevormd van het laat-Latijnse
dubiosus 'twijfelachtig, onzeker'. Dit
komt van dubius 'besluiteloos, onbeGEEN
slist, geneigd naar twee kanteri'. Het
Het ligt zo voor de hand dat je er niet eerste lid is duo' twee'.

CAHIER

4

Vanzelfsprekend ontleend aan het
Frans, waar ze in de 13de eeuw nog
quaier schreven. Hierin is nog iets te
herkennen van het Middellatijnse
quaterna, quaternio 'katerntje van vier
velletjes, boekje', dat weer is ontstaan>
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Marlies Philippa

k tel tot tien. Wie niet weg is,
is gezien.
Aftelversjes. Tien als grensgetal. Onze taal telt slechts een
tiental. Tal en taal hebben
iets met elkaar, evengoed als betalen
en vertalen of tellen en vertellen. Tellen
en vertellen: rekenen en verstandelijk
spreken. Alleen de mens kan dat. De
mens heeft altijd gerekend en gesproken. Op verkoopplaatsen en in vergaderingen. Rekenen en spreken hoorden bij elkaar en daarom hebben de
woorden getal en taal dezelfde oorsprong.
• EEN, TWEE, VEEL
Taal en rekenen. 'We gaan eentjes tekenen', zei de juffrouw uit de eerste
klas tegen ons. Ik verstond eendjes en
vond dat de figuurtjes op het bord
wel een wat al te gestileerd uiterlijk
kregen. Pas bij de tweetjes begon ik
het te begrijpen.
Onze taal kent tien getallen. Alle
getallen boven de tien zijn afgeleide
vormen. Waarom tien? Omdat we
tien vingers hebben waarop te tellen
is. Dat lijkt erg concreet. Toch heeft
het in de geschiedenis van het denken van de mens een hele sprong betekend om verder te komen dan het
tellen tot twee. Probeer een klein
kind maar eens te leren begrijpen wat
tellen inhoudt. Eén en twee zijn logisch: de mens begint met zijn
tweeën. De moeder en het kind. De
eenzaamheid komt pas later. Eén en
twee zijn basisgetallen. Daarna is er
het onbekende, het ontelbare, de
veelheid. Eén, twee, veel; of één,
twee, drie, waarbij drie = veel. Een
oude Sakai op Malakka gaf op de
vraag naar zijn leeftijd het antwoord:
'Heer, ik ben drie jaar oud'. De cijfers
1, 2, 3 in het Sumerisch hadden de
betekenis 'man-vrouw-veel'.
Toen de stap naar drie was gemaakt,
ging men de vingers als hulpmiddel
gebruiken. Er kon een viertallig stelsel ontstaan als de duim niet als een

Tiental
echte vinger werd gerekend. Bij een
handbreedte telt de duim niet mee!
Een vijftallig stelsel gaat uit van de
hele hand, inclusief duim. Het tientallig stelsel is op beide handen gebaseerd.
Talstelsels zijn voortgekomen uit
de neiging van de mens om het tellen gemakkelijker te maken door te
bundelen. Bij het turven maak je
groepjes, bundeltjes van vijf eenheden; in de Romeinse cijfers vormt V
de bundeling van IIIII. Briefjes van
vijf tellen sneller dan losse guldens.
Toch is het vijftallig stelsel niet zo

praktisch: de groepjes zijn te klein,
dus de getallen worden te groot. Het
tientallig stelsel bleek beter te vol
-doen.
• DEZE, DIE EN GENE
Onze telwoorden zijn erg oud. Het is
gemakkelijk te constateren dat bij
één, twee, drie zeer veel -vorbeld
overeenkomsten vertonen met de
eerste drie telwoorden uit het Frans
(un, deux, trois) en het Engels (one,
two, three), en dat ze ook wel lijken
op unus, duo, tres in het Latijn, maar
daarmee is de oorspronkelijke betekenis van deze woorden nog niet gevonden. Doordat ze op een bepaald
moment als telwoorden gingen fungeren, losraakten van de samenhang

met 'grijpbare' begrippen, dus doordat ze abstracter werden, kon hun
oorspronkelijke vorm gemakkelijk afslijten.
Zo is de exacte betekenis van één,
twee en drie niet te achterhalen. Ze
moeten iets als 'deze', 'die' en 'gene'
aangeduid hebben. Ook de etymologie van vier en vijf staat niet vast. Er
bestaat een hypothese die zegt dat
vier in zijn oudste vorm een rij van
vier spitsen zou hebben betekend: de
vier vingers van de hand. Het woord
vijf kan ofwel een ongedefinieerde
hoeveelheid aanduiden, of het is verwant met vinger. Dat er vroeger een
-n- in heeft gezeten is nog aan het
Duitse fun f te zien. Als het iets te maken heeft met 'vinger' komt ook hier
weer het tellen op de vingers tot uiting.
De oorsprong van acht sluit aan bij
die van vier. De oervorm van acht
moet oktou geweest zijn. Het Latijnse
octo - waarvan octaaf een afleiding is
- zit nog dicht bij die oervorm. Als
uitgang heeft oktou een zogenaamde
'dualis', die aangeeft dat het om een
tweetal gaat. De wortel ok betekent
'spits'. Het Duitse woord Ecke (hoek)
en het Nederlandse egge (zelfkant,
scherpe zijde) zijn van deze wortel afgeleid. Oktou/acht wil dus zeggen:
twee rijen van spitsen of twee hoeken van knokkels; twee groepen van
vier vingers.
• SEMITISCHE OORSPRONG
De namen van de getallen één tot en
met vijf zijn niet erg gemakkelijk te
verklaren, maar er zijn wel wat aannemelijke hypotheses. Acht laat zich,
zoals we zojuist hebben gezien, vrij
eenvoudig uitleggen als sprong naar
de tweede groep van vier. Een probleem vormen zes en zeven. Opmerkelijk is dat deze woorden zoveel lijken op hun tegenhangers in de Semitische talen, bijvoorbeeld Hebreeuws
ses en Assirisch sissa voor 'zes', en
Hebreeuws eba, Assyrisch sibi en
Arabisch saba'a voor 'zeven'. Men >
41

ONZE TAAL 1995 • 2/3

vermoedt dan ook dat de Indo-europese namen van deze tussenliggende
getallen aan een Semitische taal zijn
ontleend.
Het woord negen is verwant met
nieuw. In het Nederlands kun je dat
niet zo duidelijk meer zien, maar in
bijvoorbeeld het Duits (neun-neu) en
het Frans (neu f-neut) wel. Negen is het
nieuwe getal na de tweede groep van
vier, na de tweede hand zonder duimen. Bij de tien krijgen we de tweede
volledige hand.

• TIEN HANDEN = HOND -ERD
Het voorkomen van het achtervoegsel -tig bij ieder tiental, van twintig
tot negentig, doet een verwantschap
met tien vermoeden. Dat deze er in-

derdaad is, blijkt bij de reconstructie
van het woord tien. Zoals zehen een
oude vorm is van het werkwoord zien
(vergelijk het Duitse sehen), zo is
tehen de vorm waaruit tien is ontstaan. Een nog oudere vorm is
techun(t). Het verband met -teg/-tig
wordt al duidelijker.
De vorm techun(t)/tehun(t) is in
tweeën te delen: te- en (c)hunt. Men
veronderstelt dat te- afkomstig is van
twee; de -w- is verdwenen, zoals dat
ook is gebeurd bij tussen (vergelijk
Duits zwischen) en bij de Engelse uitspraak van two. Hunt/hund zou een
nevenvorm kunnen zijn van
hunt/hand. Twee handen: twee grijpers met tien vingers. Hand is wellicht een oude afleiding van een

werkwoord dat 'te pakken krijgen,
grijpen' betekende en dat nog voortleeft in het Engelse (to) hunt en het
Zweedse (att) hinna.
Ten slotte honderd, dat is samengesteld uit het woord dat aan tien ten
grondslag ligt. Om dat gemakkelijker
te kunnen zien, moeten we even
naar het Engels kijken. Hund-red:
'honderd-tal'. Red betekent 'getal'.
Het is verwant met rede en het Latijnse ratio. En hund maakt deel uit van
te -hund! Honderd, het tiende tiental
van tien.
3
Dit artikel is een compilatie van een reeks

door mij geschreven artikelen over cijfers, die in 1981 in Onze Taal verschenen
zijn.

H oe vaak is om de maand?
Marcel Lemmens - docent Opleiding
Tolk-Vertaler, Hogeschool Maastricht

in de vervanging van maand door
een groter aantal maanden: bijvoorbeeld om de vijf maanden en om de
drie jaar. In beide gevallen zal er bij
weinig Nederlanders twijfel bestaan
over de betekenis: om betekent hier
zoiets als 'na elke'. Het kan zijn dat
de vertalers in de tweede groep zich
hebben laten misleiden door de uitdrukking om de andere maand = 'om
Over biënnale, ook een woord waarin de twee maanden'.
bi- naar een bepaalde periode verEen dergelijke interpretatiefout zou
wijst, bestaat daarentegen noch in
verstrekkende gevolgen kunnen hebWat betekent bijvoorbeeld biannual? het Nederlands noch in het Engels
enige twijfel: dat is een tweejaarlijks ben. In de vertaling ging het om een
Vertalingen die hiervoor vaak gegeaanwijzing in een handleiding voor
ven worden, zijn om de twee jaar, twee evenement.
het onderhoud van een luchtzuivekeer per jaar en tweejaarlijks. Welke
is /zijn juist? Van Dale Engels-Neder- Een ander tijdprobleem geeft de uit- ringssysteem. Wanneer het systeem
slechts één keer per twee maanden in
lands vermeldt het volgende bij bian- drukking om de maand. Tijdens een
vertaalworkshop bleek een groep van plaats van één keer per maand zou
nual: 'biannual ... 0.1 halfjaarlijks
worden schoongemaakt, zou dit nare
17 vertalers in twee 'kampen' ver0.2 <zelden; vaak afgekeurd> tweegevolgen kunnen hebben voor zowel
deeld te zijn over de betekenis. De
jaarlijks'.
de aansprakelijkheid van de produene groep dacht dat het 'één keer in
cent van het systeem als voor de geHieruit kunnen we in ieder geval op- de maand' betekende, de andere
zondheid van de personen die moemaken dat tweejaarlijks 'een keer per groep 'één keer per twee maanden'.
twee jaar' betekent. Bovendien blijkt De eerste groep gaf de vertaling every ten werken in de ruimte waar het gebruikt wordt. Om misverstanden te
month, de andere every two months.
'halfjaarlijks' de beste vertaling van
voorkomen kun je in dit soort gevalWelke groep had het bij het rechte
biannual te zijn; 'tweejaarlijks' is eilen dan ook beter gebruik maken van
eind?
genlijk niet goed, en 'om de twee
Volgens mij de eerste. Een eenvou- het ondubbelzinnige elke of iedere
jaar' wordt niet eens genoemd. Het
gekke is vooral dat we aan één begrip dige oplossing van het probleem ligt maand. <
n een scriptie kwam ik eens de
vertaling tweewekelijks tegen
voor het Engelse twice-weekly
(jet service). Die vertaling was
onjuist, aangezien twice-weekly
'twee keer per week' betekent en dus
niet 'één keer per twee weken'. Toen
ik de student op zijn fout wees,
moest hij even nadenken over wat
tweewekelijks eigenlijk betekent. Dit
herinnerde me aan eerdere discussies
over soortgelijke constructies.
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blijkbaar twee tegenstrijdige betekenissen kunnen koppelen. Uit Collins
English Dictionary blijkt overigens dat
in het Engels precies dezelfde verwarring bestaat. Bij het artikel over het
voorvoegsel bi- vermeldt Van Dale
EN: 'bi- ... 2. occurring every two;
lasting for two: biennial ... 4. occurring twice during: biweekly ...'

%,.'.. 5 §%.L uw. ALJ ; «EUWLFZ. vaL I-VU VVI 5 31.I IUUIVI UCI IUJC avuju ai S riuj
zich bij het wederzijdse opscheppen over het salaris van onze
vaders in het nauw gebracht voelde. Dat laatste telletje bestaat
niet, maar van ons vermogen om tot in het oneindige door te
tellen, maken we in de praktijk van het spreken en schrijven
maar weinig gebruik. Integendeel: hoe groter het getal, des te

N

z

v

minder het gebruikt wordt, zo blijkt uit frequentietellingen. En
dat heeft gevolgen voor de vorm van de telwoorden. Over gelede en ongelede getallen, cijfers en bijnamen voor getallen.

Frank Jansen

Illoe meer, hoe minder

ie snel aan de groenteboer wil overbrengen dat hij een peer, en nog een peer, en
nog een peer, en nog een peer, en nog
een peer, en nog een peer en nog een
peer wil hebben, heeft baat bij het woord
zeven. Aan de andere kant heeft iemand die zich voor de
taak gesteld ziet zeven te begrijpen, er niets aan dat hij
wel de woorden zee en even kent. Zeven is een getal uit
één stuk, een ongeleed getal.
Er bestaan ook gelede getallen. Neem bijvoorbeeld zevenentwintig. Wie zowel zeven als twintig kent en een regel
om ze met elkaar te verbinden, maakt moeiteloos zeven
en niet twintigenzeven. Van alle getallen is meer-entwig
dan 99,9%b geleed. Dat geldt voor alle niet-ronde getallen
vanaf dertien en veertien, in dubbel opzicht grensgeval-

len.

0 ZEVEN DWERGEN
Gelede en ongelede getallen hebben alle twee hun sterke
en zwakke kanten. Ongelede getallen zijn kort en makkelijk herkenbaar, omdat ze in niets lijken op de getallen
ervoor en erna in de rij. Dat maakt ze ook makkelijk te
onthouden. Wie is ooit vergeten bij hoeveel dwergen
Sneeuwwitje te gast was? Aan de andere kant moeten we
de ongelede getallen wel allemaal apart leren. En je kunt
aan hun vorm niet zien van welke grootte-orde ze zijn: er
blijkt uit niets in de vorm van acht, dat het vier keer zoveel is als twee.
De balans van voor- en nadelen pakt bij de gelede getallen precies spiegelbeeldig uit. Als je de ongelede getallen eenmaal onder de knie hebt, hoef je de gelede niet
meer te leren. Zo is het onwaarschijnlijk dat we driehonderdvierenvijftig in het woordenboek in ons hoofd hebben
opgeslagen. We stellen zo'n woord samen als we er behoefte aan hebben, en omgekeerd ontleden we een getal
om de betekenis te achterhalen. Daar komt nog bij dat
we door de driecijferigheid een goede schatting van de
grootte-orde kunnen maken. Gelede getallen hebben als
nadelen dat ze langer zijn dan ongelede, en moeilijker te
onthouden omdat ze zoveel gemeen hebben met de getallen voor en na hen in de rij: wie weet nog hoeveel kinderen de reus van Klein Duimpje had?

mesje (geleed). Die lepel heeft iedereen veel meer nodig:
er wordt dan ook meer over gesproken dan over het aardappelmesje. Dus hoe frequenter er over een begrip gepraat wordt, des te eerder zal het woord ervoor ongeleed
zijn. Het aardige van getallen is nu dat we tamelijk precies kunnen bepalen waar de grens tussen frequent en
infrequent ligt.

•

FREQUENTIE TELLEN

In de volgende tabel zijn de frequenties van de getallen
van 1 tot 100 in het spreken en schrijven samengevoegd.
Voor de spreektaal heb ik gebruik gemaakt van het frequentiewoordenboek Spreektaal van De Jong (1979), die
onderzocht hoe vaak woorden voorkomen in gespreksfragmenten van in totaal 120.000 woorden. Wat de
schrijftaal betreft, kon ik gebruik maken van de analyses
van Uit den Boogaart in Woordfrequenties (1975). Hij onderzocht de woordfrequenties in fragmenten uit diverse
soorten teksten met bij elkaar 600.000 woorden.
Het resultaat is in de volgende tabel te vinden. Op de horizontale balken staan de tientallen en op de verticale de
eentallen. U vindt de frequentie van twee in een verzameling van 720.000 woorden door op de 0-balk onder 2 te
kijken: 887. Het blokje naast de 30 en onder de 7 bijvoorbeeld geeft het aantal keren aan dat het getal 37 voorkomt: vier keer.
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27
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17

7

4

19

12

4

8

2
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8

6

4

4

19

11

5

11

5
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3

3

7

5

5

9

3

0

3

60

60

7

2

6

0

15

2

3

0

3

70

16

4

4

2

4

9

0

0

3

0

80

24

2

4

0

2

0

0

0

0

2

90

18

0

0

3

3

3

4

0

0

3

Tabel 1 De frequentie van getallen in een corpus spreektaal en
schrijftaal van 720.000 woorden.

Wanneer hebben we behoefte aan gelede en ongelede getallen? Het antwoord is makkelijk. Vergelijk twee woorIaat u niet afschrikken door al het gecijfer, want de tabel
den voor huisraad: lepel (ongeleed) met aardappelschlilvertoont een duidelijk beeld: in het algemeen neemt de >
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frequentie van links naar rechts en van boven naar beneden af. Dus: hoe hoger het getal, hoe minder het gesproken of geschreven wordt.

De norm die de schrijfadviseurs geven is duidelijk.
Renkema's Schrijfwijzer en Van der Horsts Redactiewijzer,
alsmede het Stijlboek van de Volkskrant leggen de grens
bij twintig: ze adviseren de getallen tot 21 in woorden te
schrijven.
• PATROON
Komt dat overeen met het gedrag van schrijvers? Om
Er zijn twee systematische uitzonderingen op die geleidedie vraag te beantwoorden heb ik in de deelverzamelinlijke daling. De eerste betreft de ronde tientallen (de
meest linkse kolom): 10 komt drie keer zoveel voor als 9 gen van Uit den Boogaart per getal de frequentie van de
en 11, 20 komt meer dan drie keer zoveel voor als 19 en voluit geschreven getallen gedeeld door de frequentie
21, en zo verder. De verklaring zal wel zijn dat dergelijke van de schrijfwijze in cijfers. Het gegeven 5,0 onder 2 betekent dus dat het getal twee vijf keer zo vaak voluit
ronde getallen vaak gebruikt worden om een schatting
van een zekere grootte-orde aan te geven (zie ook Jansen wordt geschreven als het cijfer 2. De 0,1 bij 19 betekent
dat 19 tien keer zoveel voorkomt als negentien.
en Pollmann in dit nummer). Bij de vijftallen, de helft
van de tientallen, gebeurt iets dergelijks, maar het effect
9
4
6
7
8
1
2
3
5
0
is wat zwakker. Curieus vind ik dat het helft- effect ook optreedt bij 50 en 100. De helft van 100, 50, komt aanzien4,9
2,4
1,2
1,4
1,0
2,7
2,9
3,0
1,6
0
5,0
lijk meer voor dan 40 en 60.
0,1
0,8
1
1,3
0
0,3
0
1,9
0,9
0,4
0,5
De frequentie daalt dus geleidelijk naarmate de getal
groter worden. Kunnen we vaststellen of er een ver--len
Tabel 3 Verhouding tussen de schrijfwijze van de getallen 1-20 in
band tussen geleedheid en frequentie bestaat? Ja, alleen
letters en in cijfers in de verzameling schrijftaal van Uit den
ligt de grens niet voor vijftien, maar precies erna. Vanaf
zestien dalen de frequenties van de 'gewone' getallen (alle Boogaart (600.000 woorden).
getallen die niet op 0 of 5 eindigen) definitief onder de
vijftig. Nemen we deze laatste frequentie als grens, dan
kunnen we zeggen dat een telwoord dat minder dan
50/720.000ste voorkomt, geleed zal zijn. Dat komt neer
op minder dan één keer per 14.000 woorden. Het zou
aardig zijn eens na te gaan of bij andere woorden dan telwoorden de grens tussen geleed en ongeleed in dezelfde
buurt ligt.
Taal is in de eerste plaats spreken en luisteren. Voor de
vorm van woorden zijn de frequentiegegevens van de
spreektaal van meer belang dan die van de schrijftaal. In
de volgende tabel staan de frequenties van 1 tot 20 in
het, vrij kleine, spreektaalcorpus:
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77
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77

34

43

25

17

21

11

25

5

16

2

4

6

3

0

0

0

Tabel 2 Frequentie van de getallen 1-20 in een spreektaalcorpus
van 120.000 woorden.

In het spreektaalcorpus dalen de frequenties nog sneller
dan in de schrijftaal. De 12 is het laatste getal dat met
enige regelmaat uitgesproken wordt, en na 16 is er eigenlijk niets meer bij de niet-ronde getallen te beleven. Als
we de gemiddelde spreeksnelheid op 130 woorden per
minuut stellen, kunnen we de volgende hypothese opstellen: zo gauw een telwoord meer dan één keer per anderhalf uur praten gebruikt wordt, geven we de voorkeur
aan de ongelede vorm.
• IN CIJFERS OF IN WOORDEN?

De gegevens uit de frequentiewoordenboeken kunnen
ook gebruikt worden om licht te werpen op een probleem dat alleen in de schrijftaal speelt, namelijk: wanneer schrijven we getallen voluit, dus als woorden, en
wanneer kunnen we volstaan met cijfers?
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Uit deze tabel blijkt duidelijk dat in elk geval de schrijvers uit de jaren zestig zich weinig aantrokken van adviezen. Het omslagpunt van letter naar cijfer ligt niet bij 20,
maar veel eerder tussen 11 en 12. Na 13 worden er bijna
geen getallen meer in woorden geschreven. Geleedheid
en afnemende frequentie zullen hier de verklaring vormen. Misschien is het verstandig om de adviespraktijk
meer in overeenstemming te brengen met het - zo verklaarbare - gedrag. Zelf schrijf ik vanaf 13 in cijfers.
• BIJNAMEN
Voor fietsen en auto's kent het Nederlands van nu meer
woorden dan voor paard-en-wagens. Vroeger was dat
omgekeerd. Een kroegloper kent meer woorden voor
drank dan een geheelonthouder. Kortom, wat de taalgebruiker belangrijk vindt, kan hij met veel woorden benoemen. Ook dit verband zou via de frequentie kunnen
lopen: hoe belangrijker iets is voor een spreker, des te
meer hij erover praat, en des te meer behoefte hij heeft
aan een variant.
De frequentiegegevens van de getallen lenen zich voor
een toets van deze gedachte. Hoe meer een getal gebruikt
wordt, des te meer alternatieve benamingen ervoor zul
zijn. Nu bestaan, of liever bestonden, er in sommige-len
beroepsgroepen bijnamen voor getallen. Het meest uitvoerig is de terminologie van de Amsterdamse veemarbeiders bestudeerd, door De Jager (gepubliceerd in Eigen Volk 5, 1935) en Bovenkerk (de Nieuwe Taalgids 32,
1938). Vooral De Jager geeft ook termen uit andere jargons en uit andere steden. Bij de genoemde auteurs ligt
de nadruk op de etymologie van deze bijnamen. Ze doen
veel moeite om te achterhalen welke culturele omstandigheid of anekdote tot de bijnaam aanleiding heeft ge
Ik heb hun gegevens voor mijn eigen doel ge- -gevn.
bruikt door alle verschillende bijnamen per getal bij elkaar op te tellen en in de volgende tabel te zetten:

Ten tweede is er een druk bezette diagonaal, die voor de
duidelijkheid vetgedrukt is. Het gaat hier om de bijnamen voor symmetrische getallen: getallen die uit twee
gelijke cijfers bestaan. Dergelijke getallen worden helemaal niet frequenter gebruikt, maar ze werden blijkbaar
door hun vorm als intrigerend beschouwd. Terzijde: de
vele bijnamen voor 69 slaan niet op wat u denkt. Hoewel
de veemarbeiders ongetwijfeld ook daar wel pap van lustten, is het de symmetrie die het hem deed. Dat blijkt wel
uit de bijnamen: kop en staart, kop en kont, hoe me konkelt,
onder en boven, oben wie tinten, tinten wie oben, ontewejowwe. <
Hier volgen de bijnamen voor
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Laddé, de dunne, ik blijf

getallen in de groepstalen van

33

mottig, lelijk, dubbele dorus,

veemarbeiders en andere jar-

trein troedel, trein troet, de

gons, ontleend aan De Jager
(1935) en Bovenkerk (1938). Zie

jaren van Deeleken
34

deze publikaties voor een verkla-
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36 hellebrekers

o-tje
aap, aas, kleine Jan (van Am-

38 lacht ihr left

sterdam), de jonge man, Piet-

39 (de muur van) Oostmeyer,

je, Pietje de dood, Pietje krakeling, Pierlala, zothuis, de uil,

40

pisser
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eentje meer, lut
kimmel, kromme Dorus, de

politieagenten, ganoekah, de

3

draaier, dódododádodó
4

stoeltje, haaielel, verken, het

5

47

Zelik op zijn pferd

bochel, handvol, half tellen,

49

cito, mazzeltof

Bas, bult, duifken

50

pijpje, lepeltje, fles, sjikse

7

jood, linkerbeen, broodje met

52

beheime

klimop, sjabbeslamp, kram,

53

beheime met een steert

omgekeerde laars

55

krakeling, appie, besnijdenis,

8
9

zak

58

gein

omgekeerd lepeltje, neger

61

Pietje Puck

66

pijpenboot, moffenspel,

10 tellen, tienus, schub, minjegast, trolle, de stok met de

0

0

3

0

0

3

0

6

1

4

1

0

1

2

40

1

0

0

0

8

2

0

1

0

2

50

3

0

1

1

0

3

0

0

1

0

0

0

hoepel, tallie, tafjee

hoe me konkelt, onder en bo-

aboe, kwak, dubbel aas, het

ven, oben wie unten, unten

77 twee joden, de beentjes van E,

3

5

Dorus, zwei sjiksies, de bollen
69 kop en staart, kop en kont,

twee smerissen, twee kolom-

0

0
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wie oben, ontewejowwe

de benen van Willem, de laar-

dozijn, goedenmiddag, de

zen van Joune Kan, de benen

oude koningin Sophie

van Wente, de poten van de

judas, alle bazen, Colijn,

prefect, de haken, met de be-

Chamberlain, de dood van
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leperen, bar mitzwah
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ge stinkt, de verloofde sjikse

100

5

17

jodesien, doodsbenauwd,

14

-

nen, het huis Dante
81

de platte

88

krakelingen, Piet de Bakker,
kleine aardappel, kleine appeltjes

90

18

duizend weken

96

19

kuiperspad, gut jomtof,

99

hoe je 'm draait

20

twee met een o-ken

hangen
100 rond, dames en heren, stinkerd, ne pot ne baard, de bom

21

dobbelaar, magere, mooi

101 koninklijk saluut

meisje, de aap

111 Vader, Zoon en Heilige Geest,

negenmannekenslint

Ook deze tabel geeft van links naar rechts en van boven
naar beneden afnemende frequenties te zien. Voor getallen geldt dus: hoe meer gebruikt, des te meer bijnamen.
Interessanter misschien zijn de twee punten waarop
de bij naamfrequenties verschillen van de frequenties van
de gewone getallen in de eerste tabel. Ten eerste hebben
de ronde tientallen (en de vijftallen) niet echt veel meer
bijnamen dan de niet-ronde (op vijftig en honderd na) .

het oude wijf(s), de oude, de
oude man

Breys

4 Aantallen bijnamen voor de getallen 1-100.

verscheidene

men

80

Tabel

bochels, piesen en poepen, de
dubbele buit

3

3

0

half meyer, half rond, 't huisken halve

6

72

4

0

baas

raam

malle nummer, mesjogge,

1

0

kleppekens, miers
45 klap van een smeris, de huis-

gek, de benen van Van Dijck,

2

1

twee stoeltjes, maandagmorgen, dronkaard, Miers, twee

2

30

0

het koude jaar

zwaantje, neus, toewa, beis,

9

20

60

makkous

2

11
0

makke, makke en de kanker,
zeven stuivers, niet grappen

ring.

man, aas rond, tienstuivers 0

dalven

22

baas zwaan, zwaantjes, Bin-

drie smerissen, drie gezellen

nenveld

van Roosendaal, Niesse tussen

25

heitje), kwartje, een pond

28

likmehol stinkerd, kouch

30 drie tienen, niet blijven

45

twee sinjoors
123 soldatenpas
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REACTIE S
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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen 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 FOUTE AL-ZIN
Peter Wessel ink - Maastricht
w

n Onze Taal van september behandelt
Gerard Sweep (op blz. 212) het verschijnsel hypercorrectie bij het
schrappen van weglaatbare functiewoorden als om, dan, enzovoort. Hij
haalt hierbij een zin aan van journalist
Hofland waarin ten onrechte het (samenvattende) woordje dan zou zijn
weggelaten. De zin luidde: "Zelfs al versta je niets van het sportverslag weet je
toch meteen dat het over voetbal gaat."
(NRC Handelsblad)
Deze zin is inderdaad niet correct,
maar volgens mij om een andere reden.
Hier is sprake van een inleidende bijzin,
ingeluid door het voegwoord met 'ver
toegevende functie' al,-onderstl
hier gecombineerd met zelfs. Een al-zin
veroorzaakt geen inversie in de zin die
erop volgt. De rompzin behoudt zijn
volgorde alsof er geen inleidende bijzin
aan voorafgaat. De ANS geeft op blz. 662
als voorbeeld: Ook al moest ik mijn kinderen uit bedelen sturen, zó'n baan zou ik
nooit geaccepteerd hebben!

Weglating van de al-zin in de zin van
Hofland maakt meteen duidelijk waar
de fout schuilt: (Zelfs al versta je niets van
het sportverslag) weetje toch meteen dat liet
over voetbal gaat. De zin had geen inversie moeten krijgen; hij had moeten luiden: Zelfs al versta je niets van het sport-

kunsttalen, en niet hun latere gebruik.
Eco karakteriseert de cultuurgeschiedenis van de kunsttalen als een `zoeken
naar de volmaakte taal'. Dat geldt voor
de kunsttalen die het nooit verder hebben gebracht dan tot project. Die karakterisering is ook adequaat voor de kunst taalbewegingen die zich geheel verloren
in theoretische interlinguïstische discussies, zoals Novial. Deze bewegingen
zijn alle te gronde gegaan. Zo niet het
Esperanto, de succesrijkste kunsttaal.
Zamenhof, de `schepper' van deze
taal, was ook een zoeker naar de volmaakte taal, althans zolang hij bezig
was het Esperanto te ontwerpen. Maar
voor de periode sinds de zogenoemde
`Onaantastbaarverklaring van het Fundament' van het Esperanto is deze karakterisering van Eco niet meer van toepassing. Vanaf die tijd zijn er zeer veel
goede sprekers en schrijvers actief geweest in het Esperanto, geheel volgens
de wens van Zamenhof. Om nu het succes van Zamenhofs cultuurstrategie te
beoordelen, moet Eco niet de werken
van Zamenhof lezen, maar de beste boe
toespraken in het Esperanto be--ken
oordelen. Wie de artistieke waarde van
het medium film wil beoordelen, zal
toch ook niet de films van de uitvinder
van het medium film gaan zien? Hij zal
toch eerder een kenner van de filmkunst
vragen wat de beste films zijn, en die
gaan bekijken?

verslag, je weet toch meteen dat het over
voetbal gaat.

n ESPERANTO: MEER DAN SIER
Wouter F. Pilger - Lelystad
n HET ZOEKEN NAAR DE
VOLMAAKTE TAAL
Dr. Willem Verloren van Themaat -

`de bedenker zelf, moederziel alleen, de
enige spreker' is, is pertinent onjuist.
"Terwijl voor de andere genoemde pogingen geldt dat ze meestal één en soms
ten hoogste enkele duizenden gebruikers
gehad hebben, moeten we voor het Esperanto de tegenwoordige tijd gebruiken
en aan veel hogere aantallen denken.
Het aantal mensen dat Esperanto gebruikt, is niet bekend. De Nederlandse
Esperanto-organisaties hebben samen
enkele tienduizenden leden. Voor sommige landen is bekend dat slechts 2 a
10% van de mensen van wie men weet
dat ze hetzij in het Esperanto corresponderen, hetzij boeken of tijdschriften in
het Esperanto lezen, lid zijn. Anderen
hebben daar het geld niet voor. (In OostEuropa zijn de aantallen betalende leden
in de laatste jaren drastisch gedaald.) Velen hebben in het geheel geen behoefte
aan het lidmaatschap van een vereniging. (Ook ondergetekende en zijn drie
Esperanto- sprekende gezinsleden zijn
geen lid van een landelijke Esperantoorganisatie!) Het aantal Nederlandstaligen dat - min of meer geregeld - Esperanto gebruikt, moet dus eerder in de
honderdduizenden lopen. Ook de voor
sommige landen bekende aantallen verkochte woordenboeken wijzen in die
richting. Enkele voorbeelden: Pools,
1969: 10.000; Russisch, 1974: 40.000;
. 58.000. Het betreft hier
Chinees, 1984:
steeds uitgaven waarvan weer een
nieuwe druk is verschenen. Het zijn dus
minimumverkoopcijfers. Zouden al die
mensen het boek `voor de sier' in de boekenkast gezet hebben?

n Onze Zaal van oktober 1994 wijdt
Peter Burger in een bespreking van n VAN OIROPA PITSCHN NAAR
INTERLINGUA
Amsterdam
Umberto Eco's boek Europa en de vol
F. Goudkuil - Beekbergen
taal enkele woorden aan het Es--makte
oet Umberto Eco in zijn boek Eu peranto. Het is jammer dat het verschil
n de dagen voor de Tweede Wereldropa en de volmaakte taal recht tussen het Esperanto en andere poginoorlog werd op diverse scholen geëxaan het huidige Esperanto? Als ik gen tot het scheppen van een taal voor
perimenteerd met Esperanto, een taal
mag afgaan op het artikel Oiropa pitschn internationaal gebruik - een verschil dat
van Peter Burger in Onze Taal (oktober de heer Eco wel kent - niet goed uit de die heel wat gemakkelijker was dan het
1994), zeg ik `nee'. Eco behandelt vrij- verf komt. Het Esperanto op één hoop Frans met zijn ingewikkelde grammatiwel uitsluitend de constructie van de gooien met de `mislukkingen' waarvan ca (of het Engels met zijn onmogelijke
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uitspraak) . Maar ook het Esperanto had
zijn onvolkomenheden. De taal diende
geschreven te worden met aparte lettertekens vanwege de fonetische uitspraak.
In die dagen kwamen de eerste schrijfmachines op de markt en die hadden
die lettertekens niet. Ook moest men
weten wat een vierde naamval was, terwijl de naamval voor een mannelijk
woord juist in die dagen voor het Nederlands werd afgeschaft. De heer Zamenhof, die het Esperanto had opgesteld, stelde na de vele kritiek voor om
het Esperanto te schrijven met normale,
op de schrijfmachine voorkomende letters, de vierde naamval af te schaffen en
bijvoorbeeld de meervoudsuitgang met
een s te schrijven in plaats van met de j.
Er ontstonden toen verschillende Esperanto's, onder andere het Ido.
In 1924 werd de International Auxiliary Language Association opgericht,
een studiegroep van taalkundigen van
diverse nationaliteiten. Aanvankelijk
was het de bedoeling het Esperanto dermate te verbeteren dat het bruikbaarder
zou worden. Maar uiteindelijk stelde
men vast dat een internationale taal niet
zo nodig uitgedokterd behoefde te worden. Alle belangrijke talen komen onderling zoveel overeen dat zij tot één
grote taalfamilie kunnen worden gerekend. Zo hebben het Engels, Spaans,
Portugees en Frans niet minder dan circa
25.000 internationale woorden gemeen.
Langzaam groeide uit vele jaren van research en vergelijkende taalstudie Interlingua, geënt op de belangrijkste talen
en vrijwel a prima vista te begrijpen.
Interlingua, per se vocabulario international e su grammatica simple, es comprensibile pro plus de personas que un altere lingua existente sur nostre planeta!
Al lectores de Onze Taal nos offere
gratis: un breve grammatica e vocabulario, le magazin international 'Panorama'
e un catalogo de publicationes in Interlingua.

Servicio de Libros U.M.I.,
Zonnegloren 30,
7361 TL Beekbergen.

n ZOWEL...ALS: EEN ANDERE
ANALYSE
Ir. J.A. Klaassen - Waalre
n het artikel Zowel enkelvoud als meervoud is/zijn goed? (Onze Taal oktober
1994, blz. 242) worden zowel...alsconstructies en nevenschikkingen met

en mijns inziens te veel over één kam geschoren. In de zowel als-constructie is
er maar één kern, en dat is de woordgroep die op zowel volgt. In de nevenschikking met en zijn beide nevenschikkende delen kern. In (1) is alleen Jan onderwerp; in (2) is Jan en Piet onderwerp:
(1) Zowel Jan als Piet is ziek
(2) Jan en Piet zijn ziek
...

De constructie zowel... als is een meer
uitgebreide vorm van zo. .. als. Deze laatste constructie zit net zo in elkaar als
evenzeer... als. (1) is dus goed vergelijk
-barmet:
(3) Jan is evenzeer ziek als Piet (ziek is).
Bij deze zin zal niemand moeite hebben
met de ontleding:
- Jan: onderwerp van de hoofdzin,
- Piet: onderwerp van de bijzin.
Ik zie geen enkele reden om (1) niet op
dezelfde manier te ontleden:
(4) Jan is ziek, zowel als Piet ziek is.
Na een kleine herschikking van de
woorden:
(5) Jan, zowel als Piet (ziek is), is ziek.
Naschrlft redactle
De analyse van de heer Klaassen is ze..
ker verdedigbaar. Wij zien aileen als
moeilijkheid dat voor taalgebruikers
anna 1994 niet meer aan te tonen is
dat zowel als Piet eigenlijk een onvolledig bijzinnetje is.
In elk geval heeft de zowel...als-constructie in de loop van de tijd een andere interpretatie gekregen: die van
een nevenschikking, zoalsin Jan en Piet.

n GLIMLACHEND ROERGEBAKKEN
A.G. van Roode - Nieuw Vennep
n Onze Taal van november 1994
vraagt Frank Jansen zich in de rubriek
'Afkokers' onder het kopje 'Dubbelwerkwoorden' af wat het correcte voltooid deelwoord is van werkwoorden als
vriesdrogen. Heeft Van Dale gelijk met gevriesdroogd, of kan het - wat Frank Jansen meent - ook vriesgedroogd zijn? Volgens Jansen wordt de keuze bepaald
door de mate waarin iemand met de beschreven handeling vertrouwd is. Een
ervaren kok zou dus eerder van geroerbakt spreken dan een eerstejaarsstudent
die net op kamers woont. Deze laatste
zou dan, althans de eerste maanden
nog, spreken van roergebakken na de be-

reiding van zijn eenpansmaaltijden.
In zijn artikel gaat Jansen echter
voorbij aan de morfologische verschillen die in onze taal bestaan tussen de
scheidbaar en onscheidbaar samengestelde werkwoorden bij de vorming van
het voltooid deelwoord. De samengestelde werkwoorden die Jansen met
'dubbelwerkwoorden' aanduidt, zijn
werkwoorden die bestaan uit de stam
van een werkwoord, gevolgd door een
ander werkwoord (zie ANS, § 8.5.2.5,
blz. 514) . Al deze werkwoorden zijn onscheidbaar samengesteld: de delen kunnen niet los van elkaar in een zin voorkomen. Dat is te controleren aan de
hand van een constructie met te: durf jij
in zo'n pan te roerbakken? Hij zat bijna een
uur te eetlezen (niet: roer te bakken en eet
te lezen). De delen van onscheidbaar samengestelde werkwoorden kunnen ook
bij de vorming van een voltooid deelwoord niet worden gescheiden door ge-.
Een constructie als: 'Ik heb fijn rolgeschaatst' kan niet. Derhalve is het ook:
geroerbakt, gezingzegd en gevriesdroogd.
Waarom zijn dubbelwerkwoorden altijd onscheidbaar samengesteld? In ons
taalsysteem lijkt in de zin geen plaats
voor een vrijstaande werkwoordstam
die geen persoonsvorm is. 'Ik schaats iedere dag rol' klinkt ons als onzin in de
oren, evenals 'ik bak eens in de week
roer' en 'het regent de hele dag al stort'.
Er doet zich overigens een merkwaar
dig verschijnsel voor bij de vorming van
voltooide deelwoorden van dubbel
Als het tweede werk--werkodn.
woord een sterk werkwoord is, wordt
dat toch zwak vervoegd: geglimlacht, geroerbakt, gezweefvliegd. Dat lijkt een taalkundige wetmatigheid. De spraakmakende gemeente ervaart deze wetmatigheid bij nieuwe samenstellingen toch
als strijdig met de regels van de sterke
vervoeging. Dat leidt tot constructies als
sto fgezogen (komt al weinig meer voor),
roergebakken en eetgelezen, waarbij men
dan - terecht - opnieuw iets voelt wringen: klopt dit nu wel? Bij glimlachen
doet zich die moeilijkheid niet voor,
maar dat woord kennen we al ruim
tweehonderd jaar, wat niet gezegd kan
worden van roerbakken, zweefvliegen en
zingzeggen! Dit conflict wordt in het dagelijkse leven veelal handig omzeild
door van deze werkwoorden de onbepaalde wijs te gebruiken of door, indien
mogelijk, alleen het tweede werkwoord
te vermelden: Heb je de kamer al gezoen? Het vloog heerlijk bij die thermiek. >
-
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Eerst na verloop van lange tijd zullen • WAAROM ZE HUN VLAAMS
Eerst na verloop van lange tijd zullen n WAAROM ZE HUN VLAAMS
LIEVER ZIEN VERDWIJNEN
vormen als gevriesdroogd en gezingzegd
LIEVER ZIEN VERDWIJNEN
vormen als gevriesdroogd en gezingzegd
werkelijk gemeengoed worden. In die
AlbertJ. Dijkstra - Kortrijk, Belgii:
Albert J. Dijkstra - Kortrijk, België
In
die
werkelijk gemeengoed worden.
zin heeft Frank Jansen gelijk als hij einzin heeft Frank Jansen gelijk als hij eindigt met de opmerking dat wi] pas over
as Deprez fulmineert in het noas Deprez fulmineert in het nodigt met de opmerking dat wij pas over
enige tijd toe zijn aan geroerbakt.
vembernummer van Onze Taal tevembernummer van Onze Taal teenige tijd toe zijn aan geroerbakt.
gen schoolmeesters als Mia Doorgen schoolmeesters als Mia Doornaert, Eugene Berode en Iohan Anthienaert, Eugène Berode en Johan Anthie• MEISJESNAAM? EIGENNAAM!
rens, die hij ervan beticht alles wat
n MEISJESNAAM? EIGENNAAM!
rens, die hij ervan beticht alles wat
Vlaams riekt, te willen uitbannen, waarM.S.A. Wildenburg-Ruberg - Borne
Vlaams riekt, te willen uitbannen, waarM.S.A. Wildenburg-Ruberg - Borne
door deze taalvariant tot totale ondoor deze taalvariant tot totale onn de rubriek 'Vraag en antwoord' (no- vruchtbaarheid vervalt.
n de rubriek 'Vraag en antwoord' (no- vruchtbaarheid vervalt.
Hij gaat weI erg ongenuanceerd te
vembernummer 1994) spreekt de
Hij gaat wel erg ongenuanceerd te
vembernummer 1994) spreekt de
Taaladviesdienst over meisjesnaam in werk. Ik miste vooral aandacht voor het
Taaladviesdienst over meisjesnaam in werk. Ik miste vooral aandacht voor het
het stuk]e Geachte mevrouw Vos-Damen. probleem dat de verschillende aspecten
het stukje Geachte mevrouw Vos -Damen. probleem dat de verschillende aspecten
Mijn meisjesnaam is Maria. In mijn van taalgebruik (uitspraak en woordMijn meisjesnaam is Maria. In mijn van taalgebruik (uitspraak en woord38-jarig huwelijk ben ik vele malen in keus, grammatica en stijl) een verschil38-jarig huwelijk ben ik vele malen in keus, grammatica en stijl) een verschilaanvaring gekomen met mensen die mij lende benadering behoeven. Zo kan ik
aanvaring gekomen met mensen die mij lende benadering behoeven. Zo kan ik
vroegen naar mijn meisjesnaam. Ik ant- het volledig met Deprez eens zijn als hij
vroegen naar mijn meisjesnaam. Ik ant- het volledig met Deprez eens zijn als hij
woordde dan steevast: u bedoelt zeker vrijheid op het vlak van uitspraak en
woordde dan steevast: u bedoelt zeker vrijheid op het vlak van uitspraak en
mijn eigennaam? Het woord meisjesnaam woordkeus bepleit, terwijl ik bezwaar
mijn eigennaam? Het woord meisjesnaam woordkeus bepleit, terwijl ik bezwaar
heeft voor mi] - in deze context - iets bli]f hebben tegen barbarismen, bijvoorheeft voor mij - in deze context - iets blijf hebben tegen barbarismen, bijvoorbeeld verstaan in de betekenis van 'bedenigrerends.
beeld verstaan in de betekenis van 'bedenigrerends.
grijpen', waarbij zij opgemerkt dat Degrijpen', waarbij zij opgemerkt dat Deprez zich in zijn artikel aan dit germaprez zich in zijn artikel aan dit germa• WETIELIJKE AANPASSING
nisme bezondigt. Dat Doornaert en de
nisme bezondigt. Dat Doornaert en de
n WETTELIJKE AANPASSING
VAN FAMILIENAMEN
andere 'schoolmeesters' daar wat aan
andere 'schoolmeesters' daar wat aan
VAN FAMILIENAMEN
willen doen, is aIleen maar verri jkend.
(naam en adres bekend bi] de redactie)
willen doen, is alleen maar verrijkend.
(naam en adres bekend bij de redactie)
Dat geldt ook voor ongrammaticale uiDat geldt ook voor ongrammaticale uirank Jansen vergelijkt in z'n afkoker tingen als 'Met zo'n prijzen', de telefoon
rank Jansen vergelijkt in z'n afkoker tingen als 'Met zo'n prijzen', de telefoon
'Purisme op z'n Slowaaks' in no- beantwoorden met 'Het is met ik', en
'Purisme op z'n Slowaaks' in no- beantwoorden met 'Het is met ik', en
vember 1994 de wettelijke bepalin- uitspraken als 'Het is gedaan geweest/
vember 1994 de wettelijke bepalin- uitspraken als 'Het is gedaan geweest/
gen omtrent naamgeving in Slowaki]e geworden'.
gen omtrent naamgeving in Slowakije geworden'.
Onder de noemer 'stijl' wil ik twee
met die in Nederland. Hij meent dat er
Onder de noemer 'stijl' wil ik twee
met die in Nederland. Hij meent dat er
een groot verschil bestaat tussen de vri]- geregeld ter sprake komende aspecten
een groot verschil bestaat tussen de vrij- geregeld ter sprake komende aspecten
heid hier en de bedilzucht van de 510- onderscheiden: het al dan niet opsplitheid hier en de bedilzucht van de Slo- onderscheiden: het al dan niet opsplitwaakse overheid, die de vrouwelijke le- sen van samengestelde werkwoorden en
waakse overheid, die de vrouwelijke le- sen van samengestelde werkwoorden en
den van de Hongaarse minderheid de de woordvolgorde. Ik zeg eerder iets uit
den van de Hongaarse minderheid de de woordvolgorde. Ik zeg eerder iets uit
uitgang -ova ('dochter van') probeert op laten lekken dan iets laten uitlekken, omuitgang -ova ('dochter van') probeert op laten lekken dan iets laten uitlekken, omdat de eerste versie voor mijn gevoel
te dringen.
dat de eerste versie voor mijn gevoel
te dringen.
Het verschil is minder groot dan hij soepeler loopt. Ook neig ik ertoe om het
soepeler loopt. Ook neig ik ertoe om het
Het verschil is minder groot dan hij hoofdwerkwoord
in bijzinnen tamelijk
denkt. Ook de Nederlandse overheid
denkt. Ook de Nederlandse overheid hoofdwerkwoord in bijzinnen tamelijk
grijpt in bij de naamgeving van minder- ver achter in de zin te plaatsen, wedergrijpt in bij de naamgeving van minder- ver achter in de zin te plaatsen, wederheden. Zo is mij een geval bekend waar- om omdat dat in mijn oren minder horheden. Zo is mij een geval bekend waar- om omdat dat in mijn oren minder hor
in een Tsjechische mevrouw haar oor- terig overkomt. Deze stijl is in regeis te
overkomt. Deze stijl is in regels te-terig
in een Tsjechische mevrouw haar oorspronkelijke naam Novakova gewijzigd vangen, en deze of dergelijke regeis zouspronkelijke naam Novakova gewijzigd vangen, en deze of dergelijke regels zouzag tot Novak in haar Nederlandse pas- den tot norm kunnen worden verheven,
zag tot Novak in haar Nederlandse pas- den tot norm kunnen worden verheven,
poort, omdat Novak de naam van haar maar dat neemt niet weg dat stijl iets
poort, omdat Novak de naam van haar maar dat neemt niet weg dat stijl iets
vader was. Ook de spelling van de na- persoonlijks is en dat verschillende stijvader was. Ook de spelling van de na- persoonlijks is en dat verschillende stijmen van immigranten uit Turkije wordt len, mits tot begrijpelijk taalgebruik leimen van immigranten uit Turkije wordt len, mits tot begrijpelijk taalgebruik leidoor Nederlandse ambtenaren wel ei- dend, de taal als geheel verrijken.
door Nederlandse ambtenaren wel ei- dend, de taal als geheel verrijken.
genmachtig aangepast.
genmachtig aangepast.
Tenzij Jansen van mening is dat een
Tenzij Jansen van mening is dat een
en ander wijst op de onderdrukking van • TYPISCH VLAAMS
en ander wijst op de onderdrukking van n TYPISCH VLAAMS
W. Penninckx - taaladviseur,
Tsjechische of Turkse immigranten in
W. Penninckx - taaladviseur,
Tsjechische of Turkse immigranten in
Tervuren, Belgie
Nederland, moeten we op grond van
België
Tervuren,
van
grond
Nederland, moeten we op
het voorgaande concluderen dat het
het
het voorgaande concluderen dat
n zijn pleidooi voor een eigen
corrigeren van uitheemse namen niet
n zijn pleidooi voor een eigen
corrigeren van uitheemse namen niet
direct een aanwijzing hoeft te zijn voor
'Vlaams' of 'Belgisch' blijkt Deprez
'Vlaams' of 'Belgisch' blijkt Deprez
direct een aanwijzing hoeft te zijn voor
zelf niet een grammaticale of lexicale
het onderdrukken van minderheden.
zelf niet één grammaticale of lexicale
het onderdrukken van minderheden. vorm
te gebruiken die afwijkt van het
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Aigemeen Nederlands. Zelfs met betrekAlgemeen Nederlands. Zelfs met betrekking tot de volgorde van de werkwoorking tot de volgorde van de werkwoorden in een bijzin vermijdt hij zorgvulden in een bijzin vermijdt hij zorgvuldig de in Vlaanderen zeer gebruikelijke
dig de in Vlaanderen zeer gebruikelijke
variant en sluit hij zich aan bij de
voorvariant en sluit hij zich aan bij devoorkeur van E. Berode c.s., die hij
verderop
keur van E. Berode c.s., die hij verderop
aanklaagt. Geen typisch Vlaamse wooraanklaagt. Geen typisch Vlaamse woorden, geen gallicismen, geen purismen
den, geen gallicismen, geen purismen
waarmee hij het Nederlands zegt te wilwaarmee hij het Nederlands zegt te willen 'verrijken', aIleen 'steriel ABN'! Een
len 'verrijken', alleen 'steriel ABN'! Een
gemiste kans dus ...

gemiste kans dus...

• RIJKE STINKERDS

n RIJKE STINKERDS

A.A. de Boer - Bergen
A.A. de Boer - Bergen

n Onze Taal van november 1994 en
n Onze Taal van november 1994 en
januari 1995 wordt in de kerk gezocht
januari 1995 wordt in de kerk gezocht
naar de oorsprong van de uitdrukking
naar de oorsprong van de uitdrukking
rijke stinkerds. Dat
stinken vroeger een
rijke stinkerds. Dat stinken vroeger een
veel bredere betekenis had dan nu,
veel bredere betekenis had dan nu,
vindt men in alle etymologische woorvindt men in alle etymologische woordenboeken; genoemd worden 'ruiken'
denboeken; genoemd worden 'ruiken'
in het algemeen, 'walmen', 'stuiven'.
in het algemeen, 'walmen', 'stuiven'.
Carolus Tuinman verrneldt al in
Carolus Tuinman vermeldt al in
1722 in zijn etymologisch woordenboek
1722 in zijn etymologisch woordenboek
Fakkel der Nederduitsche Taale op bIz.
2
Fakkel der Nederduitsche Taale op blz. 2
van de appendix Oude en nieuwe dat stinvan de appendix Oude en nieuwe dat stinken vroeger betekende teen aangename
ken vroeger betekende 'een aangename
reuk afgeven'. Hi] vond in een tekst van
reuk afgeven'. Hij vond in een tekst van
de elfde-eeuwse abt Willerames enkele
de elfde-eeuwse abt Willerames enkele
zinnen die ik hier in hedendaagse spelzinnen die ik hier in hedendaagse spelling weergeef: Zij stinken als de beste zalling weergeef: Zij stinken als de beste zalven; Zo lopen wij in de stank Uwer
zalve;
ven; Zo lopen wij in de stank Uwer zalve;
Wie wijd stinkt, verspreidt een goede meWie wijd stinkt, verspreidt een goede mening. Ten slotte vermeldt hij de uitdrukning. Ten slotte vermeldt hij de uitdrukking zoete stank. In hedendaagse taal
king zoete stank. In hedendaagse taal
dient hierbij in plaats van stank te wordient hierbij in plaats van stank te worden gelezen geur.
den gelezen geur.
In al deze voorbeelden is het woord
In al deze voorbeelden is het woord
stinken dus gebruikt voor de zoete walm
stinken dus gebruikt voor de zoete walm
van kosmetica die de welgestelden kenvan kosmetica die de welgestelden kenmerkte. De uitdrukking rijke stinkerds
merkte. De uitdrukking rijke stinkerds
sluit hier naadloos op aan.

I

sluit hier naadloos op aan.

• QUEUEN, QUEUEN, QUEUEEN
n QUEUËN, QUEUEN, QUEUEËN
OF QUEUES?

OF QUEUES?
Anneke Neijt en lohan Zuidema Anneke Neijt en Johan Zuidema leden Spellingcommissie
leden Spellingcommissie

n 'Wanneer een trema? Reeeeten,
n 'Wanneer een trema? Reeëeten,
queuen, duoaai, zaaioester' (Onze
queuën, duoaai, zaaioester' (Onze
Taal 1994, bIz. 304) had reeeeten en
Taal 1994, blz. 304) had reeëëten en
queuen moeten staan - dat voIgt uit het
queuen moeten staan - dat volgt uit het
huidige gebruik van trema's. Bij de kohuidige gebruik van trema's. Bij de komende spellingwijziging zal reeeeten vermende spellingwijziging zal reeëëten ver
anderen in reeeneten, en, als er nog sareeëneten, en, als er nog sa--anderi
menstellingen met klinkerbotsing voormenstellingen met klinkerbotsing voorkornen, krijgen die een liggend streepje
komen, krijgen die een liggend streepje
in plaats van een trema. Een woord met

I

vorm te gebruiken die afwijkt van het in plaats van een trema. Een woord met
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twee trema's achter elkaar is in de nieuwe spelling dan ook niet meer mogelijk.
Queuen ('staarten' of 'rijen') staat weliswaar als queuen in het Groene Boekje,
maar dit moet een vergissing zijn. Vroeger was ue een letterpaar voor een klank
(in de naam Verschueren bijvoorbeeld),
maar nu niet meer, zoals residuen en duel
laten zien. Twijfel aan de juistheid van
het Groene Boekje tonen opeenvolgende drukken van de dikke Van Dale: in
1984 queuen en in 1961, 1970, 1976 en
1992 queueen. Allebei mise Vreemde
woorden eindigend op een niet-uitgesproken -e krijgen een meervoud met
-n, niet met -en. Net als race-racen had
het dus queue-queuen moeten zijn (of, bij
een andere uitspraak, het oudere meervoud queues).
De huidige tremaregels zijn dus lastig; een wat eenvoudiger formulering
dan die Onze Taal geeft, is te vinden in
het spellingrapport van de Spellingcommissie (uitgegeven als dee I I van het
Spellingdossier, Sdu 1994, bIz. 91). Daarin luidt het letterlijk:

wacht dat leerlingen begrippen als eerste
persoon, tweede persoon, gebiedende wiis,
voltooide tiid, enz. kunnen plaatsen. Op

dam (inzender [ohan P. van Dijk te
Krommenie) en overtroffen door de
Zandvoordeschorredijkstraat (26 letters)
in Oostende, Belqie (inzender Daisy
Corveleyn te Oostende).
Dank aan aile inzenders!

deze begrippen worden dan regels gebaseerd. De leerkracht realiseert zich daarbij nauwelijks dat bijvoorbeeld de tweede en derde persoon door de verteller/
schrijver vanuit zijn eigen (eerste) persoon wordt bepaald. De leerling onder- • PL8-TAAL
gaat het als een geheel abstracte oefeTheo Uittenbogaard - Amsterdam
ning. Een spel binnen de klas waarbij de
leerling beurtelings eerste, tweede en
an twee vertalingen van EGOderde persoon is, kan deze begrippen
PL8's die Jules Welling in zijn ruverduidelijken.
briek Taalcuriosa van januari ciEen begrip als wijs moet ook 'ver- teert, kun je je afvragen of ze weI zo
taald' worden voordat je er betekenis waarschijnlijk zijn.
Zo zou HIOFFCR 'high officer/hoge
aan kunt geven.
officier' betekenen. Is het niet logischer
dat dit kenteken een groet van de auto• LANGSTE STRAATNAAM-AANmobilist aan de verkeerspolitie is? Hi,
EEN-STUK
officer/Hallo, agent. En is 2T02 niet geMarinus Doomenbal- Amhem
woon het geluid van een claxon in
plaats van two to two ('twee tegen
einspireerd door de oproep van twee')?
Hans Hartmann uit Dordrecht
-in het decembernummer van
Onze Taal - zoek de langste aaneenge- • WEL EXPLICIETE REGEL
VOOR PUNT NA MR.
schreven Nederlandse straatnaam - heb
De huidige tremaberegeling:
ik de postcodetabel van de PTf maar
a. In reeksen van precies twee klinkerIr. M. Hugenholtz - Roden
eens doorgebladerd. Met de postcodetaletters die samen een digraaf vormen,
bel in een computerbestand is het vrij
moet een trema geplaatst worden
n de discussie over het al dan niet
wanneer de digraaflezing niet bedoeld
eenvoudig te achterhalen welke straatplaatsen van een punt na afkortingen
naam nu de langste aaneengeschreven
van academische titels als mr. en drs.
is: qeebd, qeind, kooperatiei, tuine,
straatnaam is in Nederland. In de tabel wordt ervan uitgegaan dat in het Groemaar: ambique, tetraeder.
staan vier straatnamen van 25 tekens en ne Boekje slechts uit een voorbeeld
b. In reeksen van meer dan twee klinlanger - dus dergelijke straatnamen zijn blijkt dat de punt hier hoort te staan.
kerletters wordt nooit een trema gewerkelijk een zeldzaamheid. Naast de Mr. Tijbosch (Onze Taal janua;ri 1995,
plaatst na een -cb-, en, wanneer in andere gevallen een digraaflezing voorkodoor Hartmann genoemde Blindelie- blz, II), prof. Mulders, de Taaladviesdengasthuissteeg in Dordrecht (25 let- dienst (Onze Taal september 1994, bIz.
men moet worden, aileen op een <e>
ters) zijn dat de
202-203) en vele anderen hebben over
of <i>: mozoiek. qeeerd, weee, qeeist,
- Haaldersbroekerdwarsstraat (26 letters, het hoofd gezien dat er in het Groene
weeiq,
qeeuropeaniseerd,
smeuiq,
in Zaandam)
Boekje weI degelijk een duidelljke regel
knieen, moee, poeet, ban toeistiek, he- Noordscharwouderpolderweg (25 let- gegeven wordt. Op bIz. XXXIX (Algemeroiek, jouissance, jezui'et versus eieren,
ters, in Heerhugowaard)
ne beginselen voor de spelling der
qeuit, artificieel, serieus, truien, ooievaar,
- Borgercompagniesterstraat (25 letters, spraakklanken), punt 8 'Besparing van
aaien, begroeiing, geautomatiseerd.
in Sappemeer)
letters' staat: "Afgezien van internatioHet spijt mij voor de heer Hartmann naal vastgestelde en in Nederland en
• WI,S EN PERSOON: TE
in Dordrecht, maar zijn woonplaats Belgie .geldende aanduidingen en symABSTRACTE BEGRIPPEN
spant niet de kroon: Zaandam mag met bolen van namen van maten en gewichAlbert Ticheler - Eindhoven
de eer gaan stri jken.
ten als km, kg, kgm, kWh, i, wordt achter elk verkort woord een punt geschreven: Prof., Dr., a.h.w. enz." Het
Naschrift redactie
et veel aandacht heb ik als 57jarige het artikel 'Leerlingen
Ook een andere inzender (Govert Schilwoord verkort dekt zowel 'afgekort' als
moeten zich verwonderen
ling te Utrecht) bracht ons op de hoog'ingekort'.
<
over hun eigen taal' van Peter Burger gete van het bestaan van de Haalderslezen (bIz. 288 decembernummer). Ik
broekerdwarsstraat. De Dordtse straatnaam van 25 letters wordt verder nog
wil hierbij graag een kanttekening plaatsen ..
qeevenaard door de HollandscheveldseZowel in mijn eigen schooltijd als in
opgaande in Hoogeveen (inzender Th.
de huidige lessen grammatica werd en
M. Andriessen te Oostkapelle) en de
wordt (tot mijn stomme verbazing) verNoordhollandschkanaaldijk in Amster-
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Prijs

Derde
Nederlandse
Dialectendag

onze

taal!

Ton van de Wijngaard Stichting Nederlandse Dialecten

Hoe stimuleer je goed taalgebruik?
Vooral door goede voorbeelden te
tonen: treffend gekozen woorden,

ste krijgen kleine groepen praktische
informatie aangeboden over het saregionale dagbladen een
dialectenenquete van de
menstellen van dialectwoordenboeken, het spellen van dialect, dialect
Stichting Nederlandse
op school, en dialect en muziek.
Dialecten. 'Uniek' stond
Deelnemers kunnen voor maximaal
er in sommige gevallen bij, en dat
twee van die 'winkels' inschrijven.
klopte helemaal. Nooit eerder in de
De lezingen van de ochtend vergeschiedenis van de Nederlandse dialectologie is er op een moment en op _ schijnen in het Derde Dialectenboek,
deze schaal een vragenlijst verspreid. dat op 25 maart ten doop wordt gehouden. Deelnemers aan de dag krijTienduizend mensen in Nederland
gen een korting van f 10,- op de winen Vlaanderen hebben enthousiast
kelprijs van f 25,-. In het boek staat
gereageerd door de lange lijst met
per regio (vaak een provincie) een
vragen in te vullen.
Voor Nederland was die lijst afge- royaal samenvattend stuk over de
leid van een enquete van het Aardtaal van die regio tussen 1895 en
1995. Het boek bevat ook een handrijkskundig Genootschap uit 1895.
zaam overzicht van literatuur en
De antwoorden geven een beeld van
adressen voor de liefhebbers van diahonderd jaar Nederlandse dialecten
lect. Deelname aan de dag zelf is graen Fries. In deze dialecten verandert
tis.
van alles. Wat? De hoofdzaken koWilt u inschrijven voor de Derde
men aan bod op 25 maart 1995 in
Nederlandse Dialectendag, stuur dan
Den Bosch. Daar wordt dan in het
Brabantse Provinciehuis de Derde Ne- een brief of een kaartje naar drs. A.
Dams, Loon 7, 5581 VH Waalre, en
derlandse Dialectendag gehouden.
Dat is een prachtige locatie die maar vermeld daarbij:
- naam, adres, woonplaats;
een nadeel bezit: de beperking van
- de naam van maximaal twee werkhet aantal deelnemers voor het ochwinkels waaraan u wilt deelnetendprogramma (maximaal 350 permen;
sonen). am die reden moet een speciale inschrijfprocedure gevolgd wor- - of u koffie en lunch gebruikt (kos- .
den, waarover verderop meer.
ten ±f 25,-);
~ of, en zo [a, hoeveel boeken u wilt
's Ochtends zijn er twee hoofdlezinhebben.
gen, door de auteur Koos van ZomeIn de loop van februari krijgt u beren (over zijn relatie tot het dialect)
richt over plaatsing, betaling, aanduien door Hugo Ryckeboer (over veran- ding van de locatie, programma, enz.
deringen in het dialect), en twee kor- Na ontvangst van het verschuldigde
bedrag is de inschrijving definitief en
tere inleidingen door Lex Schaars
(over het schrijven van dialect) en
krijgt u op 25 maart bij binnenkomst
Louis Grijp (over muziek in het diain het Provinciehuis de bonnen
lect). Na de lunch is er een gevarieerd waarmee het bestelde in ontvangst is
programma met een informatiemarkt te nemen. Voor meer informatie
kunt u bellen met de Stichting Neover dialect, een cafe-chantant en
derlandse Dialecten, tel. 080-612056.
een reeks 'werkwinkels'. Bij die laatP 9 juli 1994 stond in veel
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prachtig gebouwde zinnen, meeslepende alinea's. Het Genootschap
Onze Taal heeft eind 1993 de
Onze-Taalprijs ingesteld om goed
taalgebruik te stimuleren en te
bekronen ..
Wij vraqen u voorbeelden in te
sturen van tekstpassagesdie voor
deze prijs in aanmerking komen. Het
kan gaan om woorden, zinnen of
alinea's. De teksten mogen niet langer zijn dan 200 woorden. Ze kunnen afkomstig zijn uit aile denkbare
schriftelijke publikaties. Aan de inzendingen worden verder de volgende eisen gesteld:
- geen privecorrespondentie:
- gee~ vertaling;
- de tekst mag niet meer dan een
jaar oud zijn.
De jury bestaat uit twee bekende
Nederlanders die anoniem wensen
te blijven, twee bestuursleden van
het genootschap, en twee redacteuren van het rnaandblad Onze Taal.
De prijs wordt driemaal per jaar
uitgereikt: in de lente, in de herfst
en in' de winter. De winnaars krijgen
een vergulde Onze-Taalpen met inscriptie, een eervolle verrneldinq in
het maandblad en in een persbericht, en de mogelijkheid om een
korte toelichting te geven op het
prijswinnende voorbeeld van prachtig taalgebruik.
De jury van de Onze-Taalprijs verzoekt u mooie taalvondsten voor de
voorjaarsprijs op te sturen naar:
Laan van Meerdervoort 14a,
251 7 AK Den Haag.
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VANAF VIER VOORSTELLINGEN

De schouwburg schrijft: 'Vanaf
vier voorstellingen is de kor
toepassing.' Ik-tingsrelva
begreep daaruit dat het vierde bezoek mij een korting zou opleveren. Maar toen ik mijn vierde
kaartje kocht, bleek dat de schouwburg pas korting geeft bij het vijfde
bezoek! Wie heeft gelijk?

hij loopt als een dertientje.
Het komt trouwens niet vaak voor
dat dertien zo'n positieve rol in ons
idioom speelt. De meeste uitdrukkingen met het 'ongeluksgetal' dertien
beloven weinig goeds: dertien in een
dozijn, de klok heeft dertien geslagen,
met z'n dertienen aan tafel zitten, vrijdag de dertiende, nummer dertien zijn.

•
Woordenboekdefinities stellen u
in het gelijk: vanaf betekent 'te
beginnen met/bij' (Van Dale, Ver
Prisma en Kramers). Koe-schuern,
nen omschrijft vanaf als 'van de te
noemen plaats of tijd af te rekenen
(...) vanaf mi jn tiende jaar'. Volgens
beide definities begint de reeks die
wordt ingeleid door vanaf dus met
het genoemde, in dit geval de vierde
voorstelling. De schouwburg had dus
moeten schrijven:
- Vanaf vijf voorstellingen is de kortingsregeling van toepassing.
Of, om elk misverstand uit te sluiten:
- De kortingsregeling gaat bij de
vijfde voorstelling in.

VIJF MILJOEN MENSEN
KEEK/KEKEN?

ke deelnemers die zich hebben afgemeld, terwijl in 4 de groep als geheel
centraal staat. Beide versies zijn verdedigbaar.
Terug naar miljoen. Veel taalgebruikers krijgen kippevel als zij een
zin met een enkelvoudige persoonsvorm horen of lezen als:
5 Een miljoen mensen keek naar de
rit van Rintje.

Wat is beter: vijf miljoen mensen En de haren lijken nog meer overkeken naar de rit van Rintje Rits- eind te gaan staan als het over meer
ma of vijf miljoen mensen keek
dan één miljoen gaat:
naar de rit van Rintje Ritsma?
6 Drie miljoen mensen is dakloos
Hoewel zowel het enkelvoud als
geworden.
7 Ruim twintig miljoen mensen
het meervoud taalkundig verdedigbaar is, geven wij de voorkeur aan
spreekt Nederlands.
keken. Die voorkeur is gebaseerd op
de betekenis van miljoen. Vergelijk de Hoe komt het nu dat 5, 6 en 7 zoveel
volgende twee zinnen eens:
meer weerstand oproepen dan de
taalkundig vergelijkbare zin:
1 Duizend mensen keken naar de
wedstrijd.
8 Een groot aantal mensen is dak
2 Een miljoen mensen keek/keken
-los
geworden.
naar de wedstrijd.
Wij denken dat de betekenis van milIn 1 is het meervoud mensen de kern joen daarvoor verantwoordelijk is: die
ALS EEN DERTIENTJE
van het onderwerp; het telwoord dui- verwijst overduidelijk naar een telWeet u waar de uitdrukking je
ziet er uit als een dertientje in de zend is daar een bepaling bij. De per- baar geheel, naar een meervoud dus.
betekenis 'er verzorgd uitzien' van- soonsvorm richt zich naar de kern,
We vatten miljoen misschien meer op
en staat daarom in het meervoud.
daan komt?
als een telwoord dan als een zelfstanIn zin 2 ligt de zaak wat ingewikdig naamwoord, zeker als we het in
Slechts in twee van de tientallen
kelder. Miljoen is geen telwoord maar ons hoofd hebben opgeslagen in het
naslagwerken die we raadpleegeen zelfstandig naamwoord, net als
rijtje tien, honderd, duizend, miljoen,
den, Weiland en De Beer/Laurillard,
mensen. Beide naamwoorden mogen miljard. Als tien, honderd of duizend
vonden we een variant op deze uitals kern van de woordgroep worden
mensen een meervoud vormen,
drukking met het woord dertientje: hij opgevat, afhankelijk van de vraag
waarom zouden een of meer miljoen
loopt als een dertientje betekent 'hij is wat de meeste nadruk moet krijgen:
mensen dat dan niet doen? Taal en
bijzonder vlug en kloek (nadat hij
de groep als geheel of de afzonderlij- logica zitten elkaar hier weer eens in
van een zware ziekte hersteld is)'.
ke leden. In het eerste geval verde weg.
Vanwaar dat vlugge en kloeke? Een
schijnt de persoonsvorm in het endertientje was ooit een kwart van een kelvoud, in het tweede geval in het
Overigens doet dit probleem zich alZeeuwse zilveren rijksdaalder, een
meervoud. Hetzelfde doet zich voor
leen voor als op miljoen een zelfstankleine, veelgebruikte munt, die snel
bij een woordgroep als een aantal
dig naamwoord in het meervoud
van hand tot hand ging. Het muntmensen:
volgt. In 9 kiezen we moeiteloos voor
stuk zelf ontleent zijn naam aan het
het enkelvoud:
feit dat het de waarde had van der3 Een aantal deelnemers hebben
tien stuivers.
zich telefonisch aangemeld.
9 Drie miljoen gulden lijkt me wel
4 Een aantal kandidaten heeft deze
Nergens vonden we de uitdrukvoldoende.
<
king er uitzien als een dertientje in de
vraag fout beantwoord.
betekenis 'er verzorgd uitzien'. Wel
In 3 ligt de nadruk op de afzonderlijdit een regionale variant op -lichts
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Zin en onzin van
het Groot Dictee

M.C. van den Toom emeritus-hoogleraar
Nederlandse Taalkunde, Nijmegen

a vijf jaar jurylid en medeopsteller van het Groot
Dictee der Nederlandse
Taal te zijn geweest, wil ik
graag enkele opmerkingen
maken. Het Dictee heeft in die afgelopen vijf jaar veel pennen in beweging gebracht en tot uiteenlopende
meningen geleid. Nog in het decembernummer van dit tijdschrift heeft
H. van den Bergh een waarschuwende vinger geheven: begaan met het
zieleheil van de Nederlandse taalgebruiker raadde hij iedereen af aan
deze onzin mee te doen. Ook Rudy
Kousbroek had al meermalen zijn
stem laten horen in NRC Handelsblad: met name Kees Fens werd opgeroepen zich niet meer voor het jurylidmaatschap beschikbaar te stellen.
Maar Kees Fens wilde niet luisteren.
Wat onverstandig toch!

heid is daar niet mee gebaat.
Wat vijf jaar dictee ons geleerd
heeft, is dat de basiskennis van de
spelling bij de ontwikkelde Nederlander zo slecht nog niet is. Fouten in
werkwoordelijke vormen en soortgelijke zaken kwamen vrijwel niet voor.
Ook bekende 'instinkers' van het
type de beklede stoel versus hij bekleedde de stoelen leverden weinig of geen
fouten op. Echte grammaticale spellingproblemen zijn er in het Nederlands dan ook weinig te vinden.
Twee lastige gevallen hebben we in al
die jaren gehad: gij hadt (1990) en u
beider keus (1991). Ze brachten heel
wat commotie teweeg onder rechtzoekers en gelijkhebbers, maar beide
gevallen zijn met kennis van de
grammatica te verklaren.
FOUTJE

v-:

Richard Nowak - Den Haag

• INSTINKERS

Vanwaar al deze opwinding? Vooropgesteld moet worden dat al die tegenstanders nog nooit een argument te
berde hebben gebracht dat nieuw
was voor de jury. We weten allemaal
dat het Groene Boekje vol willekeurige voorkeurspellingen zit. Tegenstanders van het Groot Dictee komen er
dan ook heel flink voor uit dat zij dat
soort dingen niet eens willen weten.
Niet zonder hoogmoed beweren sommige schrijvers dat zij schrijven zoals
hun dat goeddunkt. Dat kun je natuurlijk doen, maar de spellingeen52

de jury van het Groot
Dictee moeten de woorden te
zamen aaneengeschreven worden. Dit is onjuist. De jury zegt de
Woordenlijst van 1954 als uitgangspunt te hebben genomen. Daarin
staat onder zamen vermeld: (te -).
Degenen die aan de nationale
spellingtombola meegedaan hebben
en te zamen hebben geschreven, kunnen zich er derhalve op laten voorstaan een fout minder te hebben gemaakt.

• BASTAARDWOORDEN
Nu moet hierbij in het oog worden
gehouden dat de deelnemers aan het
dictee, ook diegenen die, al dan niet
in clubverband, thuis meedoen, natuurlijk een bepaald deel van onze
samenleving vormen; in ieder geval
zijn het in taal geïnteresseerde en
ontwikkelde Nederlanders die het
normaal vinden te schrijven en die
daarbij graag goed spellen. Dat lukte
dan ook vrij aardig: de spelling van
woorden met ij of ei leverde betrekkelijk weinig moeilijkheden op. Zelfs
een typische dictee(on)zin waarin
splijtende beitels en rijzende steigers
verwerkt waren, werd vrijwel altijd
goed gemaakt. Wel was het gebruik
van diacritische tekens als het verbindingsstreepje of het trema voor sommigen een probleem.
De echte moeilijkheden zitten in
de spelling van bastaardwoorden; die
zorgden steevast voor verbazing bij
de dicteemakers. Immers, wie weet
uit z'n hoofd dat kasuaris met een k
moet, maar activiteiten met een c, dat
compote zonder dakje op de tweede o
gespeld wordt en dat kasjmier geheel
vernederlandst is? Het is te hopen
dat we nog eens een spelling krijgen
waarin de willekeurigheden en de inconsequenties van de voorkeurspelling weggewerkt of tenminste gereduceerd zijn.
Ook de spelling van de verbindingsklank in samenstellingen zorgde wel eens voor moeilijkheden: dat

EVENGOEI) 'BIZARRERIES'
EVENGOEI)
EVENGOEI) 'BIZARRERIES'
'BIZARRERIES'
IN HET FRANS
IN
IN HET
HET FRANS
FRANS

H.P. Sint - Badhoevedorp
H.P.
H.P. Sint
Sint -- Badhoevedorp
Badhoevedorp

et bijzonder vee I genoegen
et
et bijzonder
bijzonder vee
veeII genoegen
genoegen
en instemming las ik in uw
en
en instemming
instemming las
las ik
ik in
in uw
uw
decembernumrner het artidecembernumrner
decembernumrner het
het artiartikel van prof. dr. H. van den Bergh
kel
van prof.
prof. dr.
dr. H.
H. van
van den
den Bergh
Bergh
kel van
over het Groot Dictee van de Nederover
over het
het Groot
Groot Dictee
Dictee van
van de
de NederNederlandse Taal. Om dezelfde redenen
landse
landse Taal.
Taal. Om
Om dezelfde
dezelfde redenen
redenen
als vermeld in dit artikel heb ik
als
als vermeld
vermeld in
in dit
dit artikel
artikel heb
heb ik
ik
- ondanks druk vanuit mijn omge-- ondanks
ondanks druk
druk vanuit
vanuit mijn
mijn omgeomgeving - alti jd principieel geweigerd
ving
ving -- alti
altijd
jd principieel
principieel geweigerd
geweigerd
om aan dit circus vol met flauwe, onom
om aan
aan dit
dit circus
circus vol
vol met
met flauwe,
flauwe, ononzinnige valstrikken mee te doen.
zinnige
zinnige valstrikken
valstrikken mee
mee tete doen.
doen.
Op een punt ben ik het echter niet
Op
Op een
een punt
punt ben
ben ik
ik het
het echter
echter niet
niet
eens met de schrijver, namelijk als hij
eens
eens met
met de
de schrijver,
schrijver, namelijk
namelijk als
als hij
hij
het heeft over de spelling van de
het
het heeft
heeft over
over de
de spelling
spelling van
van de
de
Franse taal. Volgens Van den Bergh
Franse
Volgens Van
Van den
den Bergh
Bergh
Franse taal.
taal. Volgens
kan "een beetje intellectueel met
kan
kan "een
"een beetje
beetje intellectueel
intellectueel met
met
taalgevoel een gedicteerd stukje Frantaalgevoel
taalgevoel een
een gedicteerd
gedicteerd stukje
stukje FranFranse tekst met enige oplettendheid
se
tekst met
met enige
enige oplettendheid
oplettendheid
se tekst
foutioos opschrijven". V66r mij ligt
foutioos
foutioos opschrijven".
opschrijven". V66r
V66r mij
mij ligt
ligt
een artikel uit het bekende Franse
een
een artikel
artikel uit
uit het
het bekende
bekende Franse
Franse
tijdschrift Paris Match, getiteld 'La
tijdschrift
tijdschrift Paris
Paris Match,
Match, getiteld
getiteld 'La
'La
bataille de l'orthographe'. Daarin
bataille
bataille de
de l'orthographe'.
l'orthographe'. Daarin
Daarin
komt een interview voor met de sekomt
komt een
een interview
interview voor
voor met
met de
de sesecretaris-generaal van de Franse Oncretaris-generaal
cretaris-generaal van
van de
de Franse
Franse OnOnderwijzersbond, waaruit ik enkele
derwijzersbond,
derwijzersbond, waaruit
waaruit ik
ik enkele
enkele
zinnen citeer: "De Franse spelling zit
zinnen
zinnen citeer:
citeer: "De
"De Franse
Franse spelling
spelling zit
zit
voor 9Sq;() logisch en hannonieus in
voor
voor 9Sq;()
9Sq;() logisch
logisch en
en hannonieus
hannonieus in
in
elkaar. Maar de resterende S(Yo zi]n
elkaar.
elkaar. Maar
Maar de
de resterende
resterende S(Yo
S(Yo zi]n
zi]n
'bizarreries', waaraan de onderwijs'bizarreries',
waaraan de
de onderwijsonderwijs'bizarreries', waaraan
krachten echter het belangri jkste
krachten
krachten echter
echter het
het belangri
belangrijkste
jkste
dee I van hun tijd moeten besteden."
dee
deeIIvan
van hun
hun tijd
tijd moeten
moeten besteden."
besteden."

M

Niernand, maar dan ook niemand
Niernand,
Niernand, maar
maar dan
dan ook
ook niemand
niemand
kan foutloos Frans schrijven volgens
kan
kan foutloos
foutloos Frans
Frans schrijven
schrijven volgens
volgens
de vooraanstaande onderwijsman.
de
de vooraanstaande
vooraanstaande onderwijsman.
onderwijsman.
"Het dictee door Bernard Pivot (de
"Het
"Het dictee
dictee door
door Bernard
Bernard Pivot
Pivot (de
(de
Franse Philip Freriks, tevens tv-beFranse
Franse Philip
Philip Freriks,
Freriks, tevens
tevens tv-betv-beroemdheid op het gebied van literaroemdheid
roemdheid op
op het
het gebied
gebied van
van literaliteratuur) doet denken aan een nummertuur)
tuur) doet
doet denken
denken aan
aan een
een nummernummertje aan de vliegende trapeze."
tje
tje aan
aan de
de vliegende
vliegende trapeze."
trapeze."
Ik zal niet ingaan op aIle in dit arIk
Ik zal
zal niet
niet ingaan
ingaan op
op aIle
aIle in
in dit
dit arartikel genoemde spellingproblemen.
tikel
tikel genoemde
genoemde spellingproblemen.
spellingproblemen.
De meeste fouten hebben betrekking
De
De meeste
meeste fouten
fouten hebben
hebben betrekking
betrekking
op de accenten, al of niet een trait
op
op de
de accenten,
accenten, alal of
of niet
niet een
een trait
trait
d'union (verbindingsstreepje), dubd'union
d'union (verbindingsstreepje),
(verbindingsstreepje), dubdubbele of enkele medeklinker, bijvoorbele
bele of
of enkele
enkele medeklinker,
medeklinker, bijvoorbijvoorbeeld boursoutle (gezwolIen) en souffle
beeld
beeld boursoutle
boursoutle(gezwolIen)
(gezwolIen) en
en souffle
souffle
(geblazen). Het foutloos schrijven
(geblazen).
(geblazen). Het
Het foutloos
foutloos schrijven
schrijven
van uitgangen van voltooid deelvan
van uitgangen
uitgangen van
van voltooid
voltooid deeldeelwoorden, vooral van wederkerende
woorden,
woorden, vooral
vooral van
van wederkerende
wederkerende
werkwoorden, is maar weinigen gewerkwoorden,
werkwoorden, isis maar
maar weinigen
weinigen gegegeven. De Franse dagbladen en tijdgeven.
geven. De
De Franse
Franse dagbladen
dagbladen en
en tijdtijdschriften illustreren deze opsomming
schriften
schriften illustreren
illustreren deze
deze opsomming
opsomming
door talrijke fouten.
door
door talrijke
talrijke fouten.
fouten.
Verwarring is er ook door de vele
Verwarring
Verwarring isis er
er ook
ook door
door de
de vele
vele
homoniemen. Zo worden seau (emhomoniemen.
homoniemen. Zo
Zo worden
worden seau
seau (em(emmer), sceau (zegel) en sot (dwaas) hetmer),
mer), sceau
sceau (zegel)
(zegel) en
en sot
sot(dwaas)
(dwaas) hethetzelfde uitgesproken. Dit geldt ook
zelfde
zelfde uitgesproken.
uitgesproken. Dit
Dit geldt
geldt ook
ook
voor bijvoorbeeld ver (worm), verre
voor
voor bijvoorbeeld
bijvoorbeeld ver
ver (worm),
(worm), verre
verre
(glas), vert (groen), vel'S (naar) en vair
(glas),
(glas), vert
vert(groen),
(groen), vel'S
vel'S (naar)
(naar) en
en vair
vair
(grijs-wit bont).
(grijs-wit
(grijs-wit bont).
bont).
De Franse spelling is dus beslist
De
De Franse
Franse spelling
spelling isis dus
dus beslist
beslist
niet zo eenvoudig als men uit het arniet
niet zo
zo eenvoudig
eenvoudig als
als men
men uit
uit het
het arartikel van prof. Van den Bergh zou
tikel
van prof.
prof. Van
Van den
den Bergh
Bergh zou
zou
tikel van
kunnen opmaken. Dat geldt niet alkunnen
kunnen opmaken.
opmaken. Dat
Dat geldt
geldt niet
niet alalleen voor Nederlanders, maar ook
leen
leen voor
voor Nederlanders,
Nederlanders, maar
maar ook
ook
voor de Fransen zelf
voor
voor de
de Fransen
Fransen zelf
zelf

M
vers. Er zijn niet veel dingen waar de
Nederlander zich zo over opwindt als
over spelling.

z

•

v

BLASFEMIE

Het Groot Dictee heeft naar mijn gevoel in al die jaren het schoolse verschijnsel dictee aardig geïroniseerd
(vooral de laatste uitzending over de
dicteetor) en het belang van bepaalde
spellingeigenaardigheden (de voorkeurspelling) gerelativeerd. Niet iedereen heeft dat ingezien. De humorloze probleemsjouwers hebben nooit
begrepen dat voor de makers van het
Groot Dictee, zowel de ontwerpers
als de zwoegende slachtoffers, het
spellen een spel was en dat erg veel
Nederlanders in de afgelopen vijf jaar
vijfmaal een avond plezier hebben
gehad. Maar plezier is bij zoiets heiligs als spelling bijna blasfemie!
<.

GRC)OT OIC='1'E£: ONZIN?

Peter Driessen - 51iedrecht

n het decembernummer geeft prof.
dr. H. van den Bergh zijn mening
over het Groot Dietee der Nederlandse taal. Het is duidelijk waar hij
staat: hi j vindt het onzin. Twee dingen storen mij eehter in zijn betoog.
De aehterliggende gedachte van
het dietee is volgens Van den Bergh
dat we een keer per [aar eens nagaan
wie de Nederlandse taal het best beheerst". Ik vind dat hij een denkfout
maakt door taalbeheersing te koppelen aan spellingbeheersing. Het enige
wat het Groot Dietee - net als bijvoorbeeld het spelletje Tien voor Taal
- duidelijk maakt aan een groot publiek is dat onze spelling een rommeltje is: de regels zijn niet goed leerbaar, en het Groene Boekje maakt je
aIleen maar moedelozer. Is dat een
reden om beide programma's als onzin te betitelen en af te sehaffen?
Aan het slot van zijn betoog stelt
Van den Bergh dat jurylid Kees Fens,
1/(.•.) die niet eens linguist is en nauwelijks neerlandicus", ons voor het
lapje houdt. Ik begrijp deze persoonIijke aanval niet goed. Ais je niet mee
wilt voetballen, hoef je de seheidsreehter tech nog niet te schoppen?
En: jurylid Hans van Mierlo is toeh
evenmin neerlandieus of linguIst?

I

(I
I
(

het apenrots en plantenkas is maar
daarentegen osselapje, was niet voor
iedereen gesneden koek. En dan was
er het al of niet aaneenschrijven van
bepaalde verbindingen: zij zien ervan
af bleek moeilijk; velen kozen dan
voor er vanaf, terwijl ook dit te beredeneren is vanuit de verbinding afzien + voorzetselvoorwerp ervan, een
voornaamwoordelijk bijwoord dat
volgens de spellingregels aaneengeschreven dient te worden.

kwamen. Dat was allang geen middel
meer om goede spellers op het spoor
te komen. De aantrekkingskracht van
een leuke avond en een mooi geschenk voor thuis won het wel eens
van de eerlijkheid!
De hoge aantallen fouten waren
voor een deel misschien ook wel te
verklaren uit angst van de jury: elk
jaar dachten we dat het dictee veel te
makkelijk was, en er werden dan op
het laatste moment extra moeilijkheden ingepropt, die in feite overbodig
• WEL WELLETJES
bleken. Het is nu welletjes geweest;
Hoe is dan toch het hoge gemiddelde zeker voor de jury van de laatste vijf
van twintig of meer fouten te verkla- jaar. Echt nieuwe spellingmoeilijkren? Vrijwel altijd zat hem dat in die heden zijn er niet meer te vinden; ze
lastige voorkeurspelling. Bovendien
zijn allemaal van dezelfde aard: k of
was het langzamerhand een publiek
c, ij of ei, en au of ou (niet zo moeigeheim dat sommige oplossers van
lij k trouwens) en de verbindingsde voorronde in de Volkskrant (mis- klank in samenstellingen. In de nieuschien iets minder in De Standaard)
we Woordenlijst zullen daarin troualle betwijfelde gevallen opzochten
wens veranderingen komen, nieuw
en op die manier in de eindselectie
voer voor ingezonden -stukkenschrij -

N
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Over de spellingherziening bestaan enkele hardnekkige mythen. Sommige zijn zo hardnekkig dat ze zelfs ongecorrigeerd
terechtkomen in Onze Taal.

M ite en

De algemeen secretaris van de
Taalunie, mevrouw Van den
Bergh, zet enkele misverstanden
en feiten over de komende spel-

werkelekhilt

lingwijziging op een rij.

Greetje van den Bergh - algemeen
secretaris van de Nederlandse Taalunie

en mythe die het goed doet in • WAT IS CONSISTENT?
Toch blijkt het, zelfs als je je beperkt
sommige media is deze: aanvaarding van de voorstellen
tot de c/k-kwestie, niet zo eenvoudig
van de Spellingcommissie had om consistent te zijn. Zeker niet
enige moed gevergd, maar zou wanneer je als basis voor die consisalle spellingproblemen hebben opge- tentie de uitspraak neemt, zoals de
lost. Door het domme of laffe besluit Spellingcommissie heeft gedaan.
Want als je op grond van de uitvan de Taalunie-ministers moet iespraak de c verandert in k, wat gedereen ook in de toekomst naar het
Groene Boekje blijven grijpen, want beurt er dan met de c die als s wordt
uitgesproken? Sukses vinden veel
de spelling blijft nu inconsistent en
mensen intussen heel gewoon - af en
onvoorspelbaar.
Elk Groot Dictee uit de afgelopen toe lees je zelfs sukkes - maar dan
jaren kan die mythe ontkrachten.
moet je ook provinsie schrijven. En
Slechts een klein deel van de veelge- sent, sentraal en sel. Omdat sel in samaakte fouten heeft namelijk betrek- menstellingen een verwarrend woord
king op kwesties die door de voorstel- als strafsel oplevert, had cel zijn c alweer teruggekregen in de laatste
len van de Spellingcommissie (de
commissie Geerts) zouden zijn opge- voorstellen van Geerts en de zijnen.
En cent ook, omdat er nog zoveel
lost. Dat sluit aan bij wat uit onderzoek is gebleken: in de praktijk doen munten met dat opschrift in omloop
zijn.
de meeste spellingproblemen zich
voor bij werkwoordsvormen (d, t, dt,
Bovendien is het moeilijk consisbesteedde of bestede) en bij verdubbe- tentie op basis van uitspraak na te
ling van medeklinkers in het algestreven als je je daarbij beperkt tot de
meen (onmiddellijk naast lijdelijk, com- spelling van de bastaardwoorden.
Want dat leidt ertoe dat mythe - een
missaris naast comité). Klinkers die
problemen geven zijn au/ou en ei/ij.
bastaardwoord - herspeld zou moe
worden tot mite, maar dat werkeZelfs in NRC Handelsblad wordt er af
-ten
lijkheid - een inheems woord - even
en toe getweifeld en vooral gewij fell.
Maar uit onderzoek bleek ook dat er ver van de feitelijke (fijteleke) uitspraak gespeld zou blijven als nu. En
niemand zit te wachten op een vereenvoudiging op deze punten: leradat je - heel inconsistent - liter en
ren niet, journalisten niet, het grote gieter naast elkaar moet laten bestaan.
publiek niet. Niemand geeft de voor• FREQUENTIE BEPALEND
keur aan 'hij rijt you naar huis'. Wel
Een tweede hardnekkige mythe heeft
wil men graag wat meer houvast in
de c/k-keuze. Waarom dialect met een betrekking op het werk van de zogec, en insekt met een k? Dat moet toch heten Taaladviescommissie. Deze
commissie zou, zo luidt het misvergelijkgetrokken kunnen worden?
stand, alsnog 'consistentie' moeten
brengen in de voorkeurspelling - dus
54

eigenlijk het werk van de Spellingcommissie moeten overdoen. In feite
luidde de opdracht aan de Taaladviescommissie om uitgangsprincipes
aan te geven voor de oplossing van
een aantal inconsequente keuzes in
de voorkeurspelling van 1954 (bij
kosmos naast microcosmos).
-vorbeld
Dat bij dergelijke gelijke woorden of
woorddelen ook gelijk gespeld moest
gaan worden, hadden de ministers al
eerder besloten. Maar op basis van
welke uitgangspunten moest een
keuze worden gemaakt voor c of k?
Welnu, dat heeft de Taaladviescommissie vastgesteld: op basis van spreiding en frequentie. Het is dus niet zo
dat de commissie terugkwam met de
boodschap dat 'de herziening slechts
woord voor woord kan gebeuren'.
Zelfs Onze Taal nam dit verhaal ongecorrigeerd over in het november
voorzien van het -numer194,
commentaar: "De ministers krijgen
de gevraagde afbakening dus niet."
De commissie heeft wel degelijk alge
principes vastgesteld en groe- -men
pen woorden afgebakend waarvoor
die principes worden gehanteerd. Alleen waar gegevens over spreiding en
frequentie niet tot een duidelijke
conclusie leiden, zal nog per woord
moeten worden gekozen.
• OPKNAPBEURT
De derde mythe: alles had beter bij
het oude kunnen blijven. Wat gaat
het nu allemaal niet kosten om die
paar kleine veranderingen aan te
brengen?
In werkelijkheid was iedereen in
Noord en Zuid het over één ding

eens: het systeem van de toegelaten
dubbelspelling was een ramp. Voor
het onderwijs, voor de uitgevers, en
voor de spellingduidelijkheid in het
algemeen. Over het besluit om de
dubbelspelling af te schaffen is iedereen dan ook tevreden. Als je nog
maar één spelling overhoudt, en je
kiest niet voor drastische verandering, omdat die geen evidente verbetering brengt, ligt het vervolg voor de
hand. De spelling die iedereen op
school heeft geleerd, waarin alle wetten en regels en het grootste deel van

alle kranten en boeken in het taalgebied verschijnen, wordt de enige officiële spelling. Maar het zou dom zijn
de overduidelijke inconsequenties
die daar in 1954 om inmiddels onnaspeurbare redenen ingeslopen zijn,
onveranderd over te nemen. Daar
wordt nu dus iets aan gedaan.
Als je dan, tot slot, tegelijkertijd
een eind kunt maken aan de breinbreker bessesap, dan kun je dat evengoed tegelijk meenemen. De officiële
spelling is zonder -n, want één bes
geeft ook sap; maar hoe moet het

dan met de gekantelde vrachtwagen
die 'een reusachtige plas bessesap op
de weg achterlaat'? Van één bes? Het
is een waar krantebericht van de afgelopen zomer. Voortaan krijgt bes
altijd een -n.
-senap
Dat is wat er verandert. Schoolboeken maatschappijleer hoeven daarvoor niet vervroegd te worden vervangen, en leerkrachten hoeven geen
weken te worden bijgeschoold. En
die nieuwe officiële Woordenlijst?
Die moest er na vijftig jaar toch eindelijk eens komen!
<

Goede gedichten kunnen
om zeep geholpen worden door een slechte
voordracht. De dichter
Ingmar Heytze geeft een
handleiding voor zijn
voordragende collega's.
Een voorbereiding op de
Nacht van de Poëzie op 25

Als dichters gaan
voorlezen

maart in muziekcentrum
Vredenburg in Utrecht.

Tien adviezen voor een goede voordracht
Ingmar Heytze - Utrecht

et goed voorlezen van
een gedicht is een vak

verse, een soort schroothoop voor
simpele, vormvaste poëzie. Drs. P is
dat zelfs ervaren dichters de onbetwiste meester van dit genre,
niet altijd evengoed behoewel Kees Stip en Rudy Kousbroek
heersen. Dat hangt ook
hem op de hielen zitten. Gelukkig
samen met de academische literaire
heeft zelfs de meest verstokte criticus
situatie in Nederland: poëzie is alleen inmiddels ingezien dat er schrijvers
moderne poëzie als het over poëzie
zijn die uitstekende literatuur kungaat. Het kan eigenlijk niet vaag en
nen combineren met een begrijpelijingewikkeld genoeg zijn. Het voorle- ke, heldere vorm en inhoud: de tekst
zen, laat staan het aanhoren van dit
-dichters.
soort metapoëzie is over het algemeen
Het is geen toeval dat de meeste
een treurige, futloze gebeurtenis, zo- tekstdichters goed kunnen voorlezen,
als op de Nacht van de Poëzie altijd
en meestal ook veel podiumervaring
wel door een paar obscure dichters
hebben: Ivo de Wijs, Hans Dorrestijn,
aangetoond wordt. Toch kan ook
Lévi Weemoedt en anderen. Ze
'moeilijke' poëzie uitstekend worden
voorgelezen, zoals Lucebert heeft bewezen.
PODIUMERVARING

Eenvoudiger dichters werden tot
voor kort weggehoond naar het light

schrijven werk dat zich zo goed leent
voor zang of voordracht dat je bijna
moeite moet doen om het slecht
voor te lezen. De beste tekstdichter
van Nederland is uiteraard Annie

M.G. Schmidt.
Als ik stel dat je serieuze dichters

hebt als Rogi Wieg, light-verse-dichters als Kees Stip, en tekstdichters als
Jan Boerstoel, vergeet ik een belangrijke groep: de podiumdichters. Belangrijke exponenten van deze groep
zijn de punkdichteres Diana Ozon,
de onverwoestbare Jules Deelder en
wijlen Johnny van Doorn. Het gaat
hier om schrijvers die net zo bekend
zijn geworden door hun bijzondere
voordracht als door hun werk.
1 ALS JONGLEREN

Toen ik in 1986 begon met gedichten
voorlezen, viel het me al snel op dat
literaire middagen en festivals meestal nogal suffe aangelegenheden zijn,
waarop veel in microfoons wordt geneuzeld door dichters die eigenlijk
vinden dat je gedichten alleen mag
lezen. Het voorlezen doen ze er alleen bij in de hoop dat iemand een
boekje van ze koopt. Het mag duide-
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De Nacht van de
Poëzie in Utrecht
foto: ANP

lijk zijn dat iemand die
zo'n motivatie heeft,
geen goede voordracht
kan geven. Een voor
als elke ande-drachtis
re voorstelling: op het
podium moet iemand
het beste van zijn kunnen laten zien, of hij
nu viool speelt, jongleert of gedichten voordraagt. Bij poëzievoordracht is het niet zo belangrijk dat iedereen
nog precies weet waar
het over ging: het is
veel belangrijker dat je
een bepaalde indruk op
je publiek maakt. Er is
tenslotte ook geen muzikant die verwacht dat
het publiek na afloop
van een concert alle
nummers kan meefluiten.
Het is mijn vaste
overtuiging dat je alle
poëzie kunt voorlezen.
Of er ook nog iemand
wil luisteren, heeft veel
te maken met de persoon en de werkwijze
van de voorlezer. Vandaar mijn adviezen
voor aankomende
voorlezers.

6 Begin niet met uw beste gedicht, want de
eerste minuten van de voordracht letten
toeschouwers meer op UvV
UvV stern, uw mirniek en uw kleren dan op wat u aan het
vertellen bent. Sluit uiteraard wel
wel af ITIet
1 Schop spreekgestoeltes resoluut opzij. Een
een van uw beste gedichten.
katheder is een muur tussen u en uw publiek, doordat u er voor driekwart achter 7 Meestal zult u niet alleen optreden, maar
schuilgaat. Wie een goede voordracht wil
met een aantal andere dichters. Lees daargeven, moet zichtbaar zi]n,
om niet langer voor dan afgesproken.
zi]n, Als de knieen
trill en, trilt de stem niet.
Vraag nooit 'of er nog tijd is', maar hou
de tijd zelf in de gaten.
2 Praat voor uw gevoel belachelijk duidelijk
en potsierlijk langzaam. Meestal is het
8 Maak u geen zorgen als er geen gewijde
dan precies goed (bij mij gaat het dan
stilte hangt. Uw stern zal zich in de praktijk meestal een weg moeten banen door
vaak nog te snel). Zorg dat u met een gemiddeld basisvolume begint, zodat u ook
de geluiden van langsrijdende motoren,
nog zachter kunt gaan praten of juist
gorgelende espresso-machines en rinkekunt gaan schreeuwen als dat bij uw tekst
lende telefoons. Laat u nooit van de wijs
brengen
door dit soort geluiden en lees
past.
rustig verder. Ook het publiek kan zich
soms luidruchtig gedragen, meestal om
3 Zorg voor goede pauzering. Hoe groter de
redenen die uw schuld niet zijn. Maak alzaal, hoe langer uw pauzes, zeker bij grappig bedoelde gedichten. Timing is nog betijd uw voordracht af, ook als het publiek
langrijker dan spreeksnelheid.
niet stil wordt. Als het publiek echt vervelend blijft, reageer dan aIleen als u werkelijk iets overtuigends weet te zeggen.
4AIs u versterkt spreekt, controleer dan
vooraf de geluidskwaliteit. Neem iemand
mee om het geluid te beoordelen. Wan9 Maak een duidelijk onderscheid tussen eigen werk en andermans werk. Macht u
neer u twijfelt of u achterin goed verom een speciale reden een gedicht van iestaanbaar bent, is het helemaal niet raar
als u vraagt of iedereen u kan horen.
mand anders in uw voordracht opnemen
(ik lees zelf af en toe een vertaling voor),
zeg dan liefst voor en na het gedicht wie
5 Zorg voor een goede voorbereiding. Zorg
dat u weet wat u gaat doen en zorg ervoor
het origineel geschreven heeft.
dat uw werk op volgorde ligt. Pas uw selectie zo min mogelijk aan tijdens de
10
10 Vertel zo min mogelijk tussendoor. Ellenvoordracht. Niets is zo ergerlijk als een
lange inleidingen over eigen werk komen
dichter die naar zijn eigen gedichten staat
arrogant over. Geef am die reden ook
te zoeken.
geen interpretaties van uw eigen werk. <<

10 adviezen voor
voorlezende dichters
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DE WETENSCHAP
VAN HET WOORD
EEN ONTDEKKINGSREIS
ONTDEKKINGSREIS NAAR
NAAR 'DE
EEN
DE TAAL
'DE ACHTERKANT
ACHTERKANT'
VAN DE
' VAN
DE HERKOMST en het

OIT
DIT BOEK van de

gebruik van taal wekken bij

beroemde taalpsycholoog

`alfa's' een even grote belang'alia's'

George A. Miller is voor

stelling op als vragen over

het Nederlands bewerkt door

de herkomst van het heelal dat

de theoretisch-taalkundige
theoretisch -taalkundige

doen bij mensen met een

Pieter A.M. Seuren.
Seuren.

beta-achterqrond.
bèta-achtergrond.
TOCH BESTAAN er
veel meer populairpopulair-wetenweten-

LEZERS VAN
VAN

schappelijke boeken over de

ONZE TAAL kunnen het boek

oerknal, dan over het gebruik

op twee manieren bestellen:
bestellen:

van taal. Over 'woorden'
`woorden' bij-

.n VOOR
EEN
VOOR EEN

voorbeeld, was nauwelijks

53,- door lid
BEDRAG van ff 53,—

populaire én
en wetenschappelijk
wetenschappelijk

te worden van de WETENWETEN-

verantwoorde
verantwoorde literatuur.
Iiteratuur.

SCHAPPELlJKE
BIBLIOTHEEK. (Het
(Het
SCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK.
lidmaatschap is gratis. U ont-

HIERAAN IS NU een
een
einde gekomen met de

vangt elk kwartaal een nieuw
nieuw

ap
uitgave van: De wetensch
wetenschap

deel, met recht van retour.)
retour.)

d, een nieuw
van het woor
woord,

.n VOOR
EEN
VOOR EEN

72,- zonder
BEORAG
BEDRAG van ff 72,—

Jdeel van de WETENSCHAPPELl
WETENSCHAPPELIJKE
BIBLIOTHEEK van Natuur &
KE BIBLIOTHEEK
&

lid te worden van de WETENWETEN-

Techniek.
Techniek.

BIBLIOTHEEK.
SCHAPPELlJKE BIBLIOTHEEK.
SCHAPPELIJKE

Oil boek biedt
biedl een schitterend
schilterend overzicht
overzicru van waar het
hel in de psycholinguistiek
psych ofinguis/ iek en de theore/heoreDit
lisch e taalkunde
laa/kunde om
om gaat.
gaat.
tische
wal de auteur
aUleur Miller ons weet
weel te
/e vertellen is ronduit
rondui / fascinerend.
fascinerend . Dat
Oat bereikt
bereikl hij
... wat
Ie gaan van het woord als
ets cognitief
cognilief verschijnsel,
verschijnsef, als onderdeel
onderdee l van ons
door voortdurend uit te
lexicon.
mentale lexicon.

OnzeTaal,
nr.1/95
1/95
Onze
Taal, nr.
Hoewe/ het
bet taalgebruik
laalgebruik zo eenvoudig mogelijk
moge/ijk is gehouden,
gehoude n, heeft
heelt dit
dil nergens tot
101 simplifisimpfiliHoewel
ceties geleid.
geleid. Het
Hel boek slaagt
slaagl zeer
zeer goed
goed in zijn opzet
opzel de lezer een indruk te geven van het
net
caties
sub/iele samenspel
samenspe f van factoren
tsctoren binnen elk
efk woord.
woord.
subtiele
aile voorbeelden
voorbeelden zijn vernederlandst.
veme derlandsl. Het boek zal,
zal, terecht,
tetecb t. een
een groot
groo l publiek
publiek aanaan... bijna alle
spreken, niet
niel in de laatste
teetste plaats
pfaats omdat
omdal het zeer
zeer fraai is uitgevoerd
uilgevoerd en veel illustraties
illustraties biedt,
bied t,
spreken,
mees/e in kleur.
kfeur.
waarvan de meeste

DE WETENSCHAP VANHETWOOAD
DeherseneoiJlszete!vandelaal

Tijdschrift voor
voorNede
rlandseTaalenLetterkunde
Tijdschrift
Nederlandse
Taal- en
Letterkunde
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bestel
❑ Ik bestel
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Uit spraakwoorden
boek op komst
e Nederlandse Taalunie wil binnen afzienbare tijd een
nieuw uitspraakwoordenboek van het Nederlands uitbrengen. Veel mensen spreken immers bepaalde woorden verkeerd uit of leggen de
klemtoon verkeerd, hoewel
zij van mening zijn dat zij
het goed doen. Het

geplande woordenboek moet
een bruikbaar hulpmiddel
voor Nederlandssprekenden
én anderstaligen worden.
Het Onderzoeksinstituut
voor Taal en Spraak van de
Rijksuniversiteit Utrecht
voert op het ogenblik een
voorbereidend onderzoek
uit. Het project staat onder
leiding van prof. W. Zonne-

veld. Een eerste onderzoek
gaat over het te gebruiken
systeem om de uitspraak begrijpelijk te noteren. Het
tweede gaat na of de uitspraakwijze van woorden
met de computer systematisch kan worden weergegeven.
Bron: Gazet van
Antwerpen, 11-11-1994

Europese
talenoorlog m ca f i e I
uitgesteld
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et idee van de Franse minister voor Europese zaken Alain
Lamassoure om het aantal
werktalen in de Europese
Unie te beperken tot vijf (Engels, Frans, Duits, Italiaans
en Spaans) leek eventjes op
het startschot voor een ware
Europese talenoorlog. Zijn
uitlatingen riepen onder andere in België, Nederland en
Griekenland felle kritiek op.
Maar inmiddels heeft de
Franse minister van buitenlandse zaken Alain Juppé alweer een staakt-het-vuren afgekondigd door zijn Belgische ambtgenoot Frank Vandenbroucke te verzekeren dat
Frankrijk als voorzitter van
de EU geen initiatieven zal

nemen op dit gebied.
Lamassoure wilde een
onderscheid maken tussen
werktalen en officiële talen
om de enorme vertaalkosten
te beperken. Besluiten, wetten en verdragen zouden
dan in alle EU-talen (nu vijftien) worden gepubliceerd,
terwijl aan debatten en
voorbereidende teksten alleen nog de vijf werktalen te
pas zouden komen. Zijn uitlatingen waren tevens bedoeld als een 'proefballonnetje' voor de discussie die
in 1996 zal worden gevoerd
over de toekomstige inrichting van de EU.
Bron: Staatscourant, 15

en 19-12-1994; NRC 13-1-

1995

t
:

J

`t `T(:.•,i.
.^^

^4?Í.!i,:i^'.

n7...'Fi:
i`..i

.^^Fr

."iT(fl^.i :i^^'E+p":yi `^
•

r

4

/

a zeven jaar
houdt Communicatie f, het blad
voor professionele communicatiedeskundigen (zoals schrijvers, voorlichters
en pr-managers) ermee op,
om plaats te maken voor
twee nieuwe bladen: het

Prof.
Geerts
ontfoocheld
door
spellinf
, 'prOf. Guido Geerts
(KU, Leuven), de
voonnalige voorzitter van
de Spellingcommissie, wier
voorstellen voor een nieuwe spelling enkele maanden geleden door de Nederlandse en Vlaarnse ministers naar de prullenmand
werden verwezen, kondigt
op zijn 60ste in het universiteitsblad Campuskrant
ontgoocheld zijn vervroegde emeritaat aan als hoogleraar Germaanse filologie.
Naast de wijze waarop de
voorstellen werden afgewezen ('niet na rijp beraad,
maar in paniek na het uitlekken van het rapport in
de pets') zit ook het voortdurende gebrek aan middelen voor de modernisering
van de opleiding Gennaanse filologie evenals de adminlstratieve ellende aan
de universiteit hem dwars
( ... )"
Bran: Gazet van Mechelen,
18-12-94

Tijdschrift voor communicatie en het Kwartaalblad voor
tekstuele communicatie.

Het eerste is bedoeld als
een journalistiek gericht
vakblad voor voorlichters
en anderen die zich met
(mondelinge) informatiestromen bezighouden; het
kwartaalblad, dat meer ge-

richt is op schriftelijke
communicatie, zal als podium dienen voor tekstadviezen en discussies daarover.
Bron: Communicatief 7,

nr. 8 1994
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BRUSSELS
DIALfCT
e Brusselse jeugd
spreekt geen Brussels
meer. De jongeren
hebben geleerd vooral beschaafd Nederlands te spreken. Dialect mocht niet
meer. Nu het Brussels bijna
verdwenen is, steken vele
initiatieven de kop op om dit
dialect nieuw leven in te blazen. Aan de universiteit worden dialectcursussen gege-

ven, er is een heuse Academie

kringen. Bestuursvoor de Verdediging van het énlid volkse
Jean-Claude De Vos van 1Bolke
Brussels dialect, en elk halfde Academie: "Ge moet niet
jaar verschijnt er wel een
boek over het Brussels. Een
schrijver als Geert Van Istendael is promotor in literaire

beschoemd zijn om u eigen
toal te spreike!"
Bron: Gazet van Antwerpen, 5-12-1994
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Zingen in
je moerstaal
Huub van der Lubbe, zanger van De Dijk:
"Natuurlijk heb ik weleens overwogen am in het Engels te
gaan zingen. Ik heb dat ook gedaan, in andere bands. Maar ik
hecht aan het uitdrukken van mezelf. Oat kan ik niet in het Engels, althans niet op die manier waarop ik het in het Nederlands kan. Dit is mijn moedertaal. In het Nederlands heb ik
overzicht over ieder woord. Daarvan weet ik hoe het voelt. (...)
Als je je wilt uitdrukken, waarom zou je dat dan met gemankeerd gereedschap doen 7"
Bran: Sum, opinieblad voor studenten, december 1994

enHaag, 13 februari
In de Thorbeckezaal
van de Tweede Kamer is de jaarlijkse Thorbecke-prijs voor politieke wel
-sprekndhi
uitgereikt aan
mr. drs. F. Bolkestein. Bolkestein ontvangt de prijs omdat hij "blijk heeft gegeven
van het vermogen in redevoering en debat de aandacht van zijn toehoorders
gevangen te houden door de
beheersing van de retorica".

Na de babytijd verwerft een peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de moedertaal beetje
bij beetje. Jeroen Kramer is anglist, presentator
van het tv- programma 'Het Klokhuis', maar voor
ook vader. In een serie van vijf columns belicht-al
hij enkele episoden uit de taalontwikkeling van
dochter en peuter Sofie.

Sofietje [2]
Ik hou er niet van als mensen
vanuit een zogenaamd superieure positie goedbedoeld afdalen tot het niveau van andere
mensen. Ik geloof namelijk
niet in superieure posities. Ik geloof
alleen in kennisverschil, en kennis
kun je overdragen. Daarom vertel ik
Sofie dat een hond een hond is, en
niet een woef. Sofie is uitstekend in
staat om met het woord hond om te
gaan. En met het woord auto ook. En
ook een trein is een trein, en geen
tjoektjoek. Toegegeven, de persoonlijke voornaamwoorden heb ik een tijdlang voor haar verborgen gehouden.
Papa maakt voor Sofle een boterham,
was het altijd, en niet Ik maak voor

LI

jou een boterham. Maar dat is logisch:

Papa en Sofie, dat kunnen alleen wij
tweeën zijn. Ik en jou daarentegen
zijn abstracties die op iedereen betrekking kunnen hebben. Bovendien
zijn ze ook nog eens onderhevig aan
naamvallen. Ja, hallo zeg! Een kind
van één val je niet lastig met het feit
dat papa kan worden aangeduid met
ik, mij, mijn, en dat die zelfde woorden dan ook nog eens mama, opa,
buurvrouw en slager kunnen betekenen! Gelukkig voelt iedere papa en
mama dat op papa's en mama's
klompen aan. Papa maakt dus voor
Sofie een boterham, omdat papa
denkt dat Sofie dergelijke abstracties
nog niet kan bevatten. Maar verder

niks woef of bèèè. Hond! Schaap!
Toch moet het eruit: ook ik heb
gezondigd. Ook ik heb kindertaal gebezigd. Twee woorden, om precies te
zijn: babijn en hagrijn. Sofie heeft ze
zelf verzonnen: een babijn is een 'glijbaan' en hagrijn betekent 'hijskraan'.
Is 't niet schitterend? Hier voltrekt
zich ten overstaan van een smeltend
vaderhart het oeroude mechanisme
dat fonetici metathesis noemen. Metathesis is het verschijnsel dat twee
klanken van plaats verwisselen - een
soort fonetisch haasje-over dus. Het
heeft ervoor gezorgd dat we naast het
woord drie niet driede, maar derde
kennen (de r is dus over de klinker
heen naar de achterkant van de lettergreep gehuppeld), en dat Engelstaligen een ros een hors noemen. Heel
veel voorbeelden zijn er niet, althans
wat de geschiedenis van de Germaanse talen betreft, want het gaat hier
over een uiterst zeldzaam fenomeen.
En dat terwijl mijn eigen vlees en
bloed er in haar prille leven zomaar
even twee aan toevoegt, waarin ze de
aa en de ij van plaats laat verwisselen! Mag ik hier éven in zwelgen?
"Kijk nou toch, lieverd: een ba bijn!"
<
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D

e taal is een rommelig museum waarin oude meesters
en avant-gardekunstenaars
kriskras door elkaar hangen:
turbotaal van gisteren naasi'"

HET
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men bespreekt, heeft die overgang
plaatsgevonden in het verre verleden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan
het feit dat gedurende het tegenwoor:J:fjl~ll~:i~~:;I·i"::i!:············Ciig deelwoord is van een werkwoord

(geduren), dat sinds lang verdwenen
is. In de middeleeuwen kon gedurende
ook achter het zelfstandig naamwoord worden geplaatst: den oorlog
gedurende. Nu het een voorzetsel is
geworden, kan dat niet meer.
Niet aIleen deelwoorden maakten
deze ontwikkeling tot voorzetsel of
voegwoord door. Komen: "Ook behalve is voortgekomen uit gebruik in
absolute constructies. Behalve was
oorspronkelijk een bijwoordelijke bePeter Burger
paling, bestaande ui teen voorzetsel
en een zelfstandig naamwoord, bi
halve: 'bij de helft', wat zoveel wilde
zeggen als Iter zijde', 'apart'. Bi halve
slonden waaren, menschenkost",
schreef Hooft bijvoorbeeld in zijn Ne- Ian betekende dus iets als 'Jan terzijderlandsche Histoorien: 'Omdat al het
de gesteld zijnde'."
koren op was, werd het voer van de
Behalve lijkt zich niet te onderbeesten, die ook verslonden waren,
scheiden van andere voorzetsels.
voedsel voor de mensen.'
Maar anders dan gedurende vertoont
Komen: "Hooft werd aangetrokbehalve eigenschappen op grond
ken door het beknopte van de conwaarvan het eerder een voegwoord
structie: een bijzin zonder persoonskan worden genoemd. Vergelijk 'bevorm en voegwoord. Maar eigenlijk
halve hij deed iedereen zijn plicht'
met 'met hem werkt iedereen graag
was de absolute constructie in zijn
tijd al op z'n retour. Hooft en andere samen'. Na een gewoon voorzetsel
schrijvers hebben geprobeerd haar
voIgt de verbogen vorm van het
nieuw leven in te blazen, maar uitvoornaamwoord (mii, hem, ons), na
behalve de onverbogen vorm (ik, hi],
eindelijk bleek het een doodlopende
weg. De constructie zelf wordt nu
wij). Tenminste, wanneer het voornaamwoord correspondeert met het
schaatswedstrijd volgende week zaterdag niet meer actief gebruikt. Wat ervan
plaatsvinden. In ijs en weder dienende is over is, zijn vooral fossielen als ijs en onderwerp van de zin:
weder dienende, hangende het proces en
ijs en weder een soort onderwerp bij
- Behalve hij werkt iedereen voorstaandede vergadering.
dienende.
beeldig. (iedereen is onderwerp)
In zulke bej aarde vaste verbindin- Behalve hem willen ze iedereen
gen is de absolute constructie het
• DEO VOLENTE
ontslaan. (iedereen is lijdend voorduidelijkst te herkennen. Meer in het
Absolute constructies zijn ook bewerp)
verborgene is zij echter ook terug te
kend uit het Latijn. Zo betekent de
vinden in voorzetsels en voegwoorvrome afkorting D. V' Deo volente,
den als gedurende, niettegenstaande,
Komen: "Ie kunt echter horen dat
letterlijk vertaald 'God willende' uitgezonderd, gegeven, toegegeven dat en taalgebruikers behalve - net als uitge'als God het wil'. Taalkundigen nazonderd, dat dezelfde eigenschap
men aan dat absolute constructies in aangezien.
heeft - steeds meer als een gewoon
het Nederlands een gevolg waren van
voorzetsel gaan beschouwen. Dat
Latijnse invloed. Ten onrechte, aldus • IEDEREEN BEHALVE HEM
blijkt uit de verbuiging van het voorIn zijn proefschrift legt Komen uit
Jan Komen (30), die in november
promoveerde op de ontwikkeling die hoe deelwoorden konden veranderen naamwoord op plaatsen waar het
zinsverband dat vereist: ledereen ging
in voorzetsels en voegwoorden. Dat
deze constructie doormaakte in het
weg, behalve hem. Aan zulke taalfouwoorden van de ene woordsoort
Nederlands.
ten kun je zien dat de ontwikkeling
overgaan naar de andere lijkt
Het verschijnsel bestond al in het
zich voortzet."
<
Nederlands voordat een zeventiende- vreemd, maar het gebeurt wel vaker.
Zo wordt de laatste tijd het zelfstaneeuwse schrijver als P.C. Hooft de
stijl van de grote Romeinse auteurs
dig naamwoord richting steeds vaker
J.A.M. Kamen, Over de ontwikkeling van
ging imiteren en de constructie volop gebruikt als voorzetsel: we gaan niet
absolute constructies. Buijten & Schippergebruikte. "AI Itkooren op zynde, werd langer naar huis, maar richting huis.
heijn, Amsterdam, 1994. ISBN 90 6064
Voor de meeste woorden die Ko853 6. Prijs f 50,-.
het voeder der beesten, die ook verwoorden die al duizend jaar meegaan. Aan sommige woorden zie je
hun hoge leeftijd niet af: geweer kan
op het eerste gezicht niet ouder zijn
dan de uitvinding van het vuurwapen, maar werd al in de middeleeuwen gebruikt om andere verdedigingswapens mee aan te duiden, een
betekenis die voortleeft in in Itgeweer
komen. Van andere woorden en constructies, zoals ijs en weder dienende,
springt de ouderdom direct in het
oog.
Taalkundigen noemen antiek van
het type ijs en weder dienende 'absolute' constructies. Zulke constructies
bestaan meestal uit een zelfstandig
naamwoord of een voornaamwoord
(ijs en weder) en een voltooid of tegenwoordig deelwoord (dienende). De
betekenis is die van een bijzin. Ils en
weder dienende wil zeggen 'als ijs en
weder dienen', dus 'als het weer gunstig is'. Dit alles gezegd (zijnde) betekent 'nu dit alles gezegd is'. Kenmerkend voor de constructie is dat een
persoonsvorm, dus een vervoegde
vorm van het werkwoord (dient, is),
ontbreekt en dat het onderwerp niet
hetzelfde is als het onderwerp van de
hoofdzin: Ils en weder dienende, kan de

s en
weder
dienende

II

I

' - - - - - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

T A A l CURIOSA
Jules Welling

N

z

Topogrammen [2]
ijn rubriek Taalcuriosa in het oktobernummer van 1994 over topogrammen
heeft nogal wat reacties opgeleverd; ze
maken het interessant om er nog een keer
op terug te komen. Het ging in dat stukje
om toponiemen (plaatsnamen) die een anagram zijn
van een andere plaats in Nederland, waarbij het telefoonboek en de postcodegids als referenties golden. Ton
Majoor uit Soest maakte de eerste opzet voor drie -, vier-,
vijf- en zesletterige toponymische anagrammen, en ik
daagde de lezers uit zijn lijst met langere voorbeelden
aan te vullen. Het navolgende is op de gezamenlijke
vondsten van een vijftiental lezers gebaseerd.
Enkele van de correspondenten hebben de vraag naar
toponymische anagrammen aan hun computer voorgelegd na invoering van alle plaatsnamen die het telefoonboek en de postcodegids geven. Dat zijn er welgeteld
4006. Dan moet er alleen nog een zoekprogramma geschreven worden. Hoe doe je dat? Cor Kronenburg uit
Utrecht legde dat in zijn brief uit.
Topogrammen hebben een speciale rekenkundige eigenschap. Als de letters genummerd worden (A = 1, B =
2, C = 3, enz.) zijn het produkt (de uitkomst van de ver
som (de uitkomst van de optel- -menigvuld)
ling) gelijk. Mijn voorbeeld Edam-Made maakt dat snel
duidelijk. Uitgaande van E = 5, D = 4, A = 1 en M = 13
komen we tot het volgende rekenoverzicht:

Edam:
+4 4++1 1++1313==2323
Edam:5 5+5+4+1+13=23
Edam:
Made:
13+1+4+5=23
Made:1313
Made:
++1 1++4 4++5 5= =2323
Edam:
260
260
Edam:5 55
1x x13
Edam:
x xx4x
4 4x x1lx
1313===260
Made:131313x1x4x5=260
260
Made:
Made:
x x1 1x x4 4x x5 5==260
Dit blijkt een aardig betrouwbaar zoeksysteem te zijn,
maar waterdicht is het niet. Het feit dat som en produkt
gelijk zijn, is namelijk geen garantie voor een toponymisch anagram. Twee mooie voorbeelden daarvan zijn:
Gorinchem: 7 +7+15+18+9+14+3+8+5+13=92
15 + 18 + 9 + 14 + 3 + 8 + 5 + 13 = 92
Gorinchem:
Leimuiden: 12 12+5+9+13+21+9+4+5+14=92
+ 5 + 9 + 13 + 21 + 9 + 4 + 5 + 14 = 92
Leimuiden:
15 x 18
13 =
Gorinchem: 77 x 15
18 xx 99 x 14 x 3 x 8 x 5 x 13
371.498.400
371.498.400
Leimuiden: 12 12x5x9x
x 5 x 9 x 1313x21
x 21 x 9x9x4x5x14=
x 4 x 5 x 14 =
Leimuiden:
371.498.400
371.498.400

woord daarop is `ja'. Ik ken er inmiddels elf.
Aan de hand van de post van de correspondenten
heb ik een lijst opgesteld van alle topogrammen die aan
de gestelde criteria voldoen:

letters:
33letters:
4
letters:
4 letters:

Ens -Nes,Loo-Ool
Loo-Ool
Ens-Nes,
Drie-Ried,
Edam-Made,Heel-Lhee,
Heel-Lhee,
Drie-Ried, Edam-Made,
-Reek,
Keer
Olst
-'t
Sol
Keer-Reek, Olst-'t Sol
letters: Andel-Dalen,
Andel- Dalen,Haart-Raath,
Haart-Raath,Hoorn-Rhoon,
Hoorn-Rhoon,
55letters:
Itens- Stein,Walem-Wamel,
Walem-Wamel,Anjum-janum,
Anjum-Janum,
Itens-Stein,
Bakel- Kabel,Orden-Roden
Orden-Roden
Bakel-Kabel,
letters: Deelen-Leende,
Deelen- Leende,Deinum-Muiden,
Deinu luiden,
66letters:
Eethen -Heeten,Eldrik-Kilder,
Eldrik- Kilder,
Eethen-Heeten,
Hernen-Rhenen,
Hernen-Rhenen,Holten-Tholen,
Holten-Tholen,
LeuvenLeuven-Veulen,
Veulen,Nutter-Rutten,
Nutter-Rutten,
Arwerd-Warder,
Arwerd-Warder,Cothen-Ochten,
Cothen-Ochten,
Delven-Velden,
Delven-Velden,Diemen-Mieden,
Dienen- lieden,
Dieren-Driene,
Dieren -Driene,Ermelo-Meerlo,
Ermelo-Meerla,
Hemert-Hertme,
Hemert-Hertree,Sloten-Tonsel,
Sloten-Tonsel,
Wijler-Wijlre
Wij erWijlre
77letters:
letters: Bristum-Britsum,
Bristum-Britsum, Boekelo-Boekoel
Boekelo-Boekoel
Harmelen-Hermalen, Den Oever-Doeveren,
8 letters:
8 letters: Harmelen Hermalen, Den Oever-Koeveren,
Wolfheze-Hofwezel
Wolfheze- Hofwezel
Driewegen-Weerdinge,
9 letters:
9 letters
Driewegen -Weerdinge,
Eckelrade- Ledeacker
Eckelrade-Ledeacker
10 letters: Keutenberg-Teekenburg,
10 letters: Diemerbrug-Muiderberg
Keutenberg-Teekenburg,
DiemerbrugMuiderberg
en Duin-Duin
en Bosch
11 letters: Bosch
11
letters:
Bosch
en
Duin-Duin
en Bosch
12 letters: Kloosterveen-Veenklooster.
12 letters: Kloosterveen Veenklooster.
-

-

-

Deze lijst is, naar mijn weten, compleet. Als ik goed geteld heb, gaat het om 45 topogrammen op een bestand
van 4006 plaatsnamen, hetgeen wil zeggen dat ongeveer
2% (2 x 45, want het geldt andersom natuurlijk ook)
van de Nederlandse plaatsnamen tot de categorie topogrammen gerekend mag worden.
Verschillende briefschrijvers hebben me uitgedaagd
mijn werkterrein niet te beperken tot de Nederlandse
atlas, soms met prachtige vondsten als Halsteren (Ned.)
- Herentals (Belg.) en het nog mooiere Salerno (Ital.)
- Orleans (Fra.), maar dat gaat me in dit kader toch iets te
ver.
3
Met speciale dank aan: A. van de Wetering uit Driebruggen,

Cor Kronenburg uit Utrecht, J. Vandeveire-Goethals uit De Pin-

Som en produkt zijn gelijk, maar Gorinchem en Leimui den zijn duidelijk geen anagrammen van elkaar. Daarom

te, C. van Staatselaar uit Pijnacker, Marius Doornenbal en Hol

blijft menselijke controle noodzakelijk.

uit Soest, P. den Duik uit Zeist, Wim Munsters uit Oegstgeest,

Mijn vraag in het oktobernummer 1994 was of er topogrammen van zeven letters of meer bestaan. Het ant-

dam, W. van den Broek uit Diemen, Sim Mostert uit Ridderkerk,

-gerWandt
uit Oosterbeek, C. Nuijt uit Amsterdam, Ton Majoor

Maarten Rijnsent uit Nieuwegein, Peter Bourgraaf uit Amster-

dr. Dijksterhuis uit Amersfoort en D. Beekman uit Dinteloord.
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INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

gaan. In afdeling 1. wordt de Nederlandse geografie behandeld, in afdeling
2 de Nederlandse cultuurgeschiedenis
en in afdeling 3 de Nederlandse gewoonten en gebruiken. Het boek is zo
geschreven dat ook autochtone leerlingen er plezier aan zullen beleven. Een
docentenhandleiding is beschikbaar.
Zo zijn onze manieren. Nederlandkunde
voor buitenlanders wordt uitgegeven
door Auctor en kost f 27,50. De docentenhandleiding kost f 19,90.
ISBN 90 5436 070 4 (boek) en
90 5436 081 X (handleiding)

O LEZEN

eesvaardigheid Nederlands van Ton

Hendrix en Hans Huishof is bedoeld voor (aanstaande) docenten
Nederlands en anderen die de leesvaar
hun leerlingen willen ver--dighevan
beteren. De auteurs gaan ervan uit dat
bestaande deelvaardigheidstrainingen
(het beantwoorden van schijnbaar opzichzelfstaande vragen over verwijzingen, betekenis, argumentatie e.d.) alleen zin hebben als ze met elkaar worden gecombineerd in een uitgebreide
leesprocedure: "Pas dan ervaren leerlingen waarom ze al die arbeidsintensieve
deelhandelingen moeten toepassen."
Hun procedure bestaat uit vijf stappen:
voorbereiding, eerste lezing, studerend
lezen en samenvatten, verwerking en
beoordeling, verdere activiteiten. De
auteurs leggen uit hoe met behulp van
deze procedure geleerd kan worden
zelfstandig een zakelijke tekst op z'n
merites te beoordelen. Ton Hendrix is
vakmedewerker Nederlands bij het
CITO, en Hans Hulshof bijzonder
hoogleraar Moedertaaldidactiek aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen.
Leesvaardigheid Nederlands. Omgaan
met zakelijke teksten is verschenen bij
Coutinho en kost f 29,50.
ISBN 90 6283 953 3

stellen worden enkele niet -schriftelijke
verschijningsvormen van teksten behandeld, het letterenbeleid van de Nederlandse en Vlaamse overheid en de
fiscale aspecten van het schrijverschap.
Redacteur van de bundel is Linus Hes
-selink.
Rechtwijzer voor auteurs: contract, fiscus
en beleid rond schrijven en vertalen
wordt uitgegeven door de Sdu onder
verantwoordelijkheid van de Boekmanstichting, en kost f 39,90.
ISBN 90 12 08136 X

O CORRECTHEID

S. Theissen, L. Gehlen en J. Vromans
herzagen het AN Woordenboek voor correct taalgebruik. Het zal vooral voor
Vlaamssprekenden een nuttig boek
zijn: er wordt uitgegaan van Vlaamse
trefwoorden waarvan de auteurs het
`Algemeen Nederlandse' equivalent geven. Behalve aan woorden en hun betekenissen besteden zij (in aparte hoofdstukken) aandacht aan de voornaamste
afwijkingen in de zinsbouw en aan de
uitspraak.

O RAPPORTAGETECHNIEK

Mensen met een technische of bedrijfsgerichte opleiding op hbo- of cao-niveau besteden liefst weinig tijd aan
schrijven. Dat beweren althans de auteurs van Rapportagetechniek, die deze
gedachte als uitgangspunt hebben genomen voor hun boek. Rapportagetechn iek geeft gerichte adviezen voor het
schrijven onder tijdsdruk en voor het
organiseren van het schrijfproces in
teamverband. De adviezen hebben betrekking op het schrijven van rapporten, memo's, brieven, haalbaarheidsstudies, procedures en faxberichten. Bij
het boek is een helpprogramma op diskette verkrijgbaar, Ganesh, dat honderden adviezen en voorbeelden bevat, die
de gebruiker in zijn eigen document
kan overnemen. Een opdrachtenboek
en een docentenboek zijn vanaf april
1995 beschikbaar.
Rapportagetechniek van R. Elling, B.
Andeweg, J. de Jong en C. Swankhuisen wordt uitgegeven door WoltersNoordhoff en kost f 49,50. Ganesh
wordt geleverd op een 3,5 inch hd-

Het Woordenboek voor correct taalgebruik wordt uitgegeven door Wolters

diskette, die f 25,- kost.

Leuven en kost Bfr. 545.

9001 87091 0

ISBN respectievelijk 9001 29131 7 en

ISBN 90 309 9608 0

O BREINBOEK

De Prisma van het brein is een nieuw
Schoolboeken waarin typisch Nederdeeltje in de reeks Prisma Opzoekboelandse woorden voorkomen als monni- ken. Het geeft de uitleg van begrippen
kenwerk, meesterstuk en verzuiling zijn
die betrekking hebben op verschillende
voor kinderen van niet-Nederlandse af- aspecten van de hersenen, de anatokomst vaak extra moeilijk. Ze begrijpen mie, de werking, de stoornissen en de
deze woorden niet goed, doordat ze
aandoeningen. Ook onderzoekmethominder goed bekend zijn met onze cul- den, medicijnen die inwerken op de
tuur. Het leerboek Zo zijn onze manieren hersenen en de gevolgen die hersenvan J. van der Toorn-Schutte brengt an- stoornissen hebben op gedrag en gezondheid worden behandeld. Het boek
derstalige leerlingen kennis bij van de
taal door uitgebreid op Nederland in te is niet alleen interessant voor wie in de
O NEDERLANDKUNDE

O SCHRIJFRECHT

De Rechtwijzer voor auteurs beschrijft de
juridische mogelijkheden en beperkingen van schrijvers, vertalers, uitgevers,
bibliothecarissen, boekhandelaren en
uitgevers. Het boek bestaat uit een ruime collectie artikelen van deskundige
auteurs. Een raadsheer van het Amsterdams gerechtshof behandelt het auteursrecht, een uitgever- jurist de relatie
tussen uitgever en auteur, een advocaat
het uitgavecontract. In de andere op62
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Nede rla n ds va n NlI o pe n t met ee n
bespr eking va n h et cu rsus pakket
Overtevingsnederla nds, ee n cursus d ie
buitenlandse stude n te n in staa t
m oet ste lle n zich in ee n l ede rlandsta lige omgeving ove re in d te
hou den , Heleen de Groot beli cht de
taalst rijd di e Ned er landers in Vlaan deren doorrnaken als zij in ee n
Vlaams talige omgeving leven . Haar
co nc lus ies: h et Vlaams wordt stee ds
rneer ee n auto nome taalvari an t, en
de ve rwijde ring tu ssen Nede rlan d
en Vlaa n dere n word t ste rker,
Een abonnement op Nederlands van
Nu kost Btr. 650/f 37,50 en is te
verkrijgen bij de Verenig ing Algemee n Ned erlan ds, Ka rdina al Mercierp lein 1, B 28 00 Meche len.
Betaling vanuit Nederland via girorekeni ng 3992897 t.n .v. VAN,
Mechelen .
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ZEEUWSE COURANT

Niet in de hond houden.
pp. dç grond leggen/Zette-.en,
aansteken. Buiten gebruiken of
6 meter afstand beworen ,

bronvermelding in Ruggespraak, decembernummer Onze Taal

Trnp,B,V.D
Indien uw menstruaties zeer onregellabel op vuurwerk

matig waren of korter dan 27 dagen
duurden, verdient het aanbeveling

Gevangenis van Brugge na
drie jaar helemaal open.

om met het gebruik op de eerste dag
van de bloeding (dag 1 van de menstruatie) te beginnen; de bescherming treedt dan onmiddellijk in.

De Standaard

bijsluiter Mycrogynon 30 (Polyfarma bv)

Wasmachine rukt
arm jongetje af

RUG G ESP R A A K

PROVINCIAALSE
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De Telegraaf

Ti eifl ka...artjs
e n strîppenkaarten

Worteltjes zijn zeer geschikt voor de
nieren en de galblaas. Ze worden
aanbevolen om dagelijks te eten bij
nierstenen.
(...)

Kippen zijn dol op het wortelgroen
maar u kunt ze ook meekoken in de
soep, daarna verwijderen.
Vrij Maldegem

'Gewassen, gegeten en gedronken kwamen de
Nederlandse VN~militairen op Schiphol terug.'
NOS-Journaal

oor het ontbreken van enige richtlijn is in Italië een
wildgroei ontstaan van particuliere klinieken waar niet
alleen vrouwen kinderen baren die al lang de menopauze

zijn gepasseerd.

MENU MET VIS
De Gelderlander

Fietsbeugels
Aan elke beugel kunnen twee

fietsers bevestigd worden.
Leusder Krant

MENU MET KINDERE N
Allerhande
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Propagandataal. In het heetst
van de verkiezingsstrijd maken

C\

bijna alle politici gebruik van
dubieuze stijlmiddelen.
N

Het Vlaams Blok weet op dit

ó

ci rote kuis?

gebied zeker van wanten. Over
de beïnvloedingsmiddelen
van een politieke partij.

.

Het taalgebruik van het Vlaams Blok
Wim Vandenbussche - licentiaat
Germaanse talen, Zedelgem, België

arel Dillen, partijvoorzitter-voor-het-leven van het
Vlaams Blok, is een gedreven spreker en schrijver.
Als hij één stijlmiddel vaak
gebruikt in zijn talloze toespraken en
artikelen, dan is het wel de herhaling. De herhaling behoort zonder
twijfel tot de basisuitrusting van een
klassiek redenaar. `Is iets belangrijk,
zeg het dan drie keer', is een bekend
advies uit de klassieke retorica. Maar
Dillen schrikt er niet voor terug
woorden en zinnen tien, twintig of
vijfentwintig keer te herhalen. Deze
techniek past hij al veertig jaar toe,
vooral als hij voor grote massa's
schrijft. Een voorbeeld uit het verkiezingsprogramma 1991 staat hierbij
afgebeeld.
0 INDOCTRINATIE

Waarom zoveel herhalingen? Desgevraagd zegt Dillen: "Dat is op de
nagel kloppen om 'm erin te krijgen." In het officiële partij -jargon
voor Vlaams-Blokmedewerkers werd
dat: "Met de propaganda proberen
we het bewustzijn te beïnvloeden (...)
Het herhalingseffect is ongetwijfeld
een van de belangrijkste technieken.
Men kan nooit genoeg op dezelfde
spijker kloppen... Enkel herhaling
loont..."
Toch vindt ook het Vlaams Blok
herhaling soms een dubieus middel...
als een tegenstander zich ervan bedient. "Het is een typische indoctrinatietechniek (...) Als leugens dikwijls genoeg herhaald worden, krij-

gen zij een schijn van geloofwaardigheid", luidt dan de scherpe analyse.
De doeltreffendheid van het voortdurend herhalen van slagzinnen bij
psychologische beïnvloeding staat
buiten kijf. Een historisch bewijs
hiervan is de propaganda van Goebbels: "Steeds moeten slagzinnen en
parolen herhaald worden, tot ook de
domste mens ze kan onthouden."

met het gevraagde ligt dus volledig
bij de lezer.
Zo schrijft het Vlaams Blok in een
jongerenbrochure over `linkse, mundialistische' ideeën: "Ga jij akkoord
met een hoogleraar die tijdens de eerste les van het academiejaar tegen
zijn studenten zegt: mijn opdracht is
mislukt als ik niet ten minste 75%
van jullie tot het communisme kan
brengen!" Reflexmatig antwoord je
RETORISCHE VRAGEN
hierop `nee', omdat de beschreven
"U wilt toch niet dat ons land naar
toestand inderdaad onverantwoord
de verdommenis gaat ?" Politiek kan lijkt. Die negatieve reactie houdt
het zeer voordelig zijn om een conevenwel ook in dat je de vooronder
troversiële stelling of een dubieus arserieus neemt: `Er is een -steling
gument te vervatten in een retorische hoogleraar die...' Dit is nog een vrij
vraag (waarop slechts één antwoord
onschuldig voorbeeld. Maar het
mogelijk is). De schrijver is dan niet toont wel goed het mechanisme
meer verantwoordelijk voor de inwaarmee ernstiger leugens aan de
houd van de stelling: hij vraagt zich man kunnen worden gebracht.
immers alleen maar af of die inhoud
De effectiviteit van retorische vraklopt of niet... De verantwoordelijk- gen neemt nog toe als ze in serie
heid voor het al dan niet instemmen worden geschakeld. "Kan men de >

•

fragment uit: Uit zelfverdediging, Verkiezingsprogramma Vlaams Blok 1991

Met het programma van het Vlaams B/ok wordt niet politiek gesjacherd.
Vandaag niet. Morgen niet. Nooit.
In de wtjn van het programma van het Vlaams B/ok wordt geen druppe/
water gegoten. Vandaag niet. Morgen niet. Nooit.
Voor dit programma wordt gestreden, a/s het moet tegen a/len.
Voor dit programma wordt gestreden, recht voor de raap.
Voor dit programma wordt gestreden, recht door zee.
Vlaanderen eerst! Omdat het ons recht is.
Eigen volk eerst! Omdat het ons recht is.
Vlaanderen eerst! Omdat het onze plicht is.
Eigen volk eerst! Omdat het onze plicht is.
V/aanderen eerst! Uit zelfverdediging!
Eigen vo/k eerst! Uit zelfverdediging!
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REACTIE S
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 aan
reacties, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen door-brengi
gaans worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

n RARE KLEMTONEN?
SLECHTE VOORBEELDEN!

het onderzoek naar spellingvoorkeuren
van Nederlanders en Vlamingen (Heyne
graag plaatsnamen, zoals nu weer? Het & Hofmans, 1988), vervolgens de Spel
zijn bestaande woorden die toch lang
Werk -lingcomse(1903).D
niet iedereen kent. Het is een manier
streefde naar "een regeling die-groep
om te laten zien dat klemtoon niet zoveel mogelijk steunt op expliciete
steeds uit de brontaal wordt overgeno- principes en regels" (Voorzetten 20, blz.
men (soms heeft de brontaal niet eens 99). Heyne en Hofmans schrijven:
een klemtoon); de voorbeelden tonen "Dubbelspellingen (voorkeurspelling
aan dat Nederlanders hun eigen klem - naast andere spelling) moeten verdwijtoonsysteem hanteren.
nen en de spelling moet consequenter
worden. De behoefte aan consequentie
slaat zowel in Vlaanderen als in Nedern SPELLINGHERZIENING:
land vooral op de bastaardwoorden en
VERZINSEL EN REALITEIT
meer bepaald op de c/k- problematiek en
Prof. dr. G. Geerts en de zijnen
op verbindingsfonemen." (blz. 101)
Men kiest voor eenvormigheid en cone Algemeen Secretaris van de sequentie.
Nederlandse Taalunie, mevrouw
Van den Bergh, stelt in het laat- De Spellingcommissie heeft, uitgaanste nummer van Onze Taal iedereen de van het inheemse Nederlands, een
gerust. Het Comité van Ministers heeft norm opgesteld voor de spelling van de
vorig jaar juist wel een kloek besluit bastaardwoorden. Het blijkt mogelijk
genomen over de spelling van het om een consequent systeem uit te werNederlands, om bestwil van het hele ken met slechts een gering aantal wijziNederlandse en Vlaamse volk. De enke- gingen in de voorkeurspelling. In het
ling die meer verwacht had van de voor- geval van de c/k- kwestie kon nogal
ziene systematisering van de spelling rechtlijnig gekozen worden voor een k,
kan zijn illusies laten varen — consisten- omdat voor deze kwestie binnen de betie kan niet. Degenen die liever niets staande voorkeurspelling geen systeem
veranderen, worden ook gerustgesteld, bestaat. Mocht blijken dat de weerstand
want alleen het hoogst noodzakelijke tegen zoveel k's te groot is, dan had de
krijgt een opknapbeurt. Na vijftig jaar commissie nog een systeem achter de
moest de officiële Woordenlijst toch hand, waarin meer c's gespaard zouden
eindelijk eens herzien worden, en dat blijven.
gebeurt nu met objectieve criteria, naUitzonderingen op de systemen zulmelijk 'spreiding' en 'frequentie'. Trou- len altijd bestaan, want het gaat om een
wens, uit onderzoek blijkt dat er nie- levende taal. Vooral bij de c/s-kwestie
mand zit te wachten op een spellingver- zullen die nodig zijn, vandaar ook dat
eenvoudiging, en met de bastaardwoor- mevrouw Van den Bergh daarover praat
den worden toch niet zo veel fouten ge- bij de c/k-kwestie. Zij slaat de plank
maakt. Mythe of werkelijkheid?
flink mis als ze een systeem als onbruikbaar karakteriseert vanwege de voorkoVorige Comités van Ministers zijn de mende uitzonderingen. Eerst als er een
oorzaak van de huidige consternatie, systeem is, is er sprake van uitzonderinwant die hebben de opdracht gegeven gen. Binnen de huidige praktijk van een
een norm te stellen voor de Nederlandse woordenlij st-met-voorkeurspellingen
spelling. Eerst was er de Werkgroep ad zijn er alleen maar uitzonderingen: ac
hoc Spelling (1985-1988), daarnaast tiet direct, croquet ('kroket') zijn uitzonnoemen dat 'het Nederlandse klem -

toonsysteem'. Waarom gebruiken we

N. van Deelen - Hoensbroek

a lezing van het artikel 'Wat een
dot van een pergola', over klemtoonregels (Onze Taal november
1994), bleef ik met het volgende probleem zitten. De schrijvers geven een
groot aantal (49) voorbeelden om hun
regels te onderbouwen, maar het is opvallend dat geen enkel voorbeeld een
oorspronkelijk Nederlands woord is. Bovendien zijn er 13 eigennamen bij, en
iedereen weet hoe verraderlijk eigennamen zijn wat de klemtoon betreft. Zeg
maar eens: Bogota, Monaco; Caracas,
Cagliari; Breda, Gouda, Eemnés; Cardenas, Yucatan; Léeuwarden, Heilbronn;
Macadam, Avila, Tessénderloo; en zo
zijn er nog wel een paar duizend.
Verder valt op dat een aantal van de
voorbeeldwoorden in de taal van oorsprong een uitgang had. Vulkaan bijvoorbeeld komt van Vulcanus, parool
van parola. De uitgang is weggevallen,
de klemtoon is gebleven, en dat maakt
deze woorden naar mijn mening minder geschikt om als voorbeeld te dienen.

N

Naschrift Mieke Trommelen
en Wim Zonneveld
Het is leuk om te merken dat Onze Taal
zulke erudiete lezers heeft. Maar niet iedere Nederlander heeft zo'n achtergrond, en toch zijn klemtoonpatronen
voor iedereen hetzelfde. We laten onze
vinger over de atlaspagina met Zuid Amerika glijden. We lezen: Antofagasta
(dat is goed), Tarapáca (dat is fout: Tarapacá), San Cristobal (dat is fout: San
Cristobal), Bolivar (dat is fout: Bolivar).
Nederlanders spreken het Russische
woord babushka uit als babushka.
Waarom maken Nederlanders, ongeacht vooropleiding, gemiddeld gesproken dezelfde fouten? Waar komt die
'kennis' vandaan? Die kennis 'hebben'
sprekers van het Nederlands, en we

70

D

-

II

deringen met een c, publikatie, helikopier wordt door de lett er n, s, of s en een
en produkt zijn uitzonderingen met een medeklinker. Dit verklaart de volgende
woordparen in het Nederlands en het
k.
Ftequentie en spreiding (het voorko- Engels:
men in verschillende soorten teksten)
worden de nieuwe toverwoorden (tov er- branden
burn
woorden , want vraag niet hoe de fre- vers
fresh
thresh
qu entie van spellingvormen in de prak - dors en
frost
tijk bepaald wordt - eerst wordt een on- vorst
breast
logische spelling dw ingend voorge - borst
schreven, am vervo lgens 'objectief te
meten' hoe vaak die wordt toeg epast) . Oak de med eklinkergroep sp/ps was onIn de wetenschappelijke discussie zijn derhevig aan metathesis. Dit verklaart
frequentie en spreiding geen nieuwe weps naast wesp, een natuurlijke, Gerelementen . De Spellingcommissie h eeft maanse klankverschuiving. Deze klankparallel aan haar beraadslagingen (door verschuiving Yond plaats in het laatde Taalunie betaald) onderzoek uitge - Middelengels en was taalhistorisch gevoe rd, juist vanwege de frequ entie van zien geen 'uiterst zeldzaam fenomeen' .
spellingverschijnselen. Maar.. . iedereen
die zich serieus bezighoudt met taalonderzoek weet dat frequentie en sprei - • -OVA: NIET POLITIEK,
MAAR TYPISCH SLAVISCH
ding aIleen binnen een sys teem belangrij A.f.M . van Unnik - Bennebroek
ke factoren zijn . Voor de makers van de
n ieuw e Woordenlijst bied en frequentie
en spreiding te weinig houvast.
Jansen schrijft in de rubriek 'AfkoHeeft mevrouw Van den Bergh u werkers' in On ze Taal van november
• 1994 over de dwang die in Slowakelijk geru stgest eld?
kije wordt uitgeoefend op inwoners met
Hongaarse achternamen am hun na• OP Z'N KOOTJES
men te voorzien van het achtervoegsel
H. van der Vliet - Amsterdam
-ova. In dit artikel wordt de indruk gewekt dat dit een politieke achtergrond
anSIUitend op het artikel 'Lijftel - heeft.
woorden' in On ze Taal 2/3 1995,
De werkelijkheid is iets anders: aIle
wi! ik u het volgende beschrijven . vrouwelijke in woners van Siowakije en
In Ban gladesh gebruikt men bij het Tsjechie krijgen de uitgang -ova achter
tellen (nag steeds) de kootj es van de de achternaam van hun vader of echtgevinge rs. Met de duim wijst men de bin- noot. Er zijn sIechts enkele uitzonderinnenplooien en de top van elke vinger gen op deze regei.
De regel geldt voor typisch Slowaakse
aan, beginnend bij de pink. De duim
wordt aangewezen door de wijsvinger.
namen, maar oak voor namen van DuitDit tellen doet men zeer sn el, en de se afkomst (zoals Braunova, Jungwirthkinderen leren het oak zo op school. Zo- ova, Go itwaldova), voor namen van
als wij op onze vingers tellen , zo doen ze Franse afkomst (zoals Beautortova) en
het in Bangladesh nag steeds op hun voor - vooral in Tsjechie veelvoorkokootjes.
mende - namen van Griekse afkomst
(zoals Papadopoulosova). Wie trouwens
ooit een Tsjechische krant leest , ziet
• TAALKUNDIG HAASJE-OVER
dat dit systeem oak wordt gebruikt voor
de eigennamen van vrouwen in het
M . van Rees vetiinga - Eindhoven
buitenland (de filmster Bardotova, de
n het artikel 'Sofiet je [21' in On ze Taal schrijfster Agatha Ch ristieova, de ten1995 biz. 59 komt het verschijnsel nisspeelster Linda Niemandsverdrietmetathesis (twee kIank en verwisselen ova) . Dat deze schrijfwijze af en toe op
van pIaats) ter sprake, waar van de au- de lachspieren werkt , is een andere zaak.
Het is dus geen kwesti e van het
teur zegt dat dit een uiterst zeIdzaam
fenomeen is.
opdringen van op politiek gei'nspire erde
Metathesis is een eigenschap van regels die speciaal van toepassing zouGer maa nse talen die kan optreden wan- den zijn op Hongaren (de door Jansen
ne er een kort e klink er wordt voorafge- genoemde paging tot onderdrukking
gaan door meestal de lett er r en gevo lgd van een Hongaarse minderheid), maa r
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van een eigenschap die in meer Slavische tal en voorkomt. Vergelijk de echtgenote van Toistoj , die onder de naam
Tolstaja haar memoires heeft geschreYen.

• TAAL: ONBEWUST MENSENWERK
[eile de Vries - Ermelo

II

I

n navolging van Pusch heb ik
destijds een voorstel gedaan
voor het wijzigen van de Nederlandse taal ", schrijft Frans van Velden in het januarinummer van Onze
Taal op biz. 10. De aanmatiging ten top.
De taal is weliswaar mensenwerk, maar
onttrekt zich nagenoeg volledig aan
onze bewust uitgeoefende invloed.
Soms wordt datgene wat wij nederige
taalgebruikers aanreiken, gretig aanvaard. Een voorbeeld is presteren zonder
lijdend voorwerp. 'Je moet presteren'
was tot voor kart ongrammaticaaI: men
presteerde niets of veei. In sportjargon
began men dat lijdend voorwerp weg te
laten, en de overige taalgebruikers waren voor die wijziging best te vinden.
Maar het voornaamwoord hen, in 1633
door Ch ristiaen van Heule uit een dia lect geplukt am voortaan als Iijdend
voorwerp te dienen naast hun als beoogd meewerkend voorwerp, heeft het
aIleen in papieren taal een beetje gered ,
hinkend en wei. In natuurlijke spreektaal is het geweigerd.
Nag steeds trachten nieuwe Van
Heules onze taal te bei'nvloeden. Dat de
taal kunstmatige ingrepen meestal niet
accepteert, blijkt aIleen al uit de aandacht die On ze Taal nag steeds aan dit
streven besteedt.
Ons leven is doortrokken van het
verschil tussen de seksen . Ais dat tot discriminatie leidt, gaat het niet am woorden maar am daden. Aan die daden mag
men sleutelen zoveeI men wil, maar de
levende Nederlandse taal, dat godsgeschenk, laat zich niet omsmeden tot
Newspeak voor Frans van Velden en dergelijke fanaten.

• BATRAoFKE
Drs. Marjorie Rieu-Kochmann woordenboekredacteur, Maastricht

e heer Heestermans vraagt zich
in het januarinummer op biz. 22
af of het woord batraaf nag
nieuw leven in te blazen is. Wat mij be->
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treft graag! In het Maastrichts is batraof
absoluut niet verouderd. Het betekent
`kwajongen' en wordt vaak, met name
in de verkleinvorm batraö fke, liefkozend gebruikt voor een ondeugende
kleuter.
Dr. Endepols geeft in zijn Diksjenaer
van 't Mestreechs (1955) de betekenis
`straatvlegel, batjakker', met daarbij de
voorbeeldzin dat batraofke goojde met
snieballe'.

n GOAL: GEEN SPELLING-

UITSPRAAK
Frans Debrabandere - Brugge

p blz. 16-17 van het januarinummer wordt de uitspraak
van goal met de g van goed als
spellinguitspraak beschouwd. Ik wil dit
tegenspreken. Deze uitspraak met Nederlandse g is evenzeer een vernederlandste uitspraak als de k-uitspraak
/kool/. De g van het Engelse goal is namelijk geen Nederlandse klankeenheid.
De vreemde klank wordt aan het Nederlandse klanksysteem aangepast en dus
vervangen door een Nederlandse klank.
Zo wordt het Franse woord garcon in de
Vlaamse dialecten overgenomen als
/garsong/, met vernederlandste begin-g.
Dat het niet om spellinguitspraak gaat,
blijkt uit een paar voorbeelden waarin
de spelling veeleer een k-uitspraak teweeg zou moeten brengen. Het Franse
woord seconde wordt in het Westvlaams
bijvoorbeeld als /segonde/ (met lichtschurende g) uitgesproken, omdat het
woord in het Frans als /segonde/ (met
plof-g) uitgesproken wordt. De reineclaude (de pruim) wordt in het Westvlaams /rinneglode/ vanwege de Franse
uitspraak /reineglaude/ met plof-g. Spellinguitspraak sluit ik hierbij uit.

O

n TALKUNDIG GEGOOCHEL OVER
VRUCHTBAARHEIDSREGELING

Antoinette Broek - vertaalster Engels
en Frans, Den Haag

II

at is het betekenisverschil tussen vruchtbaarheidsregeling en regeling
van de vruchtbaarheid?" Deze vraag staat
aan het begin van een taalbericht in de
rubriek Tamtam (december 1994 blz.
305), dat betrekking heeft op de in 1994
in Caïro gehouden VN-bevolkingsconferentie. De in het artikel geciteerde
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journalist Rob Vreeken bestempelt het
lange vergaderen over een aantal in het
slotdocument gebezigde woorden en
zinsneden als muggezifterij en kommaneuken. Ik kan niet anders bedenken
dan dat gebrek aan kennis van de Engelse taal hem tot een dergelijk commentaar heeft kunnen verleiden.
Daar de voertaal tijdens de conferentie het Engels was, moeten we ervan uitgaan dat het oorspronkelijk ging om fertility regulation, dat later tot aller tevredenheid werd veranderd in regulation of
fertility. Regulation in regulation of fertility
heeft uitsluitend de betekenis van `the
act or process of regulation'. In fertility
regulation is regulation een zelfstandig
naamwoord dat - naast de hierboven
genoemde betekenis - nog vijf andere
betekenissen kan hebben. Er is, afhankelijk van de context, dus wel degelijk
sprake van een betekenisverschil tussen
beide vormen in het Engels. Fertility regulation heeft in de terminologie van de
World Health Organisation ook betrekking op abortus. Daarmee is het een nader gedefinieerd begrip geworden, ook
wel `vakterm' genoemd. Regulation of
fertility is daarentegen een neutraal begrip gebleven, waarin ook de tegenstanders van abortus zich hebben kunnen
vinden.

n DE HONDEN BLAFFEN, DE
KARAVAAN TREKT VERDER
Marc De Coster - Tienen, België

n Onze Taal van december 1994
vraagt Ellen Benders uit Den Haag
zich af waar de uitdrukking de honden
blaffen, de karavaan trekt verder vandaan
komt. Zij weet zich te herinneren dat
deze merkwaardige zegswijze in haar
familie, en ook daarbuiten, reeds in
de jaren vijftig gebruikt werd. Koenen
Eigentijds Nederlands (1986) is het enige woordenboek dat er melding van
maakt. De omschrijving luidt: `ondanks
luidruchtige, maar machteloze tegenstand een plan verder uitvoeren'. Blijkbaar is de zegswijze tot voor kort nooit
echt ingeburgerd geweest, want de
spreekwoordenboeken die ik raadpleegde, zwijgen er in alle talen over.
Begin jaren negentig stond in de
Volkskrant: "De honden blaffen, maar
de karavaan trekt verder', kirde Steenkamp, als weer eens een slachtoffer
langs de kant van de weg werd achtergelaten." En een paar jaar later berichtte

Trouw over het verzet in Denemarken
tegen toetreding van het land tot het
verenigd Europa: "De Deense honden
blaffen, maar de Euro-karavaan trekt
verder."
De laatste jaren wordt de uitdrukking
met regelmaat in de pers gesignaleerd.
Uit vreemdtalige woordenboeken blijkt
dat de zegswijze in elk geval parallellen
kent in het Engels, Frans en Duits.
Le Dictionnaire des Expressions et locutions
figurées (1984, Les Usuels du Robert) vermeldt les chiens aboient, la caravane passe, voorzien van de volgende uitleg: `de

kreten, protesten van de afgunstigen en
de kwaadsprekers zullen ons niet beletten om onze plannen uit te voeren'.
Volgens dit woordenboek stoelt de zegswijze op dezelfde gedachte als blaffende
honden bijten niet. The Concise Oxford
Dictionary of Proverbs (1982) citeert bij
de uitdrukking dogs bark but the caravan
goes on uit een uit 1918 stammende
vertaling van Marcel Prousts A 1'ombre
des jeunes Filles en Fleurs. Daarin komt
onder andere dit voor: In the words of a
fine Arab proverb, 'the dogs may bark; the
caravan goes on'.

Dat zet ons meteen op het goede
spoor: het gaat hier om een oude Arabische wijsheid! Nog meer duidelijkheid
verschaft ons Duden Redewendungen and
sprichwörtliche Redensarten (1992). De
Duitse variant die Hunde bellen, and/aber
die Karawane zieht weiter heet een vertaling te zijn van een Turks (Koerdisch)
spreekwoord (it ürür, kervan yürür) en
wordt als volgt verklaard: `niet belemmerd door tegenstand of kritiek vervolgen wij de door ons als juist ervaren
koers'. Er kan ook nog een voorbeeld
vanaf: `De Bondskanselier wees de kritiek van de oppositie af met de woorden
die Hunde bellen, aber die Karawane zieht
weiter.'

Waarschijnlijk hebben wij onze zegswijze niet rechtstreeks aan het Turks
ontleend, maar via het Engels, Frans of
Duits. Journalisten en politici, die niet
vies zijn van leenvertalingen, zullen
daarbij wel een grote rol hebben ge
-speld<

Vergeten woo rd en
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Bij toeval kwam ik erachter. Ik zou
Dus bad de bidder voort. Maar... hij
kerk
uit.
Anmet vakantie naar Assisi gaan, in Itamoest daarvoor eerst de
lië. In een boek las ik over de heilige
ders gold het niet. Hij was verplicht
om een rondje om het gebouw te lo- Franciscus, die leefde van 1181-1226.
Hij had bij de stad Assisi een klein
pen voor hij er weer in mocht om
zijn verlossende arbeid voort te zetvervallen kapelletje laten opknappen.
ten. Eenmaal binnen bad hij weer.
Dat stond tegen een grote basiliek aan
Hans Heestermans
Als hij zich sterk genoeg voelde, her- gebouwd. Hij noemde dat kapelletje
haalde hij dit vijftig, zestig keer. En
Portiuncula, wat letterlijk `klein stuk=
ebt u wel eens gepesjonkeld? Ja? Dan bent u in elk even zovele zielen waren bevrijd.
je' betekent. Het was immers maar
Dat bidden en die verplichte waneen klein deel van die grote kerk. Vangeval in de roomse tradidelingen heet pesjonkelen. Ik heb er ja- af de 14de eeuw kon je daar elk jaar
tie opgegroeid. Pesjonkele
speelde zich af op Allerzie- ren over moeten doen voor ik achter
op 2 augustus een volle aflaat verdielen, op 2 november. Op die dag kon- de etymologie van het woord kwam.
nen, de Portiuncula- aflaat. Later kon
den katholieke jongens en meisjes,
Ik had in het Woordenboek der Neje er het hele jaar terecht, en nog een
en mannen en vrouwen iets groots
derlandsche Taal (WNT) en het Midpaar eeuwen erna kon je in elke kerk
verrichten. Er konden zielen van
delnederlandsch Woordenboek
over de hele wereld portiunculen, maar
overledenen uit het vagevuur gebe(MNW) gekeken. Geen pesjonkelen.
dan wel op 2 november. Dat portiunOok geen beschonkelen of beschongelen culen is verbasterd tot pesjonkele.
den worden. Hoe? Je ging naar de
of wat ook. Was het Frans, gezien die
kerk, bad enige onzevaders en wees
Er wordt in 1995 niet meer gehup... er was weer een-gerotjsn
sj ? Niets te vinden in de Grand Robert pesjonkeld. Een enkele oudere kathozieltje gered uit zijn onprettig veren andere grote Franse woordenboeliek kent het woord nog, soms alleen
blijf. Binnen een paar minuten had
ken. Was het Jiddisch, eveneens gein de betekenis `een eindje gaan wanje dat voor elkaar. Dat smaakte naar
zien die sj? Jiddisch voor een kathodelen'. Het woord is vrijwel uit onze
meer: één geredde ziel is niet genoeg. liek gebruik? Dat leek me onlogisch.
taal verdwenen.

Pesjonkele

Nederlands op `het gym'
Nicole Sol - lerares Nederlands, Stedelijk Gymnasium Haarlem

p het eerste gezicht lijkt van belang voor de taalvaardigheid;
het vak Nederlands voor zij vormen een basis voor argumengymnasiasten niet antatie- en stijlleer (denk bijvoorbeeld
ders te zijn dan voor
aan Seneca). Kortom: bij klassieke
vwo - leerlingen. De leer- talen leert de leerling grondiger en
lingen gebruiken dezelfde leermekritischer te kijken naar taal en dus
thodes en na zes jaar krijgen ze het- ook naar zijn eigen taal.
zelfde centraal schriftelijk eindexaVoor de leraar Nederlands op
men. Gymnasiasten scoren op dat
een gymnasium is dat uiterst pleeindexamen echter aanzienlijk hozierig. Hij hoeft bijvoorbeeld niet
ger dan vwo-leerlingen. Dat kan
lang stil te staan bij de dubbelververklaard worden uit een niveau- en bonden bepaling, het causaal vermotivatieverschil, maar dat is niet
band, een congruentiefout of het
de enige verklaring. De klassieke ta- verschil tussen omdat, doordat, zodat
len spelen ongetwijfeld een belang- en opdat, om maar een paar onderrijke rol bij het goed leren beheerwerpen te noemen. Hij kan daarsen van de Nederlandse taal.
door dieper op de lesstof ingaan of
Bij de klassieke talen wordt uiter- meer tijd besteden aan zaken die in
aard veel aandacht besteed aan
de verplichte lesstof te weinig aan
grammatica, niet als doel op zich
bod komen: (jeugd)literatuur, poe-zelf,
maar als instrument om analyzie, schrijfopdrachten, werkstukken
tisch te leren denken over taal.
en dergelijke. Dat zijn juist de dinVooral de Latijnse grammatica
gen die het vak Nederlands zo leuk
vormt door haar duidelijke en
maken. En nuttig. Mede dankzij
doorzichtige structuur een vruchthet klassieke - talenonderwijs krijgt
bare bodem voor taalbeschouwing. de leraar Nederlands zo de kans om
Daarnaast zijn de klassieke teksten
de (creatieve) taalvaardigheid van
die gelezen en geanalyseerd worden zijn leerlingen te vergroten. <
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E

Een
en woordenboek
woordenboek
voor
voor kinderen
kinderen

commissie na: 'Een commissie is een
commissie na: 'Een commissie is een
groep mensen met een bepaalde taak.
groep mensen met een bepaalde taak.
De [eestcommissie heeft eengeweldig
De feestcommissie heeft een geweldig
[eest georganiseerd. ' We vonden de
feest georganiseerd.' We vonden de
omschrijving vaag, maar misschien
omschrijving vaag, maar misschien
komt dat weI doordat het gewoon
komt dat wel doordat het gewoon
een erg vaag woord is.

een erg vaag woord is.

• BEETJE SllNGERIG
• BEETJE SLINGERIG

Jasper, Kamiel en Floris Jansen
Jasper, Kamiel en Floris Jansen
p de kinderpagina van de
kenis toch moeilijk aan anderen kuntoch moeilijk aan anderen kun kenisuitleggen.
van de nen
p de kinderpagina
stond laatst een
krant
uitleggen.
nen
stond
laatst
een
krant
woord dat we niet snapten:
Dat is niet de schuld van die dikke
Dat is niet de schuld van die dikke
nietdat
snapten:
we we
woord dat
aalmoes.
Toen
in de Van Dale. Die is niet voor kinderen
in
de
Van
Dale. Die is niet voor kinderen
we
dat
Toen
aalmoes.
dikke Van Dale opzochten, gemaakt, maar voor volwassenen, die
gemaakt,
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rijtje. De omschrijvingen staan er in
gewone taal. Bijvoorbeeld corvee: `als
je corvee hebt, ben je aan de beurt
om een huishoudelijk werkje te
doen. Je doet bijvoorbeeld de afwas,
of dekt de tafel'. Als de uitleg toch
nog wat moeilijk uitvalt, staat er altijd een voorbeeldje bij, zoals bij territorium: `een territorium is een gebied
waar een mens of een dier de baas is.
Hij bewaakt dat gebied. Onze hond

Ft ninf

1

blaft tegen elke vreemde die binnenkomt. Hij verdedigt zijn territorium.'

We vinden de Junior een leuk woordenboek, vooral omdat alles er zowat
in staat. Alleen de vieze woorden
niet. Maar die kenden we al. Bij het
zoeken merkten we wel dat het woordenboek bij condoom niet helemaal
eerlijk voor jongens is: 'een condoom
is een zakje van rubber dat een man

om zijn piemel kan doen als hij vrijt.
Zo maakt hij een vrouw niet zwanger
en brengt hij geen besmettelijke ziektes over.' <
Marja Verburg en Monique Huijgen,
Van Dale Juniorwoordenboek Nederlands.

Utrecht, Van Dale Lexicografie, 1994.
Gebonden f 37,50; in integraalband

I 30,-. ISBN resp. 90 6648 051 3 en 90
6648 052 1

1 IP Niet alleen woorden hebben hun geschiedenis, ook de zaken waarnaar zij

verwijzen maakten vaak een opmerkelijke ontwikkeling door. In de nieuwe
rubriek'Etymofilie' zal Ewoud Sanders steeds een beknopte cultuurhistorische
beschrijving geven van een alledaags begrip, met de taal als uitgangspunt.
In deze eerste aflevering: de bougie.

Ewoud Sanders

B

OU

ij nam de bougie van
den pijler der trap, en
ging naar boven; hij met
zijn couranten naar de
eetkamer." Dat schreef
Louis Couperus in 1889, in Eline

ie

moderne Nederlandse naslagwerken
schrijven bijna altijd Bougie. Bougie
stond bekend als de beste ankerplaats
langs de hele Algerijnse kust, waar
Italiaanse kooplieden een levendige
handel dreven.
Vere.
Aanvankelijk betekende bougie in
Bijna dertig jaar voor Couperus dit het Frans `fijne kaarsenwas uit de haschreef, had Lenoir in Frankrijk de
venplaats Bougie'. Maar zoals bij zoeerste bruikbare gasmotor uitgevon- veel van dit soort woorden, werd
den. Om het gas tot ontploffing te
bougie al snel een soortnaam voor
brengen maakte hij gebruik van enwaskaars. De Fransen kenden nog
kele batterijen. Deze bleken echter
een ander woord voor kaars, namehoogst onbetrouwbaar, en al snel be- lijk chandelle. Op den duur kregen
dacht men andere ontstekingsmecha- deze woorden verschillende betekenismen. Vanaf 1888 noemt men zo'n nissen. In de 17de eeuw was de chanvonkbrug in Frankrijk een bougie.
delle een eenvoudige talkkaars voor
Nu zal niemand Eline Vere ervan
het volk; de bougie was de chique
verdenken dat zij met het ontstekaars voor aristocraten.
kingsmechanisme van een explosieIn die zelfde eeuw kreeg bougie
motor naar boven liep. Nee, zij pakte nog een andere betekenis, die ook in
een kaars van de trappijler. Maar de
het Engels en Nederlands zou doorbougiekaars en de autobougie zijn
dringen. Vanwege de overeenkomst
wel familie van elkaar.
in vorm noemde men een bepaald
chirurgisch instrument een bougie.
Om deze familierelatie bloot te legHet ging om een dunne, lange, gladgen moeten we een flinke stap terug de cilinder die werd gebruikt om 'nadoen, namelijk naar de middeleeutuurlijke kanalen in het lichaam' wen. Omstreeks 1300 genoot de Alzoals de pisbuis - te onderzoeken,
gerijnse havenstad Bugia een grote
open te houden of te verwijden. In
reputatie als producent en exporteur de 19de eeuw onderscheidde men
van fijne was. Bugia wordt ook wel
maar liefst dertig verschillende soorals Boedjaya gespeld of Bugaya, maar ten bougies. De zogeheten weke bou-

gie bestond uit een in was gedoopt

rolletje linnen. Het verwijden van
een kanaal met een bougie noemde
men bougisseren.
De overgang van de kaars die bougie
heette naar de autobougie verliep via
de functie. Het lijkt nu een beetje
vergezocht om het minuscule vonkje
in de bougie te vergelijken met het
vlammetje van de waskaars, maar
aanvankelijk was dat vonkje helemaal niet zo klein. Bij sommige vroege explosiemotoren werd het ontstekingsmechanisme verwarmd door
een forse brander. In Nederlandse naslagwerken sprak men aanvankelijk
van porseleinen gloeibuisje. Vanaf 1917
vind je bougie in de betekenis waar
wij tegenwoordig als eerste aan denken.
Er zijn trouwens ook mensen die
bij bougie helemaal niet denken aan
dat gevoelige porseleinen gloeibuisje
dat 's winters voor zoveel startproblemen zorgt. Volgens de grote Van
Dale betekent een vuile bougie oplopen
in de volkstaal zoveel als `een geslachtsziekte krijgen'. Dit is geen exportprodukt uit de havenplaats Bougie. Waskaarsen trouwens ook al lang
niet meer. Tegenwoordig handelt
men er voornamelijk in olie.
<
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Hoe komt het dat we graag samenstellingen en
afleidingen overnemen uit het wetenschapsjargon? Waarom is een epicentrum méér centrum
dan een gewoon centrum? Over het principe
van 'meer is beter' en de lokroep van woorden
die ons vertrouwd voorkomen.

1)e meerwaarde van metaforen
Erik van der Spek

Ten eerste is er natuurlijk hun wetenschappelijke herkomst. Nieuwe termen uit de (gepopulariseerde) wetenschap worden gemakkelijk opgepikt,
ze dragen immers een aura van wetenschap en kennis. Zelfs wanneer ze
al wat langer zijn losgemaakt uit het
wetenschappelijke vertoog, behouden ze toch een kleine kern van diepzinnigheid: een geur van heiligheid.
Je bent niet van de straat als je deze
woorden gebruikt.
Maar Klerkx' voorbeelden hebben
iets extra's: het zijn namelijk bijna algidsfossiel, kweekvijver, metaalmoeheid, lemaal samenstellingen of vaste verbindingen (zwart gat, kritische massa).
radiostilte en vervaltijd: er gaat een
grote aantrekkingskracht van uit, ze Ze bevatten daarbij minstens één
woorddeel dat ons vertrouwd is. En
'bekken lekker'. Hoe komt dat?
dat draagt in mijn ogen bij tot hun
succes: we denken deze woorden te
DE VERVALTIJD VAN BIEFSTUK
Ik denk dat deze woorden een aantal kennen. Volgens mij zijn er maar
weinig mensen die de betekenis van
'succesfactoren' in zich verenigen.
n het oktobernummer van
Onze Taal geeft Jan Klerkx een
aantal voorbeelden van wetenschappelijke termen, zoals
epicentrum, lakmoesproef en
splijtzwam, die in een vaak afwijkende betekenis in brede kring wortel
hebben geschoten. Een vraag die
Klerkx niet beantwoordt, is waarom
dergelijke woorden het buiten het
oorspronkelijke vakgebied zo goed
doen. Want dat is een opvallend kenmerk van de door Klerkx genoemde
voorbeelden en ook van woorden als

lakmoesproef f of vervaltijd ooit in een

woordenboek hebben opgezocht: we
leren hun betekenis op basis van de
context. De combinatie van het bekende met het vertrouwde werkt onweerstaanbaar. We kennen 'verval'
Wat vermeldt Van Dale 1992 bij enkele begrippen die steeds vaker in
een figuurlijke betekenis worden gebruikt? De overgang van metafoor
naar idioom blijkt in de meeste gevallen nog niet voltooid te zijn.
gidsfossiel: fossiel met een grote horizontale en een geringe verticale verspreiding, dat dus slechts in bepaalde
aardlagen wordt aangetroffen en kan
dienen om de relatieve ouderdom
van sedimenten vast te stellen.
kweekvijver: vijver waarin vis wordt
gefokt (ook fig.): de kunstacademie is
een kweekvijver voor jong talent.
metaalmoeheid: verschijnsel dat na
langdurig gebruik bepaalde eigenschappen van een constructiemetaal
verloren gaan, waardoor scheuren,
breuken, enz. kunnen optreden.
radiostilte: stilte ontstaan door de
onmogelijkheid tot uitzenden en ontvangen van radiosignalen (Koenen
1992: 2 absoluut stilzwijgen jegens
pers en andere media).
vervaltijd: (weinig gebruikelijk) vervalperiode: de vervaltijd is eerst begonnen toen de natie aan zich zelve is
gaan twijfelen.
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en we kennen 'tijd', dus we weten
ook wel wat vervaltijd is - denken we.
We proberen het uit in de praktijk:
'De vervaltijd van een biefstuk is
twee dagen.' Reageert de luisteraar
positief? Dan gaan we ermee door:
'De vervaltijd van hun relatie bleek
korter dan we gedacht hadden.' We
hebben er weer een speelgoedje bij.

•

moeilijk hard te maken, maar ik denk
dat de meeste gebruikers van het
Het klinkt plat
woord gewoon denken aan 'meer
waarde': alles heeft waarde, maar wie
wanneer je iemand
iets extra's heeft, spreekt over meerwaarde.
een fascist noemt,
Dit enigszins loze gebruik van het
woord heeft voor mij altijd een vromaar maak er
lijke bijbetekenis, omdat ik het
woord meerwaarde niet los kan zien
SMAAKVERSTERKER
crypto-fascist van
van zijn klassiek-marxistische betekeDan is er nog een derde reden die bijnis. In de meerwaarde-theorie is de
draagt tot de bloei van deze wooren je hebt iets
meerwaarde het verschil tussen de
den. Dat is het primitieve idee 'meer
waarde van de arbeid die een arbei•
is beter'. Aan de populariteit van de
der levert, en het ontvangen loon. De
genoemde samenstellingen ligt mijns
meerwaarde manifesteert zich als
inziens het gevoel ten grondslag dat
winst voor de bezittende klasse.
een woord waaraan je een ander
Zo heeft, ook na de val van de
woord (of een voorvoegsel) toevoegt, hoor ik het voortdurend: 'Wat is de
muur en het einde van de koude oor
daarmee aan betekenis wint. Met an- meerwaarde van jullie bureau?' 'Onze
een van de kernbegrippen uit de -log,
dere woorden: radiostilte is méér stilte meerwaarde ligt vooral in het maatmarxistische economie zich als een
dan gewone stilte, een epicentrum is
werk dat we leveren.' Een marketing- luis in de pels van de marketeers geméér centrum dan een gewoon cenverhaal zonder meerwaarde is al haast nesteld. <
trum. Het feit dat het voorvoegsel
niet meer denkbaar. Het is natuurlijk
'epi' voor de meeste Nederlandsers
toch al betekenisloos is, maakt een
dergelijke gedachtengang nog gemakkelijker (een verschijnsel dat
door Carmiggelt is uitgebuit toen hij
het woord epibreren bedacht).
Er zijn meer aan het Latijn of
Grieks ontleende voorvoegsels waarmee dit proces op gang gebracht kan
worden, zoals crypto- of meta-. Ze fun- Dik Brummel - Den Haag
geren een beetje als ve-tsin, een
smaakversterker die het effect van de In een op grote schaal verspreide re- melijk nog een zorgwekkende geaanwezige kruiden en specerijen ver- clamebrochure van Apple-Macintosh dachte bij me op. Kun je van compatisterkt. Het klinkt plat wanneer je iestaat in koeieletters: bie eigenlijk wel een vergrotende trap
mand een fascist noemt, maar maak
maken? Is het niet net zo'n absoluut
er crypto fascist van en je hebt iets.
Hij is krachtiger dan een PC.
bijvoeglijk naamwoord als uniek of
Door dit merkwaardige procédé lijkt Gebruiksvriendelijker dan de Macintosh. gelijk of fotografisch? Een installatie een crypto-fascist ook méér fascist te En compatibeler dan beide.
bedrijf zou toch ook een wat miszijn dan een gewone, hoewel het in
plaatst opschepperige indruk maken
feite natuurlijk minder is.
Compatibeler? Ik vraag me af hoe ik
als het zou beweren nog elektrotechniOok Nederlandse voorvoegsels
dat woord moet uitspreken. Aan de
scher te zijn dan de collega? Aan de
kunnen een versterkende werking
heer Warbout van AM Nederland
andere kant kan ik me bij de vergrohebben in combinaties waarin ze in
(een van de in de brochure genoem- tende trap van compatible wel iets
feite onnodig zijn. In Onze Taal is al de dealers) vraag ik: 'Moet ik kompét- voorstellen: de nieuwe Macintosh
eens eerder gewezen op de populari- tebeler of kompettíebeler zeggen? Of
heeft kennelijk 'nog meer aansluitteit van woorden als inschatten en op- moet het misschien meer kompettebel mogelijkheden' of 'kan met nog meer
starten in situaties waarin schatten en zijn? Hoe doet u dat, bijvoorbeeld bij software werken'. Dat had er dus ook
starten ook zouden voldoen. Hieraan een presentatie?'
kunnen staan. Maar zou het net zo ligt hetzelfde principe ten grondslag:
Tja. Het zal hem worst wezen,
hoe zal ik het zeggen - 'flink' gestaan
als je een loos element toevoegt, wint maar hij wil deze halve gare niet voor hebben?
je woord aan betekenis en krijgt het
het hoofd stoten. "Ik heb het alleen
Zou compatibeler een woord kunmeteen wat meer cachet.
door een Belg horen uitspreken, en
nen worden dat wel op schrift kan
die zei kompettíebeler. Maar voor het
bestaan maar dat niet wordt uitgeMEER WAARDE
Nederlands is meer kompéttebel zoals u sproken? Verdraagt de taal zoiets of
Mijn favoriete samenstelling die los- zegt misschien wel het beste. Doet u zal het geesteskind niet lang leven?
gezongen is uit zijn land van herdat maar gerust. Dag meneer."
Ik ben benieuwd naar reacties van
komst, is meerwaarde. Op mijn werk
Ik ben er nog niet uit. Er komt na- lezers.
<
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Op zaterdag 21 oktober is het thema van
van het genoothet tweejaarlijks
tweejaarlijks congres van
schap 'Als
,Ais u begrijpt wat ik bedoel -— kennis
begrijpelijk
begrijpelijk maken
maken voor
voor iedereen'.
iedereen'. Het werk
illustratief
van een wetenschapsjournalist is iIIustratief
voor hetgeen die
dag
centraal
zal staan.
zal
die
Ais een
een quark
"Als
een natuurkundige over een
spreekt, heeft hij
hij er een
een veel
veel preciezer
preciezer beeld
beeld
van
dan
wij.
Maar
een
goede
kan
journalist
Maar een
van
er wei
boeiends over
over vertelvertelwel iets zinnigs en boeiends
len." Over
van een goede beginOver het belang van
schrijven in beelden en
kunst van
van het
en de
de kunst
zin, schrijven
weglaten. Een interview met Hans van
weglat
Maanen,
wetenschapsredacteur.
eaanen, 'wetenschapsredacteur.
M
/I

laap
jaap de
de long
jong
ienduizenden onderzoekers ververoorzaken jaarlijks een onafzienteksten. Er bebare stroom van teksten.
staan
staan tijdschriften vol met zinnen als: "Retinale degeneratie
M nen
van de macula kan een myopische
complicatie zijn, maar ook een diabetische,
tische, chorodale reactie, waarbij de
met een argonlaser de
behandeling met
enige profylactische therapie is."
Voor oogspecialisten
oogspecialisten vormt zo'n
tekst geen enkel probleem. Zij
Zij kennen immers de vaktermen en de achterliggende
probleemstellingen. Maar
Maar
terliggende probleemstellingen.
de gemteresseerde
geïnteresseerde doorsneelezer? Die
is dankbaar dat er
er wetenschapskaternen
en
populair-wetenschappelijke
nen
bestaan. De redacteuren
tijdschriften bestaan.
een leesbare
leesbare selectie
selectie
maken daarin een
nieuws,
van het
het wetenschappelijke nieuws,
dat zich vaak in ontmoedigende taal
aandient. Wat is daarvoor nodig?
Kennis van het wetenschappelijke
bedrijf en van onderzoekmethoden,
en een goede neus voor nieuws.
nieuws. En
zeker ook: de vaardigheid om een
verhaal te vertellen. Hans van MaaMaa
verhaal
Yak als
als wetenschapswetenschapsnen neemt zijn
zijn vak
-ne
journalist serieus: "Wetenschappers
zijn, als ze een artikel schrijven, vaak
vaak
al blij als het
Dat er
er
het op papier staat. Dat
ook mensen zijn die het dan
dan nog
moeten lezen, is voor hen vers twee.
twee.
Voor mij gaat het
het daar juist om:
am : ingeen saaie verhalen moet jeje
wikkelde en
op smaak
smaak brengen."
Zijn moeder mocht
mocht graag
graag vertellen
'--
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eWe
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uarks, DNA
DNA of
"Q
Q
REM- slaap: de lezer mag
REM-slaap:
niet afhaken"
afhaken"
Het ambacht van de
wetenschapsjournalist
wetenschapsjournalist
Hans van Maanen (1950) is wete nschapsredacteur bij Het Parool. Na een studie sociologie begon hij zijn loopbaan bij het
Economisch Dagb lad. Vanaf 1981 werkte
hij voor het Haarlems Dagblad, waar hij
het handw erk leerde op de binnen- en bu itenlandredact ie. Daar ontwikkelde hij ook
een wetenschapspagina. In 1988 werd hij
redacteur bij Het Parool. Hij publiceerde
De wet van ... (1988) , Kleine encyclopedie
van misvattingen (1989) en Het kerkhof van
de wetenschap (1991). Verder verschenen
van hem De school van Richter en andere
geta llen (1990), Onmenselijke zintuige n
(1991) en enkele spelletjesboeken.

met een redactioneel artikel van
van dat
tijdschrift over deze onderzoeken.
onderzoeken.
]ournalisten
krijgen namelijk voorJournalisten krijgen
inzage bij bepaaIde
bepaalde tijdschriften.
tijdschriften.
In dit geval boeit
boeit me het beeld van
het slapen
de bandrecorder: tijdens het
wordt als het ware de hele dag, die is
opgenomen op de bandrecorder in
onze
nag een aantal keren
onze hersenen, nog
Daardoor leleversneld teruggespoeld. Daardoor
ren we. Het redactionele artikel in
Science levert dit beeld en geeft al
dat
dat de kleine Hans al als tienjarige
een eigen krantje vol
vol schreef,
schreef, met de gratis een eerste bewerking van de
De Lastpost, compittige wetenschappelijke artikelen.
innemende titel De
pleet
Die artikelen lees ik eerst als jourfoto's en puzzels. Maar Van
pleet met foto's
Maanen koos niet voor de School
nalist: zit er een
een mooi verhaal in?
Maanen
levoor ]ournalistiek.
Journalistiek. Na een studie we- Vervolgens ga ik de artikelen goed lezen, want als ik ze
niet
helemaal
betenschapssociologie en -filosofie
-filosofie
ze niet
Yak in de praktijk gegrijp, breekt me dat op
heeft hij het vak
op.. Vaak begrijp
heeft
geleerd. "Onder journalisten
journalisten geldt
geldt bijbijik de wetenschappelijke kant van de
artikelen
tijdens het schrijartikelen pas echt
echt tijdens
na het adagium
adagium:: wie van de School
Yen.
Journalistiek komt,
komt, kan niet ven.
voor de ]ournalistiek
Tijdens het lezen zoek ik al naar
schrijven
."
schrijven."
een pakkende
pakkende eerste
eerste zin.
zin. Als
Aisik
ik die
keer zo gegeheb, is het
het verhaal tien keer
Hoe gaat een wetenschapsjournaschrijven . Een
Een goede
werk? Wat doe
makkelijk te schrijven.
list te werk?
doe je vanaf het
het kenmerk van het
moment dat je een interessant we- eerste zin is het
ware
in
de
journalistiek.
Of het
tenschappelijk artikel
artikelleest
tot
het
het stuk
leest
DNAof
ofREMREMquarks, DNA
nu gaat over quarks,
moment dat het stuk in de krant
slaap: de lezer mag
afhaken.
staat?
mag niet afhaken.
"Laten we een concreet voorbeeld
Daar is alles op gericht
gericht.. Ik zoek een
nemen. Ik
Ik heb afgelopen
afgelopen zomer
zomer een
eerste zin met een onverwachte wennemen.
stuk geschreven
paradox, een vreselijk
geschreven over wat er in je her- ding, een paradox,
senen gebeurt als
als je
je slaapt
slaapt ('Leren
('Leren
cliche.
eerste zin
zin moet
moet een haakcliché. Een eerste
verdoe je in je slaap', Het Parool, 6 auje hebben waar de rest van
van het ver
haal aan hangt.
hangt.Veel
VeeI schrijvers
schrijvers begingustus
-hal
1994) . Daarvoor heb ik twee
gustus 1994).
nen nog steeds over de onderzoeker
artikelen
artikelen uit Science aangevraagd,
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die dit of dat gedaan heeft en beschr ijven pas na vijf alinea's wat hij
ontdekt heeft. Ik wil daar als lezer
niet op wachten. Is de eerste zin
goed, dan leest de lezer ook de tweede, en als die aardig is ook de derde.
Het is de kunst de lezer van alinea tot
alinea mee te slepen in het verhaal.
Zelfs kleine dingen als tikfouten en
afbreekfouten kunnen de lezer aflei-

Scholierendie een repetitie
hebben, leggen het boekwel
eens onderhun hoofdkussen,
in dehoop dat de leerstof's
nachts naar de hersenen
doorsijpelt. Deze oudefabel
blijkteen onverwachte grond
vanwaarheidte hebben: de
hersenenoefenen tijdens de
slaap gewoon door. Alleen het
boekkan gevoeglijk worden
weggelaten.

LereD
doeje
• •
IDJe
slaap
door HANs VAN.MAANEN

.

EN DERDE DEEL van ons leven brengen ,wij slapend door - en een gr oot
deel van die slaap blijkt te worden
besteed aan het vastleggen van zaken die wij overdag hebb en meegemaakt.
Allerlei vaardighed en die wij overdag hebben aan geleerd, word en nog even doorgenomen en geoefend. en allerl ei gebeurt enissen
die wij hebbe n meegemaakt, worden versneld teruggespeeld en overgespoeld naar
het lange-terrnijngeheugen .
Twee art ikelen in het vorige nummer van
het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschr ift SCience (dl 265, p. 676 en 679) werpen
een nieuw licht op de processen die zich
afspelen tijdens onze slaap. Te zamen vormen ze het eerst e duidelijke bewijs dat de
slaap van essentieel belang is voor het goed
functioneren van het gehe ugen . Zowel het
'motorisch' geheugen - waarin vaardigheden als pianospelen en autorijden zijn opgeslagen - als het 'episodisch' geheugen waar in gebeurtenissen en voorvallen en
plaatsen worden bewaa rd - word en bijgewerkt en versterkt tijdens de. slaap .

E

den. Oat moet je niet hebben, want
er staan veel verhalen in de krant en
de hond van de lezer wil uitgelaten
worden maar ik wil dat de lezer toch
mijn stuk leest."
Welke andere bronnen raadpleeg je
nog?
"Sommige verhalen over kometen of
over Jupiter heb ik zo vaak geschreYen, die doe ik op mijn ruggemerg.
Maar het menselijk geheugen is niet
een van mijn specialismen . Ik moest
dus allerlei bronnen raadplegen .
Voorwaarde voor een goed verhaal is
dat ik het onderwerp zelf helemaal
begrijp, verteer en dan opnieuw opbraak. Het stuk is de uilebal die door
en door verteerd uit de maag komt.
Onbegrijpelijke zinnen zijn onbegrepen zinnen. Wat ik niet begrijp, laat
ik weg of ga ik onderzoeken. journalisten zitten in de riante positie dat
ze specialisten kunnen bell en als ze
iets niet weten. En die leggen het
meestal graag uit; dat is een weelde.
Zo heb ik het Herseninstituut gebeid
voor informatie over dromen tijdens
je niet-REM-slaap. Zonder succes heb
ik ook naar een ander instituut gebeld voor de vertaling van enkele begrippen, zoals 'procedural' en 'episodic memory'. Omdat de tijd drong,
heb ik ze uiteindelijk, na enig uitproberen op mijn collega's, maar rechtstreeks vertaald als 'motor isch' en
'episodisch geheugen'. Verder heb ik
een encyclopedie en een boek van
Scientific American over hersenen geraadpleegd voor achtergrondinformatie . Vooral om te kunnen vertellen
wat er al eerder op dit gebied onderzocht is. Oat maakt een verhaal vaak
levendig.
Belangrijk is ook dat je weet wat je
weg moet laten. De free-lancers die
voor ons schrijven, willen graag alles
vertellen wat ze weten. Ze schrijven
DNA voluit als desoxyribonucietnezuut
en leggen uitvoerig uit waarom het
zo heet. Ze beschrijven precies de opbouw van een atoomkern, terwijl je
dat niet nodig hebt. je moet je verhaal in de krant strak vertellen, je
niet verliezen in details. Geef aileen
dat wat de lezer nodig heeft, en niet
meer, behalve om iets te verlevendigen . Het heeft geen zin om bij Adam
en Eva te beginnen, want dan jaag je
lezers weg . Sommige begrippen, zoals
hippocampus in het stuk over herse-

nen, zijn ook te ingewikkeld om even
uit te leggen. Je moet ze wei zelf begrijpen, maar je bespaart het de lezers. Ik ken geen groter compliment
voor een artikel dan : er staat geen
woord te veel in."
Wat voor soorten informatie uit de
wetenschappeIijke artikelen heb je
in dit geval geschrapt?
"Hoe ze de proeven precies gedaan
hebben. Hun statistieken heb ik weggelaten, maar zelf kijk ik wei zo nu
en dan naar de zogenoemde 'significantle' van hun resultaten . Verder
haal ik de tabellen, grafieken en de
verdere verdediging van hun ideeen
eruit. Ik zeg hier bijvoorbeeld aileen
maar: 'McNaugh tons verwachting
kwam uit', maar in hun artikel staat
daar natuurlijk veel meer informatie
ove r. Het apparaat waarmee ze onderzoek hebben gedaan, is heel ingenieus, maar daar ga ik niet diep op
in.
Aan de andere kant voeg ik dingen
toe. Om het wat levendiger te ma ken . Saaie verhalen moet je op smaak
brengen. Oat komt bijvoorbeeld
voort uit vragen van mijn collega's:
wat bedoel je daarmee? Ik heb toen
wat toegevoegd over de REM-slaap en
die dromen. Mijn coil ega Yond dat
het verhaal op het eind een beetje
wegliep en ik heb toen het slot wat
aangescherpt. Er moet wei een evenwicht zijn tussen het echte nieuws en
wat je eromheen wilt vertellen."
Wat voor technieken gebruik je
zelf om een stuk leesbaar te maken?
"Ik voeg voorbeelden, feiten en verhaaltjes toe die ervoor zorgen dat een
verhaal niet te abstract wordt, en
probeer via toegankelijke beelden
toch verantwoord te vertellen. 'Etsen '
- de ervaringen zijn in je hersenen
geetst: dat was een mooi, bruikbaar
beeld, dat aansluit bij de uitdrukking
'in je geheugen gegrift'. Wetenschappelijke auteurs nemen te vaak aan
dat de lezers wei weten waar het over
gaat. Of ze vinden dat een beeld te
veel versimpelt. Die angst dat het
niet helemaal klopt, heb ik veel minder dan de geleerden, want de krant
is geen wetenschappelijk tijdschrift.
Veel hoogleraren willen graag in de
krant, maar dan wei op hun overgenuanceerde manier. Oat kan ik de le- >
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zers
en soms
zers niet
niet aandoen,
aandoen, en
ik dan
dan
zit ik
soms zit
ook
op
het
scherp
van
de
snede
te
ook op het scherp van de snede te
onderhandelen
om een
een correcte,
correcte,
onderhandelen om
maar
veel
te
ingewikkelde
uitleg te
te
maar veel te ingewikkelde uitleg
vereenvoudigen.',

listiek.
Bierslistiek. De
De chef-redacteur
chef-redacteur Rob
Rob Biersrna
wil,
zegt
hij
zelf,
ontzag
voor
ma wil, zegt hij zelf, ontzag voor de
de
wetenschap
wetenschap bijbrengen.
bijbrengen. Dat
Dat is
wel
is wel
het
het laatste
laatste wat
wat ik
ik wil."
wil."

vereenvoudigen."

Wat
meer om
om verveling
verveling
Wat doe
doe je
je nog
nog meer
bij
lezer voor
voor te
te zijn?
zijn?
bij de
de lezer
"Ik
gevoeligheid ontont"Ik heb
heb een
een soort
soort gevoeligheid
het
ritme
wikkeld
voor
van een
een stuk
stuk
wikkeld voor het ritme van
(te
of juist
juist te
te korte
korte zinnen
zinnen
(te lange
lange of
(hijgstijl))
alivan ali(hijgstijl)) en
en voor
voor de
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de lengte
nea's.
Ook
probeer
ik
op
de
samennea's. Ook probeer ik op de samenhang
zinnen te
te letten.
letten. Met
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hang tussen
tussen de
de zinnen
maren,
dan
maren, echters,
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wants, dussen
dussen en
en dan
ooks probeer
die aan
aan te
te brengen.
brengen.
ik die
ooks probeer ik
En
En met
met aanloopjes
aanloopjesals
als'Merkwaardig
'Merkwaardig O
genoeg...' en
'Wat
gebeurde
in die
die
er in
genoeg...' en 'Wat gebeurde er
acht uur?' Ik
wil
vaak
een
voorschot
Maanen:
Wetenschapsjournalist Hans van Maanen:
acht uur?' Ik wil vaak een voorschot WetenschapsjournalistHansvan
geven op wat
voIgt.
En
met
de
sa"Je
moet veel medelijden met de lezer
heb"Je moet veel medelijden met de lezer hebgeven op wat volgt. En met de saben."
menhangwoorden
die
ik
toevoeg,
ben."
menhangwoorden die ik toevoeg,
probeer
probeer ik
ik ambigulteit
ambiguïteit te
te voorkomen:
voorkomen:
maareen
keer versus
een keer:
keer: beniet voor
voor professoren.
professoren. NRC
NRC
tenslotte niet
maar één
versus maar
be- tenslotte
maar een keer
ter is natuurlijk slechts een enkele keer. Handelsblad
valt
snel
ten
prooi
aan
ter is natuurlijk slechts een enkele keer. Handelsblad valt snel ten prooi aan
Ik bouw ook graag spanning
dit
die
dit soort
soort gewichtigheid,
gewichtigheid, maar
maar die
op
Ik bouw ook graag spanning op
met zinnen als: 'Het merkwaardige
krant
door profesprofeskrant wordt
wordt ook
ook veel
veel door
met zinnen als: 'Het merkwaardige
van dit onderzoek is ..., te meer omsoren
gelezen.
Ik
vind
onjournadat onjournavan dit onderzoek is ..., te meer om- soren gelezen. Ik vind dat
dat ...' En ik
roep ook
ook graag
graag een
een vraag
vraag
dat ...' En ik roep
op: 'Onverklaarbaar bleef tot nu toe
op: 'Onverklaarbaar bleef tot nu toe
waarom
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X en
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'Dit was
was
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Maar
door ...
... Maar
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die hadden het
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pen, want
want ...'
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Je moet iedere zin in een
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heet weer
In juli
juli 1994
ken dan nodig. Vaktermen moet je
doseren. Niet drie in een alinea, maar kuststrook
plotseling
overdekt
door
doseren. Niet drie in een alinea, maar kuststrook plotseling overdekt door
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koude
zee opkomende
snel uit
uit zee
er één gebruiken en die rustig uitleg- een snel
gen. Pas als die term twee keer gemist.
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dagblad
journalisten
de journalisten
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Gerrit Komrij
Komrij is een taalvirtuoos
die niet genoeg
gelauwerd kan
kan
genoeg gelauwerd
worden.
Arie Pos
Pos (Onze Taal
worden. Arie
1993
6) moest dit na
1993 nummer 6)
lezing
zo'n 2500 pagina's uit
lezing van zo'n
Komrij's oeuvre zonder meer

Telraamambtenaar!
Alternatieve kweepeer!

beamen; hij
hij verveelde zich geen
moment.
noemt woorden en
moment. Pos noemt
uitdrukkingen waarmee
waarmee Komrij
Komrij
de Nederlandse
taal verrijkte.
verrijkte.
Nederlandse taal
Volgens Joris
[oris van de leur
Leur
behoren zijn
zijn fraaiste vindingen

K

omrij's welbehagen
KOmrij'S

tot de
de categorie scheldwoorden.
tot

loris
van de
de Leur
Leur-- Breda
Breda
Joris van
ijn interesse voor invecinvecgewekt
tieven werd gewekt
door de bijdrage van E.
E.
van der Spek (Onze
Taal mei 1988), die aangeeft dat met name schrijvers en columnisten de kunst
kun st van
van het
het scheiden
schelden
verstaan . Sedert
Sedert lezing van
van dat artikel
verstaan.
streep ik in alle boeken scheldwoorden
den aan en verzamel ik ze in een gegevensbestand, zoals een
een ander postzegels in een album verzamelt
verzamelt.. Inderdaad leveren
leveren columns en polemieken
(immers: de taalvan literaire auteurs (immers:
vernieuw ers bij uitstek) het hoog
ste
vernieuwers
hoogste
Klein
rendement. Een
Een boektitel
boektitel als
als Klein
rendement.
scheldwoordenboekje van
van Louis
LouisFerdiFerdinand
Ceiine (Meulenhoff, 1991) moge
nand Céline
dat illustreren.
In mijn verzameling is Gerrit
Komrij - die al op zijn dertiende
scheldnamen in zijn agenda noteerde
note erde
- ruim vertegenwoordigd.
vertegenwoordigd. Niet
Niet ver
verwonderlijk overigens, getuige diens-wonderlijk
opvatting dat schelden en vloeken
aan te bevelen zijn voor de gezondheid:
heid:
"Het schelden dien t in ere te worden hersteld. Schelden bevordert de
waarheid, het lichamelijk welbehagen en de maatschappelijke verho udingen."

uitputtend te
te zijn.
zijn.Wegens
Wegens monoch uitputtend
aard blijven
blijven
humanitaire aard
tieven van humanitaire
de namen van de slachtoffers in
kwestie ongenoemd.
ongenoemd.
VOLTREFFERS

wat zelfstandizelfstandiKomrij bedenkt nogal wat
ge voltreffers: pijnlijk doeltreffende
invectieven. Allereerst
Allereerst zijn er wooreffectiviteit ontlenen
den
den die hun effectiviteit
aan
vorm (met name begin- en
aan de vorm
klinkerrijm).
Daarnaast zijn
neoklinkerrijm) . Daarnaast
zijn er
er neohun
logismen die het
vooral
van
van
het
hebben.
beeldende kracht moeten hebben.

Vormtrucs
- beginrijm
milieu-malloot
bellenblazer
bellenblazer
beroepsbemoeial
reguleerregent
studeerkamerklaas
studeerkamerklaas
- klinkerrijm
dollarartiest
kleurenpeuter
kleurenpeuter
opstapelbaasje
paradekwast
smetvreesadept
smetvreesadept
telraamambtenaar

Beeldengalerij
blokkenschuiver
blokkenschuiver
grashoer
In Komrij's scheldwoorden ontdekte gratepakhuis
gratepakhuis
vorrn, kuisheidsridder
ik drie terugkerende principes:
principes: vorm,
beeld, tegenstelling. Voor de indeling mosterdvrouwtje
in soorten beschimpingen neem
neem ik
ik
verzenoprekker
als uitgangspunt het aantal woorden
dat Komrij gebruikt
DUBBELLOOPSINVECTIEVEN
gebruikt om zijn oppoDU BBELLOOPSI NVECTI EVEN
nent te beschimpen
(voltreffers, dub- Sommige person
en wekken zoveel
zoveel
beschimpen (voltreffers,
personen
belloopsinvectieven en kanonnades)
kanonnades).. adrenaline op dat de schrijver zich
genoodzaakt ziet extra munitie aan
Deze bijdrage
bijdrage pretendeert
pretendeert geen wewedubb elloopsinvectief.
tenschappelijke analyse te bieden,
te voeren
voeren:: het dubbelloopsinvectief.

te
Het zelfstandig scheldwoord schiet te
kort en
en moet verrijkt worden met
met een
of meer bijvoeglijke
bijvoeglijke naamwoorden
naamwoorden
om de effectiviteit te vergroten.
vergroten .
Voorbeelden van vernietigende comzijn:
binaties zijn:
• pokdalige
pokdalige bakvis
uitje
• veelgerokt
veelgerokt uitje
alternatieve kweepeer
• alternatieve
kweepeer
• langoureuze neuroticus
neuroticus
• deerniswekkende pauw
pauw
Opvallend zijn de verwijzingen
verwijzingen naar
flora en faun
a. Het zijn de bijvoeglijbijvoeglijfauna.
ke naamwoorden die de kwalificatie
gevat maken; bakvis is geen complivern iement, maar pokdalige bakvis is vernieBij de keuze van het bijvoegtigend. Bij
bijvoeg
lijk naamwoord wordt soms het prin-lijk
cipe van klankrijm
klankrijm gebruikt (marginaIe
le paljas, schietgrage blaag). Beginrijm
wordt vaker toegepast
toegepast,, wat een aantal
alleraardigste alliteraties oplevert:
• ffluidumlo
ze flierefluiter
fliereflu iter
luídumloze
gansje
• gemiddeld gansje
• kardinaal op klompen
klompen
• poëzieprofessor
poezieprotessor
• verbleekte blaaskaak
blaaskaak
• windrichtingzoekende
windrichtingzoekende weerhaan
' KANONNADES

Tegenstellingen
Wanneer zelfs
zelfs een dubbelloopsinvecdubb elloopsinvecWanneer
effectiviteit te wensen overtief aan effectiviteit
laat, ontstaan
kwalificaties als:
als:
ontstaan kwalificaties
• afgestompte
afgestompte haarloze behangerskwast
• stilistisch begaafde snurkcriticus
• Don
DonQuichotes
Quichotesop
op padvinders
padvindersformaat
formaat
• met wijwater
wijwatergevulde
wangzak
gevulde wangzak
• stukadoor met evenwichtsstoornis
evenwichtsstoornis
Opvallend is dat de scheldzin nu
een tegenstelling bevat (haarloos
<
-> kwast; Don Quichotes
Quichotes<—>
<-> pad<—>
pad- >
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vinder;
vinder;snurk
snurk<->
<—>criticus).
criticus). Veel
Veelvan
van
Komrij's
'dodelijke'
volzinnen
kenKomrij's 'dodelijke' volzinnen kenmerken
merken zich
zich eveneens
eveneens door
door vermakevermakelijke
tegenstellingen:
lijke tegenstellingen:
•• defaecerende
veerdefaecerendekangoeroe
kangoeroedie
dieeerst
eerstveertien
dagen
feest
heeftgevierd
een
tien dagen feest heeft gevierd in
ineen
bruine-bonenpaleis
bruine-bonenpaleis
••wattenfabrikant
hetwoord
over
watten fabrikantaan
aan het
woordover
stalen
springveren
stalen springveren
••hoogbejaarde
van
foetusdie
diestijf
stijfstaat
staatvan
hoogbejaarde foetus
de
infantiele
fixaties
en
frustraties
de infantiele fixaties en frustraties
•• Sint
die
Sintdertilliputters
der lilliputtersop
opeen
eenmetric
merriedie
eerst
twaalf
dagen
in
een
vijver
eerst twaalf dagen in een vijvermet
met
aluin heettgezwommen

aluin heeft gezwommen

Naast
Naastbovenstaande
bovenstaandescheldzinnen
scheldzinnen
creeerde
perkamenten
hun
kunstbedisselaars in
in Den
Den
tuindersmet
drieandersoortimethun
perkamentenkunstbedisselaars
selfsupporting
supportingtuinders
creëerdeKomrij
Komrijnog
nogdrie
andersoorti- •• self
ge kanonnades.
schoongeharkte
hersenpan
Haag
Haag
schoongeharkte hersenpan
ge kanonnades.
••alternatieve
hunmet
met •• door
treurbuis gegenereerd
gegenereerd uituitpiggelmeetjesininhun
doorde
detreurbuis
alternatievepiggelmeetjes
Vorrnzinnen
gehaakte
lapjes
en
houten
klompen
en
vaagsel
vaagsel
gehaakte lapjes en houten klompen en
Vormzinnen
•• radicalo
ecologische
ecologischeborrelnootjes
borrelnootjesvolgestouwde
volgestouwde
radicalo evangelico
evangelico &
& ex-geitewollenex-geitewollensokkio
onderkomentjes
Schelden
Daaromsluit
sluit ik
ik
onderkomentjes
Scheldenlucht
luchtOpe
op.Daarom
sokkiocarrietisten
carrièristen(eindrijm)
(eindrijm)
met
het
oog
op
het
nationale
welbemet het oog op het nationale welbeVerbale karikaturen
Ratelende
vinden
adviesuw
uwscheldtavinden af
afmet
scheldtamethet
hetadvies
Ratelendescheldkanonnades
scheldkanonnades
Verbale karikaturen
•• die
nogaltijd
op
zijn
in
1948
aangelent
eens
te
onderzoeken
door
•
bierzuipende,
porno
koekeloerende,
lent eens te onderzoeken dooraan
aande
de
• bierzuipende, porno koekeloerende,
die nog altijd op zijn in 1948 aangeschafteriiwiel,
inclusiefgezondheidsbloeddorstige,
pathologische
klagers
en
hand
van
genoemde
principes
een
gebloeddorstige, pathologische klagers en hand van genoemde principes eengeschafte rijwiel, inclusief gezondheidszadel
rukkers
paste
pastekwalificatie
kwalificatietetevinden
vindenvoor
voorde
de
rukkers
terugtraprem,deelneemt
deelneemtaan
aan
zadelen
enterugtraprem,
het
••[rauderende,
meestverwenste
verwenstekennis.
kennis.Het
Hetisis
periodiek door
dooruumeest
frauderende,stelende
stelendeen
enmet
metperiodiek
hetwoonwerkverkeer,
woonwerkverkeer,maarwiens
maar wiens
knolbegonia
het
vorige
week
heeft
begeheugenverlies
of
opportune
blindheid
een
van
de
geheimen
van
Komrij's
geheugenverlies of opportune blindheid een van de geheimen van Komrij's
knolbegonia het vorige week heeft begeven
behepte
<<
welbehagen.
welbehagen.
behepteondememers,
ondernemers,polttic),
politici, leden
leden
geven
van
het
koninklijk
huis
en
ambtenaren
••immer
zwijnebouten
van
het
spit
van het koninklijk huis en ambtenaren
immer zwijnebouten van het spit
schransende
••geestelijk
geestelijkimpotente
impotenteen
engeamputeerde,
geamputeerde,
bierverslinders
schransendebierverslinders
,

Zijn
goed recht of zijn goede recht? fen geZijn goed recht of zijn goede recht? Een geheim
agent of een geheime agent? De regel is
heim agent of een geheime agent? De regel is

'met een e'? Een speurtocht naar het
toch
toch 'met een e'? Een speurtocht naar het
verdwijnen
van deze geheimzinnige e.
verdwijnen van deze geheimzinnige e.
A. Blorn - sectie Toegepaste Taalkunde, TU Delft
A. Blom - sectie Toegepaste Taalkunde, TU Delft

z

ijn
parlehetEuropees
Europeesparleijngoed
goedrecht,
recht,het
ment, de toegevoegd docent, de
ment, de toegevoegd docent, de
geheirn agent,
eengoed
goedhuisvahuisvageheim agent,een
der, hun kortgesprek: allemaal
der, hun kort gesprek: allemaal
gevallen waarin men ook - gegevallen waarin men ook — geheel in overeenstemming met de reheel in overeenstemming met de regels - de verbogen vorm van het bijgels — de verbogen vorm van het bij
voeglijk naamwoord had kunnen genaamwoord had kunnen ge--voeglijk
bruiken: goede, Europese, geheime, enz.
bruiken: goede, Europese, geheime, enz.
De 6nverbogen vorm gebruiken we
De ónverbogen vorm gebruiken we
volgens die regels immers aIleen bij
volgens die regels immers alleen bij
onzijdige zelfstandige naamwoorden
onzijdige zelfstandige naamwoorden
('het-woorden') die bovendien onbe('het- woorden') die bovendien onbepaald zijn, zoals in een vreemd geval,
paald zijn, zoals in een vreemd geval,
ieder klein kind, of niet bepaald, zoals
ieder klein kind, of niet bepaald, zoals
in dorgras, winters Amsterdam, heel
in dor gras, winters Amsterdam, heel
Nederland. Maar de voorbeelden hierNederland. Maar de voorbeelden hier-

H«
ondoorgrondelijke)
H
et ondoorgrondelijk(e)
bijvoeglijk(e) naamwoord
bijvoeglijke) naamwoord
boven
enniet
nietononbovenzijn
zijnniet
nietonzijdig
onzijdigen
bepaald.
Waarom
spreken
we
dan
dan
bepaald. Waarom spreken we
toch
zijngoede
goederecht,
recht,
tochmeestal
meestalniet
nietvan
vanzijn
en verbiedt het Stijlboek
vande
de
en verbiedt het Stijlboekvan
Volkskrant zelfs het Europese
ParleVolkskrant zelfs het EuropeseParlement?
'minofofmeer
meer
hethier
hierom
om'min
ment?Gaat
Gaathet
vaste
Algemene
vastecombinaties'
combinaties'zoals
zoalsde
deAlgemene
Nederlandse
opbIz.
blz.328
328
NederlandseSpraakkunst
Spraakkunstop
suggereert?
Hebben
wij
ze
stuk
suggereert? Hebben wij ze stukvoor
voor
stuk uit het
enmoemoehoofdgeleerd,
geleerd,en
stuk uit hethoofd
ten we iemand
hetNederNeder
zichhet
diezich
ten we iemanddie
lands eigen
eigenprobeert
probeerttetemaken
makenmaar
maar
-lands
aanraden
dat
ook
te
doen?
aanraden dat ook te doen?
Hoe meer
gevallenjejebekijkt,
bekijkt,des
des
Hoe meergevallen
tetesterker
wordt
de
indruk
sterker wordt de indrukdat
daterereen
een
systematisch betekenisverschil besystematisch betekenisverschil bestaat tussen de varianten met en zon-

der
Bovendienkomen
komen
derde
debuigings-e.
buigings-e.Bovendien
erervoortdurend
nieuwe
voortdurend nieuwecombinaties
combinaties
bibij:
j: het allochtoon videocircuit, een bijhet allochtoon videocircuit, een bijklussend
ironiklussendhoogleraar,
hoogleraar,een
eenliberaal
liberaalironicus,
en
ook
het
ondoorgrondelijk
ver
cus, en ook het ondoorgrondelijkverschil. IsIsererwellicht
wellichttoch
tochiets
ietsmeer
meertete
-schil.
zeggen
waargevallen,iets
ietswaaroveralaldie
diegevallen,
zeggenover
mee
nieuwkomerininons
ons
weook
ookde
denieuwkomer
meewe
taalgebied
van
dienst
kunnen zijn?
zijn?
taalgebied van dienstkunnen

BETEKENISVERSCHll
BETEKENISVERSCHIL
Over
debetekenis
betekenis
algemeenricht
richtde
Overhet
hetalgemeen
het
verbogen
bijvoeglijk
van
naamvan het verbogen bijvoeglijknaamwoord
hetzelfstanzelfstanwoordzich
zichgeheel
geheelnaar
naarhet
dig
dignaamwoord
naamwoordwaar
waarhet
heteen
eenwoordwoordgroep
mee
vormt.
De
betekenis
van
groep mee vormt. De betekenisvan
afbijvoeglijknaamwoord
naamwoordwordt
wordtafhetbijvoeglijk
staat tussen de varianten met en zon- het
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•
eengelukkig
moeder
(Komrij's
vertasysteem
en het
gestemd
op de
persoon
of ofin het
gestemd
in periodiek
en tientallig
opindividuele
de individuele
persoon
het periodiek
systeem
het tientallig
een gelukkig
moeder
(Komrij's
vertavanvan
Richard
III).
opgevat
worden
als aanscherzaakzaak
waarwaar
het het
zelfstandig
naamwoord
zelfstandig
naamwoordstelsel
stelsel
opgevat
worden
als aanscher- lingling
Richard III).
Een Een
bijzonder
ruime
toepassing
vanvan
de begrippen
'systeem'
naarnaar
verwijst.
Zo wordt
goede
in een
verwijst.
Zo wordt
goede
in een pingen
pingen
de begrippen
'systeem'
bijzonder
ruime
toepassing
vinden
dit
soort
constructies
in de
hebben
Deze
begrippen
goede
voorbereiding
gemterpreteerd
als alsen 'stelseI'.
goede
voorbereiding
geïnterpreteerd
en 'stelsel'.
Deze
begrippen
hebben
vinden dit soort constructies
in de
vanvan
nieuwe
functies
en en
een een
technische
betekenis,
en de
koopkoop
als 'voor'effectief',
in eengoede
'effectief',
in een goede
als 'voor-hierhier
technische
betekenis,
en de naamgeving
naamgeving
nieuwe
functies
docent
en en
In de
vanvan
bijvoeglijk
en zelfin eengoeie
portie
delig',
terwi
jI goeiegoeie
delig',
terwijl
in een goeie
portie combinaties
combinaties
bijvoeglijk
en zelf- beroepen.
beroepen.
Intoegevoegd
de toegevoegd
docent
agent
zijnzijn
toegevoegd
en genaamwoord
behoren
voor
zoveel
betekent
als 'groot',
en in
zoveel
betekent
als 'groot',
eneen
in een standig
standig
naamwoord
behoren
voor degcheim
de geheim
agent
toegevoegd
en gegeengeen
individuele
kwalificaties
gevoel
dandan
tot een
bepaald
vak-vak heim
goeiegoeie
ventvent
zoiets
als 'aardig'.
Dezelfde
zoiets
als 'aardig'.
Dezelfdeons ons
gevoel
tot een
bepaald
heim
individuele
kwalificaties
de aangeduide
personen:
ze zegafhankelijkheid
in betekenis
zienzien
we wejargon.
afhankelijkheid
in betekenis
-jargon. vanvan
de aangeduide
personen:
ze zeggen gen
iets iets
overover
hoehoe
docent
en
agent
hierhier
bij de
onverbogen
bij 'regelmatige'
de 'regelmatige'
onverbogen
docent en agent
ZEEROVER
moet
worden,
en vormen
zo zo
opgevat
vorm,
zoals
in eengoed
contract,
een een • NEDERLANDS
vorm,
zoals
in een goed
contract,
0 NEDERLANDS
ZEEROVER
opgevat
moet
worden,
en vormen
nu toe
hebben
we naar
gevallen
die die
zelfstandige
naamwoorden
eengoed
goedgoed
deel,deel,
mens:
'goed'
ver-ver- Tot Tot
een goed
mens:
'goed'
nu toe
hebben
we naar
gevallen metmet
zelfstandige
naamwoorden
metmet
een een
onzijdig
zelfstandig
functieaanduidingen
of betoont
hierhier
dezelfde
variatie
aanaan
betetoont
dezelfde
variatie
gekeken
bete-gekeken
onzijdig
zelfstandigspecifieke
specifieke
functieaanduidingen
of beMaar
ookook
bij niet-onzijvormen.
kenissen
als de
kenissen
alsverbogen
de verbogen
vormen. naamwoord.
naamwoord.
Maar
bij niet -onzij-roepsnamen.
roepsnamen.
naamwoorden
kankan
zelfstandige
Maar
in gevallen
als eengoedhutsMaar
in gevallen
als een goed huis-digedige
zelfstandige
naamwoorden
vader
en zijn
goedrecht,
waarin
de uitbijvoeglijk
naamwoord
tegen
de de • OFFICI
EEL OF llTERAIR
vader
en zijn
goed recht,
waarin
de uit-het het
bijvoeglijk
naamwoord
tegen
• OFFICIEEL
OF LITERAIR
in onverbogen
blijven;
gang
regen
de verwachting
in ontMisschien
zit het
grootste
verschil
gang
tégen
de verwachting
in ont- verwachting
verwachting
in onverbogen
blijven;
Misschien
zit het
grootste
verschil
breekt,
liggen
de zaken
anders.
Het Het het het
gaatgaat
dandan
meestal
om
persoonsvarianten
met
en
tussen
de
breekt,
liggen
de zaken
anders.
meestal om persoonstussen de varianten met zonder
en zonder
naamwoord
heeft
hierhier
be- be-aanduidingen.
OokOok
in deze
gevallen
bijvoeglijk
hemhem
weIwel
in de
bijvoeglijk
naamwoord
heeft
aanduidingen.
in deze
gevallen buigingsuitgang
buigingsuitgang
in sfeer
de sfeer
trekking
op 'categorie-eigenschaphet het
bijvoeglijk
naamwoord
de varianten
zonder
bulging
op- optrekking
op 'categorie- eigenschap- stuurt
stuurt
bijvoeglijk
naamwoord die die
de varianten
zonder
buiging
(stereo)typen
die die
eeneen
zekere
in het
pen'pen'
vanvan
datgene
watwat
het het
zelfstandig
speciale
effect
dat dat
je je
datgene
zelfstandignaarnaar
(stereo)typen
zekere roepen,
roepen,
in het
speciale
effect
naamwoord
noemt:
de persoon
in in mate
vanvan
algemene
aanvaardheid
be- be-ermee
kunt
bereiken.
Ze hebben
vaak
naamwoord
noemt:
de persoon
mate
algemene
aanvaardheid
ermee
kunt
bereiken.
Ze hebben
vaak
functioneert
goed
als huisvakwestie
Zo Zo
speculeert
de kwalificatie
neutraal,
om
niet
te
zeggen
afkwestie
functioneert
goed
als huisva-zitten.
zitten.
speculeert
de kwalificatie eeneen
neutraal, om niet te zeggen afder. der.
We We
voelen
het het
bijvoeglijk
naamhuisvader
op een
bepaalde
het het
bijvoegkarakter.
Door
voelen
bijvoeglijk
naam-eengoed
een goed
huisvader
op een
bepaalde standelijk
standelijk
karakter.
Door
bijvoegopvatting
omtrent
de
stereotypische
woord
hier
bijna
als
een
nadere
delijk
naamwoord
onverbogen
te
woord hier bijna als een nadere destereotypische opvatting omtrent de lijk naamwoord onverbogenlaten,
te laten,
vanvan
het het
begrip.
Geldt
dit dit
ookook getrouwde
man.
En En
als wij
eeneen
zekere
finitie
menmen
de indruk
wekken
dat dat
het het
finitie
begrip.
Geldt
getrouwde
man.
als wij
zekerekankan
de indruk
wekken
Compaen
in de
voor
andere
gevallen
waarin
het het
bij- bij- Claes
eeneen
institutie
gaat,
en een
offi-offivoor
andere
gevallen
waarin
Claes
Compaen
in encyclopedie
de encyclopedie om om
institutie
gaat,
en een
voeglijk
naamwoord
tegen
de regels
voeglijk
naamwoord
tegen
de regels
blijft?
in onverbogen
in onverbogen
blijft?

• EEN
• EEN
KONINKllJK
ONTBIJT
KONINKLIJK
ONTBIJT
Vaak
heeft
hethet
bijvoeglijk
naamVaak
heeft
bijvoeglijk
naamwoord
betrekking
op
de
formele
sta-stawoord betrekking op de formele
tus tus
vanvan
iets iets
of iemand.
Zo Zo
vertelt
ko- koof iemand.
vertelt
ninklijk
in het
koninklijk
ontbijt
onsons
ninklijk
in het
koninklijk
ontbijt
uitsluitend
ietsiets
overover
de formele
en- enuitsluitend
de formele
tourage
vanvan
dat dat
ontbijt
- het
ontbijt
tourage
ontbijt
- het
ontbijt
zelfzelf
kankan
welwel
heelheel
sober
zijn!zijn!
Evenzo
sober
Evenzo
wordt
vanvan
het het
vorstelijk
paleis
alleen
te te
wordt
vorstelijk
paleis
alleen
kennen
gegeven
dat dat
de vorst
er
zekennen
gegeven
de vorst er zehet het
Europees
Parlement
telt,telt,
en bij
en bij
Europees
Parlement
moeten
we we
Europees
lezen
als als
'samenmoeten
Europees
lezen
'samengesteld
uit uit
vertegenwoordigers
vanvan
gesteld
vertegenwoordigers
de EG-Ianden';
maar
of dat
paleis
zelfzelf
de EG-landen';
maar
of dat
paleis
ookook
'vorstelijke'
kenmerken
bezit,
en en
'vorstelijke'
kenmerken
bezit,
watwat
er aan
hethet
parlement
'typisch
Eu-Euer aan
parlement
'typisch
ropees'
is, daarover
wordt
niets
ge- geropees'
is, daarover
wordt
niets
zegd.
zegd.
OokOok
in de
technische
termen
vinden
als als
Nederlands
zee-zee- cieeldeel
tintje
geven
aanaan
datgene
waar
in vele
de vele
technische
termen vermeld
vermeld
vinden
Nederlands
tintje
geven
datgene
waar
die die
zichzich
op op
dezedeze
wijze
Iaten
vormen,
dan
worden
wij
uitgenodigd
de
verbinding
op
van
toepassing
is. is.
wijze
laten
vormen, rover,
rover, dan worden wij uitgenodigd
de verbinding op van toepassing
definieert
hethet
bijvoeglijk
naamwoord
om
het
Nederlanderschap
en
het
zeeRet
allochtoon
videocircuit
klinkt
bedefinieert
bijvoeglijk naamwoord om het Nederlanderschap en het zee- Het allochtoon videocircuit klinkt behethet
zelfstandige
begrip
nader,
meer
tot tot
eeneen
stereotype
te verbeter
dandan
allochtone
videocircuit
- zelfstandige
begrip
nader,
meer roverschap
roverschap
stereotype
te ver- slistslist
beter
allochtone
videocircuit
dandan
datdat
hethet
ietsiets
zegtzegt
over
de indivi- iets
watwat
bij bij
enige
bekendis dan
ookook
de naarn
vanvan
eeneen
ra- ra
over
de indivi- enigen
enigen
- iets
enige
bekend hethet
is dan
de naam
vanvan
de de
persoon
of zaak
in in heid met de neiging
dualiteit
tot tot
piraterij
vanvan
racistisch
geweld
dualiteit
persoon
of zaak
-heidmt dioprogramma! RetHet
neiging
piraterij
racistisch
geweld-dioprgam!
kwestie.
Zo Zo
wordt
metmet
hethet
menselijk
voorvaderen
welwel
zallukken.
Er Er klinkt
neutraler,
minder
geemotiokwestie.
wordt
menselijk onze
onze
voorvaderen
zal lukken.
klinkt
neutraler,
minder geëmotiotekort
eeneen
specifiek
soort
'tekort'
ge- ge- wordt
welwel
eens
gezegd
datdat
dit dit
soort
dandan
hethet
racistische
geweld.
En En
de de
tekort
specifiek
soort
'tekort'
wordt
eens
gezegd
soort neerd
neerd
racistische
geweld.
definieerd:
hethet
gaatgaat
nietniet
omom
ietsiets
watwat combinaties
zich
moeilijker
laat
vornaming
Ret
Groot
Dictee
doet
ook
be
definieerd:
combinaties zich moeilijker laat vor- benaming Het Groot Dictee doet ook
eeneen
tekort
is, dat
bovendien
als als
menmetmet
aanduidingen
vanvan
vroude de
v6rm
vermoeden
datdat
de ortekort
is, dat
bovendien
men-men
men
aanduidingen
vrou- door
door
vorm
vermoeden
de orselijk
gekwalificeerd
wordt,
maar
om
wen.
Maar
dat
is
een
kwestie
van
de
vanvan
dit dit
evenement
eeneen
selijk gekwalificeerd wordt, maar om wen. Maar dat is een kwestie van de ganisatoren
ganisatoren
evenement
cliches
zoeken:
het-tekort-van-het-mens-zijn
zelf.
eeneen
toegewijd
traditie
hebben
willen
veshet-tekort-van-het-mens-zijn
zelf. juiste
juiste
clichés
zoeken:
toegewijd nationale
nationale
traditie
hebben
willen
vesmoeten
periodiek
en en
tientallig
Evenzo
eeneen
meevoelend
huismoeder,
Evenzo
moeten
periodiek
tientallig huisvrouw,
huisvrouw,
meevoelend
huismoeder, tigen.
tigen. > >
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kandoor
doorhet
hetonverbogen
onverbogenlaten
laten ken,
ken,leidt
leidthier
hiertot
toteen
eenliteraire,
literaire,soms
soms
ErErkan
het
bijvoeglijk
naamwoord
ook
van
'verheven'
stijl.
'verheven' stijl.
van het bijvoeglijk naamwoord ook
eenliterair
literaireffect
effectbereikt
bereiktworden.
worden.InIn
een
combinatiesals
alshet
hetnaderend
naderendonheil,
onheil,
GOEDEVERSTAANDER
VERSTAANDER
• •DEDEGOEDE
combinaties
het
wenkend
perspectief
en
het
kerend
tij
Dikwijlswordt
wordtdoor
doorhet
hetgebruik
gebruikvan
van
het wenkend perspectief f en het kerend tij Dikwijls
fungeren
de
bijvoeglijke
naamwoorde
onverbogen
vorm
een
beroep
gefungeren de bijvoeglijke naamwoor- de onverbogen vorm een beroep geornament
in
een
clicheden
meer
als
daan
op
een
specifiek
soort
(vak)kenden meer als ornament in een cliché- daan op een specifiek soort (vak)kendandat
datzezeeen
eenspeciaal
speciaalsoort
soort
beelddan
Retpedagopedagonis.Als
Alseen
eenboek
boekdedetitel
titelHet
nis.
beeld
onheil,
perspectief
of
tij
afbakenen.
gisch
regiem
draagt,
dan
weten
wedat
dat
gisch regiem draagt, dan weten we
onheil, perspectief of tij afbakenen.
van
meer
incidentele
vormingen
Ook
pedagogisch
in
een
specifieke,
we
Ook van meer incidentele vormingen we pedagogisch in een specifieke,
alshun
hunkort
kortgesprek,
onsklein
kleingeluk
'technische'betekenis
betekenismoeten
moetenopvatopvatgesprek, ons
geluk enen 'technische'
als
haar
droef
gelaat
gaat
de
suggestie
uit
ten:
'(het
regiem
dat
gevoerd
wordt)
haar droef gelaat gaat de suggestie uit ten: '(het regiem dat gevoerd wordt)
dathet
hetbijvoeglijk
bijvoeglijknaamwoord
naamwoordiets
iets
doormiddel
middelvan
vanscholing'.
scholing'.
door
dat
vanzelfsprekends
toevoegt,
iets
wat
Soms
zijn
de
eisen
dieaan
aanons
onsgegeSoms zijn de eisen die
vanzelfsprekends toevoegt, iets wat
men
uit
de
(verhaal)context
al
wist
of
steld
worden
weI
erg
hoog.
Van
een
men uit de (verhaal)context al wist of steld worden wel erg hoog. Van een
konzien
zienaankomen.
aankomen.Wat
Watininandere
andere combinatie
combinatieals
alseen
eenbijklussend
bijklussendhooglehooglekon
gevallen
resulteert
in
een
afstandelijraar
kunnen
we
nog
weI
iets
maken,
gevallen resulteert in een afstandelij- raar kunnen we nog wel iets maken,
vanuitdrukuitdrukke,ambtelijke
ambtelijkemanier
maniervan
nemen
alswe
webereid
bereidzijn
zijnom
omaan
aantetenemen
als
ke,

Z

Zee leren
leren 't't nooit,
nooit, die
diee!e!
I

endoolhof
doolhofvan
vanhonderden
honderdenrereen
gelsen
enduizenden
duizendenuitzondeuitzondegels
ringen.
Zo
typeert
een
buitenringen. Zo typeert een buitenhet
lander
de
grammatica
van
lander de grammatica van het
Nederlands.
En
hij
confronNederlands. En hij confronz'nleraar
leraarweer
weereens
eensmet
meteen
een
teertz'n
teert
schijnbare
dwaling
in
de
logica
van
schijnbare dwaling in de logica van
onzetaal.
taal.Niemand
Niemandspeelt
speeltzo
zovaak
vaakdede
onze
leidsman
in
dit
labyrint
als
de
docent
leidsman in dit labyrint als de docent
Nederlands-als-tweedetaal.
Nederlands-als-tweede-taal.
HARDNEKKIG
•• HARDNEKKIG

hoeftgeen
geenneerlandicus
neerlandicustetezijn
zijnom
om
Je]ehoeft
te
weten
wat
de
hardnekkige
problete weten wat de hardnekkige problemenzijn
zijnvoor
voorbuitenlanders.
buitenlanders.DageDagemen
lijks
horen
Nederlanders
immers
stelijks horen Nederlanders immers stereotiepe
fouten
die
ze
zelf
nooit
zoureotiepe fouten die ze zelf nooit zoudenmaken,
maken,zoals
zoalseen
eengrote
huis,ikik
grote huis,
den
woondeinineen
eenkleine
kleinedorp
Marokko.
dorp ininMarokko.
woonde
Welke
regel
wordt
er
overtreden?
De
Welke regel wordt er overtreden? De
meeste
Nederlanders
moeten
hier
het
meeste Nederlanders moeten hier het
antwoord
schuldig
blijven.
Maar
de
antwoord schuldig blijven. Maar de
docent,doorkneed
doorkneedin
inhet
hetvak,
vak,weet
weet
docent,
met
het
in
de
klas
weI
raad
in de klas wel raad met het
groot/grote-raadsel.Hij
Hijwrijft
wrijftzich
zichinin
groot/grote-raadsel.
handen
en
trekt
misschien
het
de
de handen en trekt misschien het
hele register
register van
vande
dede/het-problemade/het-problemahele
tiek
open.
De
cursisten
hangenaan
aan
tiek open. De cursisten hangen
z'n
lippen,
schrijven
netjes
een
schez'n lippen, schrijven netjes een schemet
hokjes
en
pijltjes
in
hun
ma
ma met hokjes en pijltjes in hun
schriften
en het
hetraadsel
raadsellijkt
opgelost.
lijkt opgelost.
schrift
nu
de
regel
die
leidttot
tot
Iedereen
kent
Iedereen kent nu de regel die leidt
eengrote
auto
en
eengroothuis.
Verder
een grote auto en een groot huis. Verder
met de lesover
hetwonen
wonenin
in het
het
met
de les over het
land vanherkomst.
herkomst. Tien
Tien tegen
tegenéén
een
land van
1...-.

datininde
deconversatie
conversatiedie
dievolgt,
volgt,nog
nog
dat
meniggrote
grotedorp
dorpofofandere
andereland
landopopmenig
duikt.
Nog
een
keer
uitleggen?
Oefeduikt. Nog een keer uitleggen? Oefeningen
maken?
Of
dat
zin
heeft,
ningen maken? Of dat zin heeft, isis
aannemen
verstwee,
twee,maar
maarlaten
latenwe
weaannemen
vers
dat
de
leerling
die
op
de
juiste
vorm
dat de leerling die op de juiste vorm
het
gespitst
is,
de
regel
toepast.
Is
gespitst is, de regel toepast. Is het
probleemdan
danopgelost?
opgelost?
probleem
UITZONDERINGEN?
•• UITZONDERINGEN?

Nee,want
wantna
nade
deles
lesreist
reisthij
hijmet
methet
het
Nee,
openbaar
vervoer
naar
Amsterdam
openbaar vervoer naar Amsterdam enen
hetCentraal
CentraalStation
Stationhet
hetAlgeAIgekooptop
ophet
koopt
meen
Dagblad,
waarin
hij
leest
dat
een
meen Dagblad, waarin hij leest dat een
vermaard
politicus
is
overleden.
Tijdens
vermaard politicus is overleden. Tijdens
heteerstvolgend
eerstvolgenduur
uurmoet
moetde
dedocent,
docent,
het
overigens
eenbekwaam
didacticus,
zijn
overigens een bekwaam didacticus, zijn
hoofdregelvoor
voorde
de-e-eachter
achterhet
hetbij
bijhoofdregel
voeglijk(!) naamwoord
naamwoordgrondig
grondigbijbij--voeglijk(!)
stellen.Met
Metde
deANS
ANSen
enDonaldsons
Donaldsons
stellen.
DutchReference
Grammar
dehand
hand
Dutch Reference Grammar ininde
komt
hij
een
heel
eind.
Onder
de
rekomt hij een heel eind. Onder de regels
voor
verbuiging
van
het
bijvoeggels voor verbuiging van het bijvoeglijknaamwoord
naamwoordstaan
staanbladzijden
bladzijdenmet
met
lijk
gerubriceerde
uitzonderingen.
Daar
zit
gerubriceerde uitzonderingen. Daar zit
wel
enige
Iijn
in.
Bij
een
aantal
van
de
wel enige lijn in. Bij een aantal van de
genoemdevoorbeelden
voorbeeldengaat
gaathet
het om
om
genoemde
het
algemeen
vaste
verbindingen.
In
vaste verbindingen. In het algemeen
staat de
devorm
vorm zonder
zonder-e-evoor
voorzelfstanzelfstanstaat
dige
naamwoorden
die
naar
een
min
dige naamwoorden die naar een min
of
meer
unieke
zaak
in
de
werkelijkof meer unieke zaak in de werkelijkheid verwijzen.
verwijzen. Maar
Maarzo'n
zo'nomschrijomschrijheid
ving
is
niet
volledig
en
veel
vaag
ving is niet volledig en veel tetevaag
het
onderwijs.
voor
de
praktijk
van
voor de praktijk van het onderwijs.
Heefthet
hetwel
welzin
zincursisten
cursistenberegelde
beregeide
Heeft

het
datererhoogleraren
hooglerarenzijn
zijnbijbijwie
wiehet
dat
bijklussen
een
regulier
onderdeel
bijklussen een regulier onderdeel isis
vandedetaakomschrijving.
taakomschrijving.Maar
Maarwat
wat
van
meteen
eenliberaal
liberaalironiironimoetenwe
weaan
aanmet
moeten
cus?IsIserereen
eenrichting
richtinginindedefilosofie
filosofie
cus?
waarindedeironie
ironiebedreven
bedrevenwordt
wordtvolvolwaarin
gens
liberale
beginselen?
gens liberale beginselen?
Ookbij
bijhet
hetliteraire
literairegebruik
gebruikblijblijOok
ven
we
soms
met
vraagtekens
zitten.
ven we soms met vraagtekens zitten.
roman
AisDoeschka
DoeschkaMeij
Meijsing
haarroman
sing ininhaar
Als
Vuurenenzijde
zijdespreekt
spreektvan
vanhaar
haarwaardewaardeVuur
1005leven,
ieven,geeft
geeftzezedaarmee
daarmeetetekennen
kennen
loos
dathet
hetleven
levenvan
vandedepersoon
persooninin
dat
kwestieniet
niet'gewoon
'gewoonwaardeloos'
waardeloos'is.is.
kwestie
Maar
in
welke,
voor
het
verhaalspespeMaar in welke, voor het verhaal
cifieke
zin
'waardeloos'
dan
wel
becifieke zin 'waardeloos' dan wèl bedoeldis,is,blijft
blijftdedevraag.
vraag.
<<
doeld

JanErik
ErikGrezel
Grezel- -Sectie
SectieToegepaste
Toegepaste
Jan
Taalkunde,
TU
Delft
Taalkunde, TU Delft
uitzonderingenteteleren
lerenals
alszezeniet
nietinin
uitzonderingen
staatzijn
zijnde
dehoofdregel
hoofdregeltoe
toetetepassen
passen
staat
of
deze
veronachtzamen
zodra
of deze veronachtzamen zodra zezeopop
inhoudzijn
zijngeconcentreerd?
geconcentreerd?
dedeinhoud
Natuurlijk
niet.
Alsde
dedocent
docentgoed
goed
Natuurlijk niet. Als
luistert
naar
een
leerling
die
een
stukluistert naar een leerling die een stukvoorleest,zal
zalhij
hijsnel
snelvaststellen
vaststellen
jejevoorleest,
datdie
die-e-edikwijls
dikwijlsgelezen
gelezenwordt
wordtwaar
waar
dat
hetomgekeerde
omgekeerde
nietstaat.
staat.Ook
Ookhet
zezeniet
komtvoor,
voor,zij
zijhet
hetminder
mindervaak.
vaak.De
De
komt
verbogen
vorm
is
blijkbaar
domiverbogen vorm is blijkbaar dominant.Het
Hetverschil
verschilininuitgang
uitgangheeft
heeft
nant.
nauwelijks
een
functie
of
is
te
subtiel.
nauwelijks een functie of is te subtiel.
Voor
de
buitenlander
die
Nederlands
Voor de buitenlander die Nederlands
eengrote
huisniet
nietalleen
alleenhethetleert,isiseen
grote huis
leert,
zelfde
als
eengroot
huis,
hij
zal
het
zelfde als een groot huis, hij zal het
verschilniet
nieteens
eens horen,
horen,en
enleest
leesterer
verschil
danook
ookmaar
maaroverheen.
overheen.Dit
Ditgaat
gaat
dan
hetonderscheid
onderscheid
eveneensop
opvoor
voorhet
eveneens
de/heten
enhet
hetberuchtste
beruchtstestukje
stukjeNederNederde/het
het
woordje
ere
Goede
studenlands:
lands: het woordje er. Goede studentenheb
hebikiktalloze
tallozemalen
malende
dehoren
horen
ten
voorlezen
als
er
het
in
de
tekst
stond,
voorlezen als er het in de tekst stond,
terwijl
ze
allerlei
moeilijke
woorden
terwijl ze allerlei moeilijke woorden
dieeen
een duidelijke
duidelijke inhoud
inhoudhebben,
hebben,
die
foutloos
oplazen.
foutloos oplazen.
hetnooit.
nooit.Dat
DatisisbegrijpebegrijpeZeleren
lerenhet
Ze
lijk,
want
ze
nemen
deze
woordjes
en
lijk, want ze nemen deze woordjes en
woorddelen
niet
waar.
Wat
je
niet
woorddelen niet waar. Wat je niet
kunjejeniet
nietgoed
goedleren.
leren. NederNederhoort,kun
hoort,
landers
verdoezelen
de
kleine
functielanders verdoezelen de kleine functiedoen
er
niet
veel
toe: de
de
woordjes.
Ze
woordjes. Ze doen er niet veel toe:
of
het,
weI
of
geen
er,
het
maakt
in
de
of het, wel of geen er, het maakt in de
meeste
gevallen
niet
uit.
Doordat
de
meeste gevallen niet uit. Doordat de
functieservan
ervanveelal
veelalversleten
versletenzijn,
zijn,
functies
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articuleren we de woordjes slecht en
assimileren we ze zo veel mogelijk.
Daardoor hoort de buitenlander ze
niet. Dat is geen ramp, want het staat
het begrip niet in de weg.

• PLOETEREN
Wat is dan het probleem? Dat is de
vraag van de student die een tekst
onder de loep neemt en daarbij stuit
op grammaticale tegenstrijdigheden.
Hij verkeert in de waan een taal te
kunnen leren door nauwgezette analyse. Deze vorsende filoloog struikelt
alleen over liet bruto nationaal produkt

als hij het geschreven ziet. Hij eist
uitleg. Ik kan hem Bloms uitvoerige
beschrijving die aan dit artikel voor
als leidraad geven, maar daar--afgt
van wordt hij, vrees ik, niet wijzer. Ik
kan hem ook duidelijk maken dat
analyse niet vanzelfsprekend voert
tot taalbeheersing. Je leert al doende.
Ook een taal leer je beheersen door
eindeloze oefening in het gebruik:
spreken en luisteren.
Een bevredigende oplossing is er
niet. De docent kan zich blijven verwonderen over de duizelingwekkende vertakkingen van regels en uitzon-

deringen in zijn moedertaal. Bij de
vraag van een cursist naar het 'waarom' laait er een tweestrijd in hem op
tussen leraar en linguïst. De taalkundige put zich uit in een nutteloze uitleg, die niet eens echt sluitend is. De
didacticus houdt het kort en overzichtelijk. Van mij krijgt de student
in de praktijk een simpel antwoord
op zijn vragen: beperk je tot de
hoofdregel en leer die eerst eens toepassen. De enkeling die dan toch dieper in de doolhof wil, wordt daar,
met Blom als gids, misschien geraakt
<
door de magie van onze taal.

Na de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierig-

ofie riep laatst voor het eerst
'Dag!' toen ze haar moeder
van achter het raam uitzwaaide. Dus niet faa! of
1)ah!, maar Dag!, met een onvervalste harde g op 't eind. Dat wil
zeggen: ze liet haar twaalf maanden
oude huigje een fractie van een seconde tot voor haar luchtpijp zakken
en sloot die af. Niet stevig, maar losjes, zodat lucht uit haar longetjes
zich met dat karakteristieke Noordnederlandse, zagende geluid langs haar
huig een weg naar buiten kon banen.
"Sofie, nu ben je een echte Nederlander!", riep ik opgetogen, want
vanaf dat moment behoorde ze tot
de selecte groep mensen die die g
kunnen uitspreken. Nou ja, select miljoenen Schotten, Arabieren, Israëliërs en Spaanstaligen kunnen het
ook, maar menig Duitser, Frans- of
Engelsman zal het waarschijnlijk
nooit goed leren (als ze dat al zouden
willen).

S

Als middelbare scholier was ik jaloers
op Franse peuters die hun taal altijd
zo accentloos konden uitspreken. je
veucx me baigner, bijvoorbeeld, klonk
uit de mond van zo'n Frans ettertje dat zelfs nog nooit van een 'accent
grave' of een 'subjonctif' gehoord
had - moeiteloos als een schitterend
zjtivcum benjih.

Het was een genereuze jaloezie,

om aan die klanknuances vorm te geven. Ze zijn - zo noem ik het maar
moedertaal beetje bij
even - fonetisch geconditioneerd.
beetje. Jeroen Kramer is
Zolang dat proces van conditioneanglist, presentator van het
ring nog niet voltooid is, is een kind
tv-programma 'Het Klokvolledig bereid om iedere nieuwe
klank aan zijn fonetisch palet toe te
huis', maar vooral ook vavoegen.
Zo is Sofie zonder meer in
der. In een serie korte
staat om het Engelse woord daddy uit
artikelen belicht hij enkele
te spreken, een woordje dat werkelijk
episoden uit de taalontwikop geen enkele manier in het fonekeling van dochter en
tisch systeem van het Nederlands
peuter Sofie.
past: om te beginnen is de eerste d,
anders dan bij ons, geaspireerd. Dat
wil zeggen dat er een piepklein hdat wel, eigenlijk meer een soort beklankje achteraan sleept. Geen prowondering voor de vanzelfsprekend- bleem voor deze kleine meid. De a
heid waarmee zulke jonge mensjes
houdt het midden tussen de Nederdie intrigerende, muzikale taalklanlandse a als in slat en de Nederlandse
ken van het Frans hanteren. Flauwe- e als in bed. Imiteert ze feilloos. De y,
kul natuurlijk, want het menselijk
ten slotte, is een hele korte i als in
spraakorgaan is geheel berekend op
wit, een klank die in het Nederlands
van
zo'n schitterende niet voorkomt aan het einde van een
het produceren
tongval. Geen kunst aan.
woord. Doet ze blindelings. Net zo
Waarom hebben veel mensen na- makkelijk als het uitspreken van de
dat zij de peuterleeftijd ontstegen
Franse zin ais revoir madame. Uit Sozijn dan zo'n moeite met het imitefies mond klinkt dat als een onverren van uitheemse taalklanken? Om- valst oggevwae madaam, inclusief die
dat het klankpatroon van hun moeietwat hysterische intonatie die de
dertaal zich dan al volledig heeft
Franse taal eigen is.
Begrijp me goed, ik ben hier niet
meester gemaakt van hun spraak
-organe
gehoor. Anderstalige klanaan het opscheppen over mijn kind.
ken die daarbuiten vallen kunnen ze Ik stel alleen maar vast dat Sofie fonauwelijks meer horen en als ze dat
netisch nog niet geconditioneerd is.
toch doen, weigeren hun lippen,
Ze kan nog steeds alle klanken van
tong, huig en strottehoofd eenvoudig de wereld aan. <
heid en verwondering de
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Uitheemse woorden
in Nederlandse mond [2]*

Frans: restaurant en politie
Marine! Gerritsen en Renée van Bezooijen Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, KU Nijmegen
e woorden croissant en restaurant komen nog niet zo
lang in het Nederlands
voor. Croissant staat zelfs
nog niet in het C-deel van
het Woordenboek der Nederlandse
Taal (WNT) uit 1916. Het stond voor
het eerst in Van Dale in 1976. De
vorm croissant is het tegenwoordig
deelwoord van het Franse werkwoord
croitre ('groeien'). Het betekent letterlijk 'groeiend', maar het wordt ook
gebruikt in de betekenis 'wassende
maan'. Het Franse croissant 'halvemaanvormig broodje', is een vertaling van het Duitse Hörnchen 'halvemaantje'. Aan dat woord is een
mooie historie verbonden. Toen de
bakkers tijdens het beleg van Wenen
door de Turken in 1683 's morgens
vroeg tijdens het bakken geluiden
onder hun kelder hoorden, waarschuwden ze hun stadsbestuur. Die
bestuurders ontdekten dat de Turken
onder de stadsmuur een mijn aan het
graven waren, en wisten de aanslag
te voorkomen. Als dank voor hun
alertheid kregen de bakkers het recht
om voortaan broodjes te bakken in
de vorm van een wassende maan,
een van de beeltenissen in het Turkse
wapen.
Het woord restaurant is al wat langer in het Nederlands in gebruik.
Volgens het WNT komt het in zijn
huidige betekenis - 'eetgelegenheid'
- het eerst voor in 1855. De vorm restaurant is het tegenwoordig deelwoord van het Franse restaurer 'herstellen'. De betekenis 'eetgelegenheid' is afgeleid van het opschrift dat
Boulanger in 1765 boven de deur van
zijn zaak in de Rue des Poulies in Pa86

rijs aanbracht: Venite ad me omnes qui
stomacho laboratis et ego vos restaurabo
'komt allen tot mij die maagklachten
hebt en ik zal u beter maken'.

Uit de totaalpercentages blijkt dat de
uitspraak van croissant veel minder
aan het Nederlands aangepast is dan
die van restaurant: croissant wordt
door 73% van de vrouwen op z'n
• UITSPRAAKVARIATIE
Frans uitgesproken, restaurant slechts
Hoe worden croissant en restaurant
door 29%. Wij zien drie verklaringen
uitgesproken? Op z'n Frans (met een voor dit verschil in vernederlandsing:
nasaal uitgesproken korte a van kap
1 Restaurant bestaat al veel langer in
en zonder n en t), op z'n Nederlands
het Nederlands dan croissant. Hoe
(met een niet nasaal uitgesproken
langer een woord tot een taal bekorte a en daarna een n en een t) of
hoort, des te meer het zich aan die
nog anders? In de uitspraakgidsen is
taal aanpast. Dat heeft onderzoek
het woord croissant niet opgenomen,
van vele talen uitgewezen.
maar restaurant wel. Paardekooper ad- N Restaurant komt veel frequenter
viseert de Nederlandse vorm en
voor dan croissant : 1482 tegenBlancquaert en De Coninck de Franse
over 30 volgens CELEX (een corvorm. Overigens is de Franse uitpus Nederlands van het Instituut
spraak van woorden op -ant vrij uitvoor Nederlandse Lexicologie dat
zonderlijk. Meestal komt alleen de
meer dan 42 miljoen woorden beNederlandse uitspraak voor: elegant,
vat) . Onderzoek naar taalverandesignificant, courant, figurant, pedant,
ring heeft aan het licht gebracht
arrogant, commandant, speculant, saildat de frequentie van uitheemse
lant. De Franse uitspraak vindt men
woorden een belangrijke rol speelt
vrijwel alleen bij woorden die ingein de aanpassing aan de ontvanbed zijn in Franse woordgroepen zogende taal: hoe vaker een woord
als bon vivant, thé- dansant en en pasgebruikt wordt, des te meer past
sant.
het zich aan.
In de tabel staat hoe 75 deelneem- 3 De eerste lettergreep van croissant
sters aan ons onderzoek het deel -ant
wijkt qua spelling en uitspraak
in croissant en restaurant uitspraken.
veel sterker af van wat in het Ne-

Croissant

Restaurant

Frans

tussenvorm

Nederlands

Frans

tussenvorm

Nederlands

standaardtaalsprekers
Bedum
Valkenburg
Tielt
Den Haag

13
8

0

2

10

0

5

2

2

6

14

0

1

0

0

13

0

2

7

0

7

2

6

1

totaal

55

7

13

3
22

5
7
15
8
11
46

7

illustratie: Aad Meijer
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het Frans ontleende woorden rechtstreeks uit het Latijn kwamen. Daarom ging men ze uitspreken op de
wijze waarop ze in het school-Latijn
van die tijd moesten worden uitgesproken: met [ts] .
Paardekooper vermeldt de [ts] -uit
niet; hij geeft de voorkeur aan-sprak
de [s], omdat die zijns inziens makkelij ker uit te spreken zou zijn en om• DE UITGANG -TIE
Relatie, operatie en repetitie werden in dat [ts] toch maar door een beperkt
hun huidige betekenis voor het eerst aantal mensen in het noorden van
het Nederlandse-taalgebied gebruikt
gesignaleerd in het Nederlands van
de 16de en de 17de eeuw. Ze zijn aan zou worden. Van Haeringen heeft
deze opvatting betwist. Volgens hem
het Frans ontleend (relation, opéravindt er een ontwikkeling plaats van
tion, répétition), waarin ze terechtge[s] naar [ts], die in het noorden verkomen zijn via de verbogen vormen
van de Latijnse woorden relatio, ope- der is voortgeschreden dan in het
zuiden. De [ts] zou er sinds de tweede
ratio en repetitio. Ons woord politie
helft van de 20ste eeuw aan de winvinden we pas in het 18de-eeuwse
Nederlands. Ook dit woord is uit het nende hand zijn en de [s] -uitspraak
zou afzakken tot beneden ABNFrans overgenomen (police) en gaat
terug op het Latijn (politia 'staatsrege- niveau. Door te kiezen voor de [s] uitspraak belast Paardekooper volling'). Het Latijnse woord is op zijn
gens Van Haeringen "zijn gebruikers
beurt ontleend aan het Griekse poli
min of meer met het odium van ach'staatsregeling, stadsbestuur, bur-teia
terlijkheid of onverzorgdheid, en als
gerrecht'.
de ontwikkeling 'in het noorden'
• [SI] OF [TSI]?
voortgaat in de richting die zich nu
al onmiskenbaar aftekent, zal dat
De t in het Franse relation, opération
'min of meer' over niet lange tijd
en répétition wordt uitgesproken als
een [si. Onze uitspraakgidsen (Blanc- kunnen of moeten vervallen ".
quaert (1953), De Coninck (1970) en
• NOORD [TS] EN ZUID [S]
Paardekooper (1978)) adviseren ook
De resultaten van het onderzoek zijn
deze Franse [s}. De Coninck staat
daarnaast [ts] toe. Deze [ts]-uitspraak zo duidelijk dat een tabel onnodig is.
De vrouwen van boven de rivieren
is volgens Van Haeringen (1957) tegebruiken in alle woorden vrijwel alrug te voeren op herlatinisering. In
tijd [ts], een bevestiging van het verde 19de en in de eerste helft van de
moeden van Van Haeringen (1979)
20ste eeuw dacht men dat deze aan
derlands gebruikelijk is dan de eerste twee lettergrepen van restaurant: [krw] is geen Nederlandse
klankvolgorde, maar [resto] wel.
Bij croissant wordt men dus van
het begin af aan al op een nietNederlands spoor gezet, maar bij
restaurant niet.

-

dat [ts] in het noorden de gewone
vorm is. In het zuiden vinden we
daarentegen vrijwel uitsluitend [s].
Tellingen van de uitspraak van -tie in
Franse leenwoorden bij nieuwslezers
van BRT- en NOS-journaals tussen 15
januari en 15 februari 1993 geven
een soortgelijk beeld. De Belgische
journaallezers gebruiken in 98% van
de gevallen [s] en de Nederlandse in
93% [ts] .
Het verschil tussen noord en zuid
is niet makkelijk te verklaren. Als het
waar is dat de [ts]-uitspraak aan herlatinisering moet worden toegeschreven, moet er een reden zijn waarom
dat in het noorden veel sterker is gebeurd dan in het zuiden. Misschien
heeft de historisch sterke positie van
het Frans herlatinisering in de zuidelij ke gebieden geblokkeerd.
De grote invloed van het Frans in
België behoeft geen toelichting. Minder bekend is dat ook Nederlands
Limburg sterk onder invloed van het
Frans heeft gestaan. Het heeft immers deel uitgemaakt van het prinsbisdom Luik, waar veel Franstaligen
woonden. Vanaf de 18de eeuw kwam
het Frans er steeds meer in zwang. In
Rolduc, het seminarie waar veel
hogeropgeleiden hun opleiding genoten, werd bijvoorbeeld tot 1913 alleen Frans gesproken. Tot in het begin van de 20ste eeuw was het Frans
<
in Limburg de taal van de elite.
*De eerste aflevering van deze reeks
stond in het januarinummer 1995 blz.

16-17.
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oor de 20.000 Per• ••• • zisch-sprekenden in
Nederland en Vlaanderen
is er sinds kort een basiswoordenboek NederlandsPerzisch. Ghodratollah
Mirzaee Cheshmeh, maatschappelijk werker bij het
Kortrijkse Migrantencentrum, en lie. Guy Simons
werkten vier jaar aan de
vertaling en omschrijving
van 12.000 Nederlandse
woorden in het Perzisch.
Het Perzisch is een Indogermaanse taal met leenwoorden uit het Arabisch.
Het heeft dus verwantschap met de Europese
talen. Zo'n 80 a 90 miljoen Iraniers, Afghanen,
Tadzjieken en Pakistanen
spreken Perzisch. Tijdens
de Arabische overheersing
in de middeleeuwen werd
het Perzische (spijker)schrift verdrongen door
Arabische lettertekens. De
oorspronkelijke taal bleef
door de eeuwen heen bewaard.
Voor inlichtingen over
het nieuwe woordenboek:
(vanuit Nederland 0032-)
056-371825 of 219931.
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te gelukkiger het land."

EIGEN TAAL IS
GELD WAARD
T

aal is macht: wie zijn taal inlevert,
aal is macht: wie zijn taal inlevert,
stelt zich ook economisch als de
stelt zich ook economisch als de
zwakkere op. Christina Kik, advozwakkere op. Christina Kik, advocate van het Octrooibureau Vriesendorp
cate van het Octrooibureau Vriesendorp
en Gaade, eist voor het Europese Hof van
en Gaade, eist voor het Europese Hof van
]ustitie alsnog erkenning van het NederJustitie alsnog erkenning van het Nederlands als volwaardige voertaal bij het Eulands als volwaardige voertaal bij het Europese Merkenbureau. Haar stelling is dat
ropese Merkenbureau. Haar stelling is dat
Nederlandstaligen in een verzwakte conNederlandstaligen in een verzwakte concurrentiepositie belanden als we het Necurrentiepositie belanden als we het Nederlands in Europees verband opgeven.
derlands in Europees verband opgeven.
Het hanteren van de eigen taal in juridi-

Het hanteren van de eigen taal in juridi-

sche procedures is een economische kwessche procedures is een economische kwestie, omdat in procedurezaken het kleinste
tie, omdat in procedurezaken het kleinste
nuanceverschil kan leiden tot vertraginnuanceverschil kan leiden tot vertragingen, fouten en misverstanden. Het recht
gen, fouten en misverstanden. Het recht
op een eigen taal is voor Kik vooral een
op een eigen taal is voor Kik vooral een
zaak van centen. Ze probeert daarom Nezaak van centen. Ze probeert daarom Nederlandstalige ondernemers mee te krijgen
derlandstalige ondernemers mee te krijgen
in haar strijd voor het behoud van een
in haar strijd voor het behoud van een
volwaardige rol voor het Nederlands binvolwaardige rol voor het Nederlands binnen de Europese Unie.

nen de Europese Unie.

Brannen: De Standaard 1-2-1995,
Bronnen: De Standaard 1-2-1995,
Het Financieele Dagblad 6-2-1995
Het Financieele Dagblad 6-2-1995
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!:41 11Z414 I4
r is nu ook een stijlchecker voor het
Nederlands. Dat is
een computerprogramma
dat - geïnstalleerd `onder'
het tekstverwerkingsprogramma WordPerfect - de
schrijver wijst op de taalen stijlfouten die hij in zijn
tekst heeft gemaakt.
De checker is duidelijk
nog niet volmaakt, zo bleek
uit een test door NRC Handelsblad. Het programma
laat een heleboel fouten

passeren. Nog erger misschien is het dat de checker
bestraffend gaat knipperen
bij zinnen waar helemaal
niets op aan te merken is;
zo maakt hij de schrijver alleen maar onzekerder.
Toch is er ook een andere
kant aan de zaak. In dergelijke tests hebben we de
neiging de prestaties van
de stijlchecker te vergelijken met het commentaar
van een deskundige, bij-

voorbeeld een auteur van
een adviesboek. Maar dat is
niet reëel; een tekstschrij
ver kan zijn tekst niet even
laten nakijken door dergelijke personen. Het elektronisch commentaar moet
dus vergeleken worden met
commentaar dat een schrijver van zijn directe omgeving kan verwachten: van
zijn collega's bijvoorbeeld.
Dat is de achtergrond
van een experiment van B.
Andeweg en J.J. Schoorl
(Technische Universiteit
Delft). Zij vergeleken het
computercommentaar op
veertien teksten van hun

studenten met het commentaar dat medestudenten op die teksten gaven.
Het resultaat? De medestudenten winnen, vooral
omdat ze meer gericht zijn
op - direct verwerkbare verbeteringen, terwijl de
computer alleen foutmeldingen geeft. Het voordeel
van de checker is de uitgebreide toelichting die de
gebruiker met een klik kan
oproepen.
Bronnen: NRC Handelsblad,

16-2-1995; B. Andeweg en
].j. Schoorl in: Perspectieven in
taalbeheersingsonderzoek, blz.

MEER AANDACHT Reclame bij rouw
VOOR TAALKUNDE D

15 7-165. Dordrecht, 1994.

e baas is dood, Vroeger hadden aileen de opvolgers in
spe daar gemengde gevoelens bij. Nu zien we steeds

vaker dat de pr-afdeling zich Iikkebaardend over het af-

` `

n de voorgestelde opzet voor de
Tweede Fase van
het voortgezet onderwijs
ligt bij het vak Nederlands
te veel nadruk op de taalvaardigheden. Voor taal en letterkundige kennisaspecten is nauwelijks aandacht. Er moet onder andere gezocht worden naar een
koppeling van vaardigheden aan taalkundige inhoud, waarbij het gaat om
kennis van het taalsysteem
en taalgebruik." Dit zei
prof. dr. H. Hulshof, bijzonder hoogleraar in de
theorie van de moedertaaldidactiek, in zijn oratie op
24 februari jl. aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Hulshof draagt het voorstel van de Commissie Vernieuwing Eindexamenpro-

gramma's Nederlands
havo/vwo voor een experiment taalkunde in het
vwo-programma dan ook
een warm hart toe.
Binnen dat experiment
zouden leerlingen vragen
en opdrachten moeten maken bij teksten over taalkundige onderwerpen die
aansluiten bij de behandelde taalverschijnselen en
taalkwesties. Volgens
Hulshof krijgt het vak
Nederlands daarmee niet
alleen een meer vakgerichte disciplinaire invulling,
maar wordt bovendien
de leesvaardigheid - dankzij de koppeling aan taalkundige onderwerpen uit de vrijblijvende sfeer
gehaald.
Bron: persbericht
Katholieke Universiteit

scheid buigt. De rouwadvertentie is immers de mogelijkheid om
het bedrijf of de afdeling te 'positioneren'. Aileen zo valt het te

verklaren dat er steeds meer rouwadvertenties verschijnen van
het volgende type:

Hi] heeft indrukwekkende bijdragen geleverd
Hijdeheeft
indrukwekkende
geleverd
aan
totstandkoming
van bijdragen
onze cosmeticalijn
aan
van
onze cosmeticalijn
Panteradeentotstandkoming
later ook aan het
ontwerp
van de Wild
Pantera
en later ookDeaan
het ontwerp
vanman
de Wild
die
Boy
herencollectie.
overledene
is een
Boy herencollectie.
Debasis
overledene
is een voor
man de
die
daadwerkelijk
mede de
heeft gelegd
daadwerkelijk
de basis
voor de
wereldwijdemede
successen
vanheeft
ons gelegd
concern.
wereldwijde successen van ons concern.

ovoRi

Niet doen, adviseert B. de Buisonje in het eerste nummer van
Communicatie, het nieuwe blad voor voorlichters, pr-medewer-

kers en andereri die met communiceren hun brood verdienen.
Bron: 'De een z'n dood ...' in Communicatie, januari 1995, biz. 19

Nijmegen, 20-2-95
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et mooiste woord dat ik
et mooiste woord dat ik
ken in de Nederlandse taal
ken in de Nederlandse taal
bestaat officieel niet eens:
bestaat officieel niet eens:
plonkelen. Het is een halfplonkelen. Het is een halfjaar geleden gemaakt door
j aar geleden gemaakt door
mijn zoon, die toen drie en een half
mijn zoon, die toen drie en een half
was. Een klanknabootsend 'iteratief'
was. Een klanknabootsend 'iteratief'
(Van Dale: 'werkwoord van herha(Van Dale: 'werkwoord van herhaling, b.v. trappelen, syn. frequentaling, b.v. trappelen, syn. frequentatief').
tief').
Het leven is feestelijk en overzichHet leven is feestelijk en overzichtelijk als je klein bent. Alles in het
telijk als je klein bent. Alles in het
verleden gebeurde gisteren, en morgen
verleden gebeurde gisteren, en morgen
bevat de hele toekomst. Niets is onbevat de hele toekomst. Niets is onzeker. Maar je wilt ook nog graag bij
zeker. Maar je wilt ook nog graag bij
je moeder zijn, dicht bij haar zitten.
je moeder zijn, dicht bij haar zitten.
Dus zeg je: "Mama, kom je naast bij
Dus zeg je: "Mama, kom je naast bij
mij zitten?"

mij zitten ?"

• CREATIVITEIT
CREATIVITEIT

•

Schitterend is de creativiteit van het
Schitterend is de creativiteit van het
taallerende kind bij het bedenken
taallerende kind bij het bedenken
van nieuwe woorden. In april kwam
van nieuwe woorden. In april kwam
mijn zoontje bij zijn juf en vroeg hij
mijn zoontje bij zijn juf en vroeg hij
haar: "Mag ik een doekje? Mijn
haar: "Mag ik een doekje? Mijn
vriendje heeft neuspoep." Het maken
vriendje heeft neuspoep. " Het maken
van onverwachte samenstellingen
van onverwachte samenstellingen
gaat vanzelf. De werkzaamheden in
gaat vanzelf. De werkzaamheden in
het huizencomplex worden geregeld
het huizencomplex worden geregeld
door de huismeester; in het ziekenhuis
door de huismeester; in het ziekenhuis
is dan de beheerder een ziekenhuisis dan de beheerder een ziekenhuismeester. Maar het mooist zijn de volmeester. Maar het mooist zijn de vol
ledig eigen bedenksels die toch feileigen bedenksels die toch feil- -ledig
loos voldoen aan de regels van het
loos voldoen aan de regels van het
Nederlands. Een woord als plonkelen
Nederlands. Een woord als plonkelen
bi jvoorbeeld.
bijvoorbeeld.
Het waterreservoir van onze wc
Het waterreservoir van onze wc
blijft soms doorlopen. Een beetje
blijft soms doorlopen. Een beetje
ontdaan klampte mijn zoontje rni]
ontdaan klampte mijn zoontje mij
aan na zijn toiletbezoek: "Mama, de
aan na zijn toiletbezoek: "Mama, de
wc is aan het plonkelen." Ik wist
wc is aan het plonkelen." Ik wist
meteen wat hi] bedoelde. Het waren
meteen wat hij bedoelde. Het waren
niet zomaar snelle plonsjes, maar in
niet zomaar snelle plonsjes, maar in
een hoog tempo herhaalde plonk-jes.
een hoog tempo herhaalde plonk-jes.
Plonk is een goed voorbeeld van
Plonk is een goed voorbeeld van
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bij krabben. Door de herhaling wordt
de beweging sneller en kleiner; trapde beweging sneller en kleiner; trappelen gaat met kleinere trapjes dan

pelen gaat met kleinere trapjes dan
trappen.
trappen.
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maar raar dat ik het zo vaak heb over me opgevallen
podatondervraagde
ondervraagdepomaar raar dat ik het zo vaak heb over me opgevallendat
kleinigheid en viezigheid. Hij kan er de litici en andere
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Stenemen bij André Hazes als die verge- cona, Hans van den Broek, JohanStetan zingt in plaats van vergetun.
Assi- kelenburg (FNV), H. Blankert (NeW),
tan zingt in plaats van vergetun. Assi- kelenburg (FNV), H. Blankert (NCW),
milatie past mijn zoontje toe in agge- H.H.Zeevalking
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(D66)enenex-minister
ex-minister
milatie past mijn zoontje toe in aggelopen en aggesproken.
Kooymans. Let erermaar
op. <<
maareens
eensop.

P

Plonkelen
lonkelen

N

-Nogmaals
ogmaals

S 'HEM

lopen en aggesproken.

Kooymans. Let

~------------- 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90

l1li

I N Z I C H T
INZICHT
Nico
& Erik
Erik Viskil
Nico Groen &
InZieht
n en lezingen
InZicht licht u in over nieuwe
nieuwe boeken,
boeken, conqresse
congressen

in taalkundig
Ned erland. Vermelding
rubriek betekent
Vermelding in deze rubriek
taalkundig Nederland.
niet
redactie ze
ze aanbeveelt.
aanbevee lt.
niet dat
dat de
de redactie
Voor
n zo volledig
volledig mogelijk
ld hebben
hebben wij
wij ook
ook uw
uw hulp
hulp
Voor ee
een
mogelijk bee
beeld

om
e taalverw
erving van
van kinderen
te
om dde
taalverwerving
kinderen te
st ure n.
st
im u le ren en
stimuleren
en zo
zo nodi
nodigg te sturen.
taa lontwikkeling: taalHet
Het Handboek
Handboek taalontwikkeling:
taalpathologi
e en
en taaltherapie
pathologie
taaltherapiebij
bij Neder-

nod
ig. Weet
We et u iets waarvan
enkt dat
e rubriek
nodig.
waarvan u d
denkt
dat het in dez
deze

landssp
rekende kinderen
kinderen is
is geschreven
landssprekende
doo
r dr.
Goorhuis-Brouwer en
en
door
dr. S.M.
S.M. Goorhuis-Brouwer
prof . ddr.
r. A.M. Schae
rlaekens . Het wordt
prof.
Schaerlaekens.
uitgegeven door
TijdUitgeverij De
uitgegeven
De Tijddoor Uitgeverij
69,-.
st
roo m en
en kost ff 69,-.
stroom
ISBN
35 2 1485 4
ISBN 90
90 352

thuishoort, laat
laat het
dan weten!
weten!
onss dan
het on
Verschijning
sdata en
prijzen onder voorbehoud.
voorbehoud.
en prijzen
Verschijningsdata

•

in
z' n geheel
geheel aan
aan communiceren
communiceren zal
zal
in z'n
gewijd. In
h et bo
ek wordt
h et
worden
In het
boek
wordt het
worden gewijd.
een
woo fdenboek met
m et belang
beIan g va
n co
m m u n ica t ie besproken en
communicatie
een beknopt woordenboek
van
({)
zo'n 2500 voorn
a me n , maar
ma ar gaat
gaat wordt
aa n dach t besteed
besteed aan
gevolvoornamen,
wordt aandacht
aan de gevolook
op de
de vraag
vraag hoe
h oe oouders
ude rs tot de
de gen
e co
m m u n ica t ie. Daarna
Daarn a
ook in
falende
communicatie.
in op
gen van
van falend
keuze
aalde vo
ornaam ko- legt
e auteur,
co m m u n icat iet rainer
legt dde
auteur, communicatietrainer
keuze voor
voor een
een bep
bepaalde
voornaam
ertzema, in
hoofdstukken
men.
, Pet
er Roorda,
Roorda, vroeg Klaas
men. De
Klaas Wi
auteur,
Wiertzema,
in acht hoofdstukken
Peter
De auteur
kan worden vervie
rho n de rd ouderparen
et waarwaar- uit
uit hoe
communicatie kan
vierhonderd
ouderparen naar hhet
hoe comrnunicatie
bet e rd , waarbij
van de
ze voor
ist ddie
ie ene
oom
m van
keuze
voor iu
juist
waarbij hij
hij ingaat
ingaat op non-verbade keu
ene beterd,
aam di
d gaven. Dat le- Ie
m m u n ica t ie, gedragspatronen,
ged ragspatro ne n, hhet
et
nnaam
aan hun
hun kin
le co
diee zij aan
kind
communicatie,
p als:
n feedback een
n de duidelijkheid
ve rde motiveringen
m otiveringen oop
als: 'Zij
`Zijvond
vond Li- belang va
van
verde
san
ne hhet
et m
ooi st, hij
hi j koos
koo s vo
o r Rosita.
Rosita . van
ch ap.
mooist,
voor
sanne
van de boods
boodschap.
n slim
promis: hhet
et
Doelmatig communiceren:
communiceren: basisprincipes
basisprincipes
Ze
slim. com
Ze vonden
vonden ee
een
compromis:
werd Rosanne.'
Rosanne .' Derg
elijke ov
erweginwo rdt uitgegeven doo
wordt
doorr Uitgeverij
Uitgeverij
werd
Dergelijke
overwegingen
prettig steuntje
ste u n t je in
de
24,50.
Co
utinho een
n kost f 24,50.
in de
Coutinho
gen kunnen
kunnen een prettig
vo or aanstaande ouders di
ISBN
rug
ISBN 90
rug zijn
diee zelf
90 6283 920 77
zijn voor
worstelen m
et hhet
et kiezen van
va een naam.
n aam .
met
De
geven • NEDERLANDS
voornamen van
NEDERLANDS <-> BUITENLANDS
De voornamen
waarom geven
van nu
nu:: waaram
p 20
n ov ember 199
3 werd
werd onder de ti
oud
ers hun
juist die
naam?? O
1993
ti-ouders
hun kind
kind nu
nu juist
die naam
Op
20 november
wordt
uitg eg even door
door Uitgeverij
'Nede rla nds <->
enlands' een
ee n
<—> Buit
Uitgeverij tel
wordt uitgegeven
tel `Nederlands
Buitenlands'
congres
n, georganiseerd
georganiseerd door
Scheffers.
29,90.
Scheffers. Het
Het kost'fi
kost f 29,90.
congres gehoude
gehouden,
de Landelijke Vereniging van Nee
rla n d iISBN 90
90 5546 009 55
Neerlandin de
ge n zijn
ci.
De teksten
ci. De
lezingen
zijn nu
teksten va
van
de lezin
gebundeld
n boek dat dezelfde
dezelfde titel
TAALPERIKELEN
in ee
een
gebundeld in
taalkwesti es zi
jn in de loop der dr
bev at onder
o n de r andere
a n dere
aagt. De
Heel wat taalkwesties
zijn
draagt.
Ike bundel
bundel bevat
meermalen hhet
et oonderwerp
n derwerp va
n bijdragen
et Nede
rla n dse vertaaljaren meermalen
van
jaren
bijdragen over
over hhet
Nederlandse
ver het
h et ververddiscussie
iscu ssie geweest,
geweest, waarbij
wa arbij Onze
O nze "faal
Taal beleid
beleid in
h et buitenland,
in het
buitenland, oover
h il tu
ssen vertaalwetenschap,
vertaalwet enschap, vertaalfu n gee rde . OnO n - sc
nniet
iet zelden
zelden als
als podium fungeerde.
schil
tussen
vrouwe lijke bero
epsna- theorie en
aalkunde, en over machim achiderwerpen
derwerpen als
als vrouwelijke
en vert
vertaalkunde,
beroepsnam
en, hhet
et verschil
ve rsc h il tu
ssen hun
vertalen .
men,
naall vertalen.
tussen
hun en
en hell,
lien, en naa
eze regel
regelrlands <r-->
lands
taa
lverloe de rin g behoren tot ddeze
De bu
nde l Nede
<—> Buiten
taalverloedering
De
bundel
Nederlands
Buitenlands
matig terugkerende
terugkerende discussiepunten.
di scu ssiepunten -matig.
is
rkrijgbaar bij
ng L
WN,
is ve
verkrijgbaar
bij de
Stichting
LVVN,
de Stichti
blad , regelmalemand die,
Spuistraat 1134,
34, 101
2 VB
Iemand
die, ook
ook in
in dit
1012
VBAmsterdam
Amsterdam eenn
dit blad,
ti g een
ee n bijdrage
bi jdrage aan
aan deze
deze discussies
di scus sies lekost f 20,20,- voor lede
n en
27,50 voor
leden
en f 27,50
tig
kke n di
ver
t, is
niet-Iede
n.
vert,
dr. A.A.
is dr.
A.A. de
de Boer.
Boer. De stu
stukken
niet- leden.
diee
oemde onder
werhhij
ij over
ISBN 90
over de
de bovengen
bovengenoemde
onderwer90 73479 03 77
schreef, zijn
het
pen
pen schreef,
zijn nu
in het
nu verzameld
verzameld in
boe
k Spreken
en is
boek
Spreken is
zilver, schrijv
schrijven
is goud.
is zilver,
goud. • TAALONTWIKKELING
Beh alv e deze
n derwe rpe n komen
komen ook
oo k Het
Behalve
deze oonderwerpen
Het Handboek taalontwikkeling geeft een
spe
lling(s)pe rikelen, de
veelgestelde vragen
als:
spelling(s)perikelen,
de manier
op veelgestelde
manier waar- antwoord
antwoord op
vragen als:
ordenboeken Wat
oop
p taalverandering
taal verandering in
e r precies
pr eci es tijdens het
het taal
taalin wo
Wat gebeurt
gebeurt er
woordenboeken
wordt
vast gelegd , en
h et ge
bru ik va
wordt vastgelegd,
en het
gebruik
vann verwervingsproces? W elk e probleme
problemenn-verwingspoc?Wlk
nwoorde n aan
aa n de oorde.
rde .
kunnen daarbij
daarbij optreden?
optred en ? Welke
th eralee
leenwoorden
Welke theraSpreken
schrij ven is go
ud . Spel
Spel- pi
voor kinderen
kind eren met
m et
ev orme n zijn
Spreken is zilver,
zilver, schrijven
pievormen
zijn er
er voor
goud.
ling(s)perikelen en andere taa
lprablemen-ling(s)perk ee
n taalstoornis?
taalst oornis?
taalproblemen
een
wordt
uitgegeven door
Sdu Uitgeverij
Uitgeve rij
Het
wordt uitgegeven
door Sdu
Het handboek
handboek behandelt
behandelt de taalont19,90 .
wikkeling, --pat
h o logie en
-therapie bij
bij
Koninginnegracht
n kost ff 19,90.
Koninginnegracht een
pathologie
en -therapie
ISBN 90
12 08174 2
eren in
Ne de rla n d
Nede rlan ds talige kind
9012081742
Nederlandstalige
kinderen
in Nederland
een
n Belgi
e. Het
België.
Het boek
boek is geschikt
geschikt als prak• COMMUNICEREN
logopedisten, taaltis
ch e leidraad
leidraad voor
tische
voor logopedisten,
Doelmatig communiceren
communiceren is
va n kundigen,
kundigen, psychologen,
psycholog en, pedagogen
ped agogen en
Doelmatig
de titel
is de
titel van
n nieuwe
ni euwe ree
ks die
di e anderen
e zich
beroep sm atig inzetten
in zetten
h et ee
rste boek in
een
anderen di
het
eerste
in ee
reeks
die
zich beroepsmatig
VOORNAMEN

D

e
nil is niet
ni et alleen
aileen
ce voornamen van
van nu

•

<—>

•

•

Vous dite
s?! Repertoire
Repertoire d'erreurs
d'erteuts courancourandites?!
tes en
en troncais
francais chez les neerlandophones
néerlandophones

is
schreven door Piet
Piet Desmet,
Desmet, Jean
Jean
is ge
geschreven
ein een
n Béatrice
Beatrice Lamiroy.
Lamiroy. Het
Het
Rene
René Kl
Klein
wordt uitgegeven door Uitgeve
rij Acco
Uitgeverij
24,75 .
een
n kost ff 24,75.
ISBN
334 2859 88
ISBN 90
90 334

S

•

•

- - - - - - - - - - - - - - - - --

NEDERLANDS FRANS
FRANS

'Valse
enden' zi
jn woorden
woorden di
e in
in
`Valsevri
vrienden'
zijn
die
vreernde
gemakk elijk aanleiding
aan leiding
vreemde talen gemakkelijk
geve
n tot ve
rtaa lproble me n omdat
hun
vertaalproblemen
omdat hun
geven
vorm
mi sleidend vee
lijkt oop
p die
di e van
va n
vorm misleidend
veelI lijkt
s?! bi
edt
Nede rlan d se woorden
Nederlandse
woorden.. VOIlS
Vous dite
dites?!
biedt
een
over zicht van
va n fout
en di
e Nede
een overzicht
fouten
die
Nederrwanneer ze
ze-landstige
la n dstaligen va
ak maken
m aken wanneer
vaak
Fra
ns spre
ke n, lezen
schrijven.. Het
Frans
spreken,
lezen ooff schrijven
erkt zieh
et tot moeilijkhemoeili jkhebep
beperkt
zich daarbij
daarbij ni
niet
den op het gebi
ed van
va n de
d e woordenschat
gebied
woordenschat,,
maar
behandelt ook
ook een
ee n groot
groot aantal
aantal
maar behandelt
grammatical
o n de rwe rpe n.
grammaticalee onderwerpen.

•

•

VOORZETTEN

In de reeks
ree ks Voorzetten
voorzetten van
va n de NederlandNede rla n drse
alu n ie zijn
ee nnieuwe
ieuwe delen
twee
delen ve
verse Ta
Taalunie
zijn tw
sc
he ne n . Deel
Deel 45,
at onder
o n der redactie
red actie
45, ddat
schenen.
P.W .H . Fasol
, hheeft
eeft als
staat van P.W.H.
Nasol,
als titel
titel De
toekomst
ederl ands ill
toekomst vall
van het
liet N
Nederlands
in de
cie Europese Unie
bevat de
rdr ac h te n van
Unie.. Het
Het bevat
de voo
voordrachten

de
ov er dit
o nderwerp
die over
dit onderwerp
de studiedag
studiedag die
pplaatsvond
laatsvond op 23
23 oktober
oktober 1993
1993 te
te BrusBrussel.
Deel
o n de r redactie
redac tie staat
sta at van
Deel 46,
46, dat
dat onder
Sjaa
k Kro
o n en
n Vallen,
Vallen, gaat over de
Sjaak
Kroon
en To
Ton
eid op
het
wij
ze waarop
wijze
waarop theorie
theorie en
en bel
op het
beleid
gebied
et Nede
rlan d s als
als tweede
tweed e
gebied van
van hhet
Nederlands
to egepast in
h et NederlandNed erla n d taal worden toegepast
in het
se een
n Vlaamse
Vlaamse onderwijs
onderwijs.. In
In zes praktijkpraktijk
rdt verslag
verslag gedaan
gedaan-beschrijvng
beschri jvingen wo
wordt
va
n onderzoek
uitgevo erd onvan
onderzoek dat werd uitgevoerd
der
au spi cien va
n het
h et SamenwerkingsSa me n werkings van
der auspiciën
Nede rla n ds als
Tw eede Taal
verband Nederlands
verband
als Tweede
van de Nede
rla n d se "Paalunie.
Taa lunie.
Nederlandse
jnt bij
De
reeks Voorzetten
verschijnt
bij Sdu
De reeks
Voorzetten verschi
Uitgeverij Koningi
nnegrac ht. Deel
Uitgeverij
Koninginnegracht.
Deel 45
19,90, dee
39,90 .
kost ff 19,90,
deell 46
46 ff 39,90.
ISBN
12 08162
08 162 99 en
ISBN respectievelijk 90
90 12
12081696.
90
9012081696.

91
- - - - - - - - - 91

..,;;
N
N

Z
C

de Volkskronl

"Kraj i(ek val t terUf tot anonieme midden mot 0r"
n-

R

deze middag zult genieten, ieder op zijn eigen

De Standaard

0

in^

Wij hopen dat u van

manier en verzoeken u te

UTRECHTSE DAKLOZEN
HOUDEN OPEN HUIS

blijven zitten tot het
toneelstuk is afgelopen,
omdat dit erg storend is
voor de spelers. Het geheel zal om ongeveer
half vijf afgelopen zijn.

Utrechts Nieuwsblad

Nieuwsbrief

KBO, afdeling Uden

De dokter uit de
titel is de eerste
Japanse chirurg

die in 1805 onder WESTVLAAMS BUFFET
volledige narcose

RUG G ESP R A A K

p

c bevolking is vorig jaar met
amper 0,4 procent aangegroeid als gevolg van het dalende
aantal inwijkelingen en een overschot van het aantal doden op het
aantal sterfgevallen.

77

elke zondag om 1 1 .30 uur openen wij ons buffet,
bestaande uit:
diverse vis -, vlees- en dessertspecialisten

een operatie ver richtte.
NRC Handelsblad

Zeeuwsch- Vlaams Advertentieblad

Alweer twee vliegen
ineen geslagen
HaVL'i1 in C'C's ter P1 et I.o d cwi jkx:

••

"M ijn

Utrechts Nieuwsblad

as i s

d e parel van Het Goo i

"

De Telegraaf

-a

Twee ganzen,

twee hambuikzwijnen,
tien kappen en een
haan completeren de
veestapel.

Onderga de verassing!!

Eindhovens Dagblad

Bojo Speciaal

L

Vooral het overgangsgebied

Specialiteiten v/d houtskoolgrill

Y

tussen stuifzand en heide is

en een passende wijnkaart

kwetsbaar, de vegetatie daar
kan zelfs een konijn loswoelen.
Nouveau

Het Nieuwe Weekblad

ONZE

taal

BESCIIERMVR()UWE H.K.11. P1NSES JULIANA

IN OLT NUMMER O.A.

THEMA: TAAL EN GEHEUGEN
PROF. WAGENAAR OVER DE WERKING VAN
HET GEHEUGEN
AAP, NOOT, MIES

Bijna vergeten schoolrijtjes
DE AANZWELLENDE TEKSTMASSA
MIDDELEEUWSE GEHEUGENKUNST
EEN ACTEUR, EEN RAPPER EN EEN DICHTER
OVER HET VAN BUITEN LEREN VAN TEKSTEN

KEBAB, LIMPIE, REPERA, MAT!
Exotische woorden in onze taal
HET VERTELPERSPECTIEF ALS STIJLMIDDEL

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL

5

64STE JAARGANG • MEI 1995

IN H 0 U D
64STEJAARGANG NUMMER 5 MEl 1995

ONZE

taal

TAAl EN GEHEUGEN

95

laap delong en Peter Burger
Het geheugen als bibliotheek
Hoe komt het dat we ons lang niet
alles kunnen herinneren? Een interview met
geheugendeskundige prof. W.A. Wagenaar.

98
Theo Groen
G E N 0 0 T S C H A P

ONZEtaa

De aanzwellende tekstmassa
Er worden hoe langer hoe meer teksten geproduceerd.
Is het nog wei bij te benen?

l

Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag

Telefoon 070-3561220
(Fax 070-3924908)

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
42.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Niet alleen 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
toestemming van de redactie nodig.
De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
voorzitter:
H.A.M. Hoefnagels
vice-voorzitter:
dr. D. Dolman
secretaris:
C.N.F. van Ditshuizen

penningmeester:
H.P. van Leeuwen r.a.
leden:
Jozef Deleu
dr. H. Heestermans
mevr. drs. Vera Illés
mevr. drs. A. Kosterman
dr. J. Renkema
prof. dr. J.W. de Vries
SECRETARIAAT:
drs. P.H.M. Smulders, directeur
mevr. H.M.J. van der Laan, secretaresse

mevr. H. Bakker
Gerda Wessels
Taaladviesdienst:
Roos de Bruyn
Liesbeth Gijsbers
Louise Offeringa

W. Sterenborg
Redactie:
Peter Smulders, secretaris
Frank Jansen

Jaap de Jong
Kees van der Zwan
Vaste medewerkers:
Jaap Bakker, Peter Burger, Harry
Cohen, Nico Groen & Erik Viskil,

Hans Heestermans, Martin de
Koning, Marlies Philippa, Rob
Rentenaar, Ewoud Sanders, Erik van
der Spek, Pieter Uit den Boogaart,
Jules Welling

100

Ian van derPlas
Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in fe
/maart en juli/augustus. Prijs-bruai
los nummer f 5,-. Abonnementsprijs
(inclusief lidmaatschap) voor Nederland, België, Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen f 33,- per jaar
(Bfr. 600); buiten deze landen f 48,per jaar (per luchtpost f 53,-). Op
groepsabonnementen wordt korting
verleend. Inlichtingen hierover bij
het secretariaat. Opzegging van een
abonnement dient te geschieden
vóór 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 24,50 per
jaar; opgave voor CJP'ers uitsluitend
aan Federatie CJP, Postbus 3572,
1001 AJ Amsterdam.
Voor mensen met een leeshandicap
is Onze Taal ook op cassette beschikbaar. Inlichtingen bij Centrum voor
Gesproken Lektuur: 08860-82345
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:
03417-51014

102

W.P. Gerritsen
De eieren van de ridder
en de kunst van het onthouden
Middeleeuwers moesten de teksten die zij lazen
ook onthouden. In hun geheugenkunst
speelden illustraties en leestekens een belangrijke rol.
105
[aap delong

"Wat in je hoofd zit,
kan niemand je afpakken"
Michael Zeeman over het
van buiten leren van poezie.
108

Pieter Steinz
Aap, noot, mies: leren was memoriseren
Schoolrijtjes van vroeger
en hun geschiedenis.
111

Iaap delong

Een abonnement op het tweemaandelijkse blad Nederlands van nu (van
de Vlaamse Vereniging Algemeen Nederlands) kost leden van Onze Taal
650 Bfr of f 37,50. Opgave: Kardinaal
Mercierplein 1, B 2800 Mechelen.
In Nederland: giro 3992897 t.n.v.
Ver. Alg. Ned. Mechelen, telefoon

"Bestond er maar een geheugenpilletje!"
Acteur Ioop Admiraal over het
instuderen van toneelteksten.

•
118

Nicoline van der Siis

00/3215.401876

Het genootschap wordt in zijn werk
gesteund door adviezen van:
- het P.J. Meertens -Instituut voor
Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, Amsterdam
- het Instituut voor Neerlandistiek van
de Universiteit van Amsterdam
- de Faculteit der Letteren, afdeling
Nederlands van de Vrije Universiteit
Amsterdam
- de Faculteit der Letteren van de
Katholieke Universiteit Brabant
- Sectie Taal en Techniek van de Technische Universiteit Eindhoven
- de Vakgroep voor taalkundig onderzoek van de Fryske Akademy
- de Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde van de Rijksuniversiteit
Groningen
- de Vakgroep Nederlands van de
Rijksuniversiteit Leiden
- het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden
- het Instituut Nederlands van de
Katholieke Universiteit Nijmegen
- de Vakgroep Nederlands van de
Universiteit Utrecht
Vormgeving: Inge Kwee, Ad van der
Kouwe (Manifesta), Rotterdam
Foto omslag: Tom Croes

Cartoons: Leo Immerzeel
Druk: Bosch & Keuning, Baarn
ISSN 0165-7828

"Rappen is jongleren met woorden"
Leert Def Pal zijn raps uit het hoofd?
Een interview.

^10T

VAK

Exotische woorden in onze taal
Leenwoorden uit het Surinaams,
Arabisch, enz.: een overzicht en een oproep.
NIEUWE RUBRIEK

127
Vit de jaargangen
Onze Taal van juni 1945
EN VERDER

114 Sofietje [4]
114 In mei
125 Jaarvergadering Onze Taal
RUBRIEKEN

115 Vraag en antwoord: aansluit(ings)kosten;

denken aan/over
116 Reacties: Vlaams; punt na mr.; maateenheden;
meisjesnaam; om de maand
120 Het proefschrift van... Jose Sanders
121 Etymofilie: revolver
122 Tamtam: neerlandistiek in Zuid-Afrika;
Nederlands in Wallonie: rampzalige taalfout;
het Nederlands in verval?; 100 jaar ANV
124 InZicht: over nieuwe boeken
126 Van woord tot woord: heugen en meugen
128 Ruggespraak

Taal en geheugen

D

rie pond sponsachtig roodbruin weefsel, meer is het niet. Maar de hersenen herbergen een van de kostbaarste eigenschappen van de mens: het geheugen. Daarmee kunnen we woorden en beelden oproepen,
en leren van onze ervaringen. Toch vergeten we ook pijnlijk veel: de namen van mensen die zich net aan
ons hebben voorgesteld, de details van afspraken, en zelfs de tentamenstof die bij nacht en ontij in het hoofd gestampt wordt. Hoewel... echt vergeten? Professor W.A. Wagenaar beweert in dit themanummer over taal en geheugen dat vergeten niet bestaat. Alles wat het geheugen binnengaat, blijft erin. Je kunt je alleen niet alles op ieder moment dat je dat wenst herinneren.
De Perzische veldheer Cyrus kende de namen van alle soldaten van zijn leger uit het hoofd. En de geleerde
Thomas van Aquino kon de psalmen en de talrijke geschriften van de kerkvaders opzeggen, van het begin tot het
einde, en zelfs van achter naar voren. Het geheugen werd in de klassieke oudheid en de middeleeuwen dan ook
geducht getraind. Omdat leerboeken toen schaars waren, bestond het onderwijs vaak uit het klassikaal opdreunen van teksten. Leren betekende vooral memoriseren. Professor W.P. Gerritsen laat zien welke onverwachte
hulpmiddelen de middeleeuwse monnik ter beschikking stonden bij het memoriseren. Pieter Steinz beschrijft hoe
schoolrijtjes als Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord en Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek, Scheemda in de vergetelheid zijn geraakt.
De klassieke geheugentraining bestaat niet meer, maar soms kom je nog wel mensen met een opmerkelijk geheugen tegen. De chef kunst van de Volkskrant, Michaël Zeeman, pleit voor het herinvoeren van verzen leren in
het lager en voortgezet onderwijs. Wie de bekendste neder- rapper wil worden, moet in ieder geval over een goed
geheugen beschikken: op één avond stort rapper Def P van de Osdorp Posse zo'n zestig A4'tjes tekst over zijn
publiek uit, zonder souffleur of tekst op de lessenaar. Ook aan acteurs worden hoge eisen gesteld. "Bestond er
maar een geheugenpilletje! ", verzucht Joop Admiraal, die vertelt over zijn worsteling met toneelteksten.
Hoewel de mens is uitgerust met twee ogen en zo'n tweehonderd miljard hersencellen, is hij niet in staat de
steeds aanzwellende tekstmassa te verwerken. Theo Groen slaat alarm, want de lezer is in last. En Onze Taal
maakt het er niet beter op: deze maand een extra dik nummer vol verhalen en informatie over taal en geheugen.

Vergeten bestaat niet: alles wat het geheugen binnengaat, blijft erin. Toch
kun je je niet alles herinneren. Hoe kan dat? En hoe houd je een memorabele

H

1.

voordracht? Een interview met geheugendeskundige Wagenaar.

geheugen als bibliotheek

'WillemAlbertWagenaar (1941) is
hoogleraar Functieleer aan de psychoIogische ~ulteit van de RijksuniYersi-teit Leiden. Hij is een _

. getuige-deSkundlge Inrechtszaken
waarin probtemen bij identificaties
door ooggetuigen en de betrouw·
baarheid van ,het geheugen een roI
speIen. Veeibesprolcen ~jn zijn optredens in jeruzalem (de zaak DemjanJuk) enZutphen (de Eper incest-affai·

re). ~ Is een van de auteurs
van Dubieuze zakm. Depsychologie
van s~ljk. bewljs (1992). Ook
geeft hi)voorsteIIingen met zijntover·
lantaam. Door zijn onafscheidelijke
strilcje is hij zetfzonder moeite te
identificeren.

"Herinnering is als een hond die gaat
liggen waar hij wil ", schrijft Cees
Nooteboom over de onvoorspelbare
beelden die het geheugen ons vertoont. Hoe werkt het geheugen?
Voor de een is het een rommelzolder,
ordelijker geesten hebben het over
een archiefkast of een database. Het
is moeilijk om er anders over te praten dan in metaforen, ook voor psychologen.
Geheugenexpert W.A. Wagenaar:
"De wetenschap komt eigenlijk nooit
met iets anders dan metaforen. Bij
modellen en beschrijvingen is het altijd 'als het ware'. Maar dat wil niet
zeggen dat er geen overeenkomst bestaat tussen de gekozen metafoor en
wat we beschrijven. Wat zo'n meta-

Peter Burger en Jaap de Jong

foor voor het geheugen in ieder geval
moet bevatten, zijn de elementen gegevensbestand en zoekproces."

Wat vindt u zelf de meest verhelderende vergelijking?
"Ik denk het liefst aan een bibliotheek met een catalogus. De problemen zitten altijd in de catalogus, en
nooit in de bibliotheek. Het idee dat
er eerst iets in het hoofd is geweest
wat er daarna weer uit is verdwenen,
is eigenlijk nooit aangetoond. Op een
gegeven moment krijg je geen antwoord meer op bepaalde vragen,
maar dat wil niet zeggen dat de materie weg is. Je kunt alleen aantonen
dat je er geen toegang meer toe hebt.
Een eenvoudig voorbeeld. We >
95
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ge bergbeklimmer speelt in The guns
of Navarone. Ik heb jarenlang gedacht: ik weet precies wie het is,
maar hoe heet die kerel? Dan is er
een uitweg: je moet een nieuwe toegang creëren. Je schrijft de naam op
een papiertje, en dat doe je thuis in
een laatje. Op het moment dat je je
de naam niet kunt herinneren, ga je
in gedachten naar huis, maak je het
laatje met dat papiertje open, en
daarop staat dan: Gregory Peck. Dat
werkt fantastisch."
Griekse en Romeinse redenaars
onthielden met dat systeem hele
toespraken. Die stelden zich voor
dat ze door een huis liepen waarin
ze van tevoren de delen van hun
toespraak hadden `uitgestald'. Doet
u dat ook?
"Ik heb zelf niet zo'n behoefte aan
zulke systemen, want ik vergeet
nooit de tekst van een redevoering
die ik moet houden. Ik gebruik ook
nooit papieren. Alleen een oratie, die
kun je eigenlijk alleen maar voorlezen of uit je hoofd leren. Maar dat
laatste kan ik helemaal niet, ik heb
een heel slecht geheugen voor letterlijke teksten. Dus ben ik gedwongen
om voor te lezen, en dan word ik uitermate vervelend. Ik heb een heel
goed geheugen voor sommige dingen
en een heel slecht geheugen voor andere."

•

"Ik vergeet nooit de
tekst van een
redevoering die ik
moet houden.
Ik gebruik ook nooit
papieren."
•
kern. Dan doe ik er nog een schilletje
omheen, en als ik tijd heb nog een.
Ik gebruik om het principe uit te leggen het model van de ui. Je moet een
verhaal houden als een ui: je begint
bij de kern, iedere keer komt er een
rok bij, en iedere keer ga je terug naar
de kern. Een verhaal kan een minuut
duren, dan heb je net de kern verteld, het kan een uur duren, dan heb
je een heleboel schillen verteld. Dat
maakt mij niets uit."
Doet u dat ook bij al die hoorcolleges die u geeft?
"Ja, die zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd. Ik geef bijvoorbeeld
één college over het houden van
voordrachten. Daarin zeg ik: `De kern

van de zaak is dat je in een voordracht van 45 minuten niet meer
dan twee dingen moet zeggen en dat
je zelf goed moet weten welke dat
zijn. Als je dat niet weet, ga die voordracht dan maar niet houden, want
— nu ben ik aan die schil bezig — als
je zelf niet eens weet waar het om
gaat, kun je het niet aan je publiek
uitleggen. De reden dat je er niet
meer dan twee kunt uitleggen, is dat
het publiek na verloop van tijd
slechts een uitermate globaal idee
heeft van wat je nou eigenlijk hebt
gezegd.' Het geheugen staat die mensen niet toe dat verhaal letterlijk te
reproduceren. Je taak is ervoor te zorgen dat de globale impressie die ze
hebben nou net de kern van de zaak
raakt. En niet bijvoorbeeld de leuke
grap waarmee je begon, maar die met
de hele zaak niets te maken had. Het
houden van een voordracht is een
ergonomisch probleem: je moet rekening houden met de beperkte informatieverwerkende eigenschappen
van de luisteraar.
Als ik op een congres ben waar
vijftig mensen een voordracht houden, weet ik dat de deelnemers zich
na een jaar nog een of twee sprekers
herinneren. Mijn doel is dat ik dat
ben." <

UI -MODEL

Maar u moet toch van tevoren weten in welke volgorde u uw verhaal
houdt?
"Nee, want ik heb mijn hele leven
maar één soort verhaal gehouden.
Dat is altijd hetzelfde en dat loopt als
volgt. `Dit is de kern van de zaak. Als
u het met me eens bent, kunnen we
nu wel naar huis. Ik denk niet dat u
het met me eens bent, dus laat ik uitleggen waarom ik dit denk. Ik denk
dat om die en die redenen. Die redenen zijn voldoende voor mijn conclusie — de kern van de zaak. Nou
zult u misschien die redenen niet helemaal begrijpen, en daarom zal ik u
uitleggen hoe ik daarbij kom.' Dan
leg ik die dingen uit en dan zeg ik:
`Dat is nou waarom...' en dan herhaal ik weer de kern van de zaak.
Iedere keer vertel ik waar het om
gaat, daar doe ik een schilletje omheen, en dan ga ik weer terug naar de
97
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"Wat niet op twee A4'tjes past, lees ik niet!" Staatssecretaris Vermeend weet
wel raad met de 10.000 rapporten en nota's die jaarlijks zijn bureau passeren.
Zijn ambtenaren moeten alle informatie handzaam samenvatten. Gewone
lezers moeten het zonder deze oplossing stellen. Zij zien de tekstmassa aan
Waar komt die vandaan, en kunnen lezers alles wel verwerken?

-zweln.

Lezers in last
De aanzwellende tekstmassa
e homo universalia bestaat niet
meer. Tot in de vroege middeleeuwen konden lezers de produktie van hun tijdgenoten,
— voor zover die verspreid werd,
goed bijhouden. De moderne mens
lukt dat niet meer. Zelfs wie zich
sterk specialiseert, kan niet of nauwelijks zijn vakliteratuur bijbenen. Leonardo da Vinci zou een gat in de
lucht springen als hij wist dat er
tegenwoordig per week duizenden
A4'tjes alleen al over vliegtuigbouwkunde worden gepubliceerd — maar
geen tijd meer hebben voor zijn andere hobby's. De mensheid heeft het
punt bereikt dat er veel tekst
wordt geproduceerd dat lezers niet alles kunnen lezen wat voor hen van
belang is. Erger nog, zij weten zelfs
steeds minder hoe véél relevante informatie voorgoed voor hen in de
vergetelheid zal verdwijnen. Hoe is
het zover gekomen?

jI
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• SPECTACULAIRE STIJGING
Allereerst zijn er méér schrijvers gekomen. Tot in de 19de eeuw was
schrijven een zeldzame vaardigheid;
nu is het, dankzij het onderwijs, in
de westerse wereld een vanzelfsprekendheid. Vele tienduizenden mensen in Nederland schrijven voor of in
hun beroep.
Zijn schrijvers sneller gaan schrijven? Dit is nauwelijks het geval,
denk ik. Heel lang was de schrijfsnelheid laag; dat kwam door het materiaal (kleitabletten) en de onhandige
tekens (spijkerschrift) . Sinds het alfabet en het massale gebruik van papier zit de vaart erin. De gemiddelde
schrijfsnelheid schat ik op één tot
drie A4'tjes per uur. De massale inzet
van de tekstverwerker heeft de snel98

heid weinig verhoogd, want het
bedenken van tekst is nog steeds de
beperkende factor. Waar standaardisatie mogelijk is (denk aan modulaire
brieven) heeft de tekstverwerker wel
zijn voordelen.
De kopieersnelheid is wel sterk
toegenomen. Duizenden jaren was
die ongeveer gelijk aan de schrijfsnelheid: overschrijven was de enige methode om meer exemplaren te krijgen. Na de uitvinding van de boek
dit proces versneld. -druknsti
Dankzij elektronisch zetten en rotatiepersen worden nu hoge produktiesnelheden bereikt. Zo wordt Onze
Taal gedrukt met een snelheid van
een miljoen A4'tjes per uur. En op
kleinere schaal op het werk: "Geef
iedereen even een kopietje"... en na
vijf minuten liggen er driehonderd
warme A4'tjes.
Ook de transportsnelheid is spectaculair gestegen. Tot in de vorige
eeuw verplaatste tekst zich niet sneller dan de mens (of diens paard en
postduif). Op de elektronische snel-

Theo Groen - adviseur Consultium, Zeist

weg vermenigvuldigen en verspreiden boodschappen zich nu bliksemsnel. Snelheden van 30.000 A4'tjes
per seconde zijn heel gewoon. Meer
transportcapaciteit leidt natuurlijk op
zichzelf niet tot meer tekst, maar
zorgt er wel voor dat een tekst overal
snel beschikbaar komt. De huidige
capaciteit is voldoende om binnen
zeer korte tijd elk woord dat wordt
geschreven over de hele aarde te verspreiden.
Het is alsof er een drang bestaat om
de capaciteit van informatiedragers
en produktiemiddelen altijd helemaal te benutten. Snellere printers
leiden niet tot tijdbesparing; ze dienen om méér te printen. Eind jaren
tachtig was de papier-output van
computersystemen al dertigmaal
meer dan de systeemgebruikers eigenlijk konden verwerken. Bij veel
grote organisaties bedraagt de elektronische opslagcapaciteit tientallen
miljoenen A4'tjes. Andere onheilspellende ontwikkelingen: het toene-
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Ten tweede wordt het belang
van goede titels, samenvattingen
en indexen steeds groter. Het leesen schrij fonderwij s moet daar veel
meer aandacht aan besteden. Teksten verdwijnen voorgoed in de
vergetelheid als de juiste kreten
ontbreken om de aandacht van de
gehaaste lezer te trekken.
Ten derde krijgen kennisintensieve organisaties steeds meer problemen met de overstelpende tekst massa. Hun concurrentiepositie
wordt in de toekomst bepaald door
de vraag of men daaruit de juiste
informatie kan selecteren, die op
relevantie kan beoordelen en naar
de juiste mensen kan leiden. Dit

Bakken vol oud papier: het resultaat van één dag werken
op het Binnenhof.

goed organiseren wordt een heel nieuw
vakgebied. Waar dat niet lukt, ontstaan
zichzelf versterkende kringlopen van
nutteloze informatie. Dit begint zich
nu al voor te doen bij de overheid.
Onthouden wat we lezen is al tweeduizend jaar onmogelijk; onthouden wáár
we teksten kunnen vinden, lukt al twee
eeuwen niet meer. Nu wordt het zelfs
problematisch om te onthouden hoe je
teksten kunt vinden. Na de blindedarm
zal ook ons tekstgeheugen een rudimentair orgaan worden. Het zit er nog,
het functioneert een beetje, maar je
hebt er eigenlijk niets meer aan.
<

Tijdens een optreden dreunt een rapper zo'n zestig A4'tjes aan tekst op. Veel
heeft hij uit zijn hoofd geleerd, maar een beetje 'freestyler' verzint teksten ook
waar je bij staat. "Rappen is jongleren met woorden. Terwijl je een rijm uitspreekt, moet je alvast bedenken wat je daarna gaat zeggen", vertelt Def P,
voorman van de Osdorp Posse, de bekendste Nederlandstalige'raperew'.

Def P (Osdorp Posse):

Rappen is jongleren met woorden"
tachtig groeide hiphop, de verzamelnaam voor zwarte muziek waarin
wordt gerapt, uit tot een van de beinds mensenheugenis vertellen langrijkste stromingen in de popmuziek.
mensen elkaar verhalen in
rijmvorm. Vrijwel de gehele liDe laatste jaren is het rappen ook
teratuur uit de middeleeuwen
overgewaaid naar andere taalgebieden. Met name in Frankrijk is er een
- stond op rijm. Ook in Afrika
omvangrijke 'scene'. Ook in Neder
bestond eeuwenlang een dergelijke
groeit het aantal rappers dat de
-land
cultuur. Met het transport van slaven
eigen taal gebruikt. De bekendste rapging ook de verteltrant mee naar
crew is de Osdorp Posse, zoals de
Amerika. Sindsdien is het rappen
naam al aangeeft afkomstig uit Am(oorspronkelijk Amerikaans slang
sterdam. De groep heeft inmiddels
voor 'praten') een telkens terugkevier succesvolle cd's op haar naam
rend verschijnsel in de zwarte muziek. In de popmuziek dook het rap- staan. Voorman is de 25-jarige Def P.
"Ik ben sinds mijn zestiende met rap
pen voor het eerst op in de tweede
helft van de jaren zeventig. 'Rapper's bezig. Eerst in het Engels, maar sinds
delight' van de Sugarhill Gang was in 1989 doe ik het in het Nederlands.
1979 de eerste internationale hit die Men vond dat aanvankelijk nogal
duidelijk maakte dat er in de Ameri- raar, maar voor mij was het een logische stap. Het Nederlands is de taal
kaanse sloppenwijken een nieuwe
subcultuur was ontstaan. In de jaren waarin ik het best thuis ben. Mijn
jan van der Plas
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woordenschat is groter en ik hoef
niet telkens over mijn uitspraak na te
denken."
Geen jaloerse taal, geen platvloerse
taal, geen ouwehoersetaal, ook geen
boerse taal, 't is een stoere taal, niet je
broers taal, rapt Def P in 'Je Moers-

taal', zijn loflied op het Nederlands.
Inmiddels vindt hij alom navolging
en is er in bijna ieder dorp wel een
groepje Nederlandstalige rappers te
vinden. Enkele uitdrukkingen van
Def P zijn onder jongeren intussen
gemeengoed, zoals moederneuker,
ro f fer en ga van m'n rug joh. "Kreten
als motherfucker, rougher en get off my
back zitten in bijna elke Amerikaanse
raptekst. Ze letterlijk vertalen geeft
een grappig effect. Ik houd er ook
van om nieuwe woorden te maken.
Als je een nummer 'Ik vind het niet
eerlijk dat sommige mensen onterecht een uitkering trekken' noemt,

rn
rn

is dat saai. Noem je het 'Uitkeringlijers', een contaminatie van uitkeringstrekkers en teringlijers, dan heb je een
kort en krachtig statement."

Rijm is een
goed hulpmiddel

• VLOEIEN

De raps van Def P beslaan gemiddeld
zo'n drie A4'tjes, behoorlijk veel tekst
om uit het hoofd te leren. Toch heeft
hij daar weinig moeite mee. "Voordat
we een nieuw nummer op het podium brengen, heb ik de rap al vaak geoefend. Eerst bij het maken van de
bijbehorende muziek en vervolgens
bij het opnemen in de studio."
Rijm is een goed hulpmiddel om
een tekst te onthouden. "Belangrijk
is dat een rap lekker vloeit, dat wil
zeggen rijmtechnisch goed in elkaar
zit. Ik heb graag dat alles precies
rijmt, al moet ik toegeven dat ik af
en toe wel eens smokkel. In rap is
rijm onontbeerlijk, een rap die niet
rijmt, klinkt niet. Het verschil tussen
geluid en muziek is dat de laatste een
bepaalde structuur heeft. Iemand die
op muziek praat, is nog geen rapper."
Binnenrijm is handig; de tekst lijkt
er meer vaart door te krijgen, weet
ook Def P. Het bekendste voorbeeld
uit het repertoire van de groep is:

om een tekst
te onthouden

paar jaar geleden heb ik voor de gein
eens 'De pruimeboom' van Hieronymus van Alphen op muziek gezet.
Dat is mooi strak gecomponeerd en
dus prima geschikt voor een rap."
In rap is het ritme van de tekst
minstens even belangrijk als het
rijm. "Ik let daar niet zo bewust op.
Ik wil iets zeggen en dat doe ik op de
manier die me het best uitkomt. Ik
improviseer net zolang totdat de
tekst de boodschap goed overbrengt
én lekker loopt. Wel speel ik regelmatig met het ritme van de muziek. Je
kunt op de beat zelf rappen, dus ieder woord tegelijk met de snaredrum.
Maar het kan ook een beetje 'offbeat', met het woord net achter de
tel. Als je een rijmwoord net na de
stop dat geboeman, je weet wat ik
snaredrum laat komen, krijg je een
doe man
ik schop je voor je reet als een penalty slepend effect, ideaal om sleur aan te
geven, of iets anders wat je vervelend
van Koeman (uit: Turbotaal)
vindt."
In 'De goeie in 't vloeien' laat Def P
horen wat hij technisch allemaal kan • STOPZINNETJES
Als een rapper onverhoopt zijn tekst
en stort hij een reeks van rij mwoorkwijtraakt, schakelt hij over op het
den over zijn gehoor uit. En dat zijn
de keren dat de heren moeten leren mij
te eren want De f P is niet te imiteren.
"Met zo'n opeenstapeling van rijm
wek je de indruk heel snel te rappen,
terwijl het tempo gewoon hetzelfde
blijft. Dergelijke trucjes maken het
ook leuk om meer dan eens naar een
rapnummer te luisteren, want je
hoort er telkens weer nieuwe dingen
in. Voor mij is dat het verslavende
van hiphop."
Op het gebied van rijmvormen is
Def P een autodidact. "Onze leraar
Nederlands behandelde ze wel, maar
al die termen ben ik al lang vergeten.
Ik bedenk mijn rijmschema's zelf of
ik kijk ze af van Amerikaanse rap-platen. Als ik iets verzin, ben ik me er
natuurlijk wel van bewust dat waarschijnlijk talloze dichters vóór mij
iets soortgelijks hebben gedaan. Een

'freestylen', het improviseren van
rijm zoals ooit Willy Alfredo dat
deed. De Osdorp Posse heeft het freestylen zelfs tot een vast onderdeel in
haar show gemaakt. "Meestal roepen
mensen in de zaal onmogelijke woorden als statiegeld of ventieldopje. Dan
haal ik even diep adem en bedenk
een goede openingszin waarop ik lekker verder kan bouwen, bijvoorbeeld:

w
N

z
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Ik ben mijn ventieldopje kwijt en nou
loopt mijn band steeds leeg. Op leeg
rijmt lekker veel: steeg, kreeg, weeg,
enzovoort. De kunst van het freestylen is dat je moet rappen en vooruitdenken tegelijk. Je kunt het vergelijken met jongleren. Je gooit één bal in
de lucht, terwijl je de andere twee
verwisselt. Ik doe precies hetzelfde
met woorden. Ik denk in blokjes van
twee zinnen die samen één rijm vormen. Terwijl ik zo'n blokje uitspreek,
bedenk ik wat ik daarna ga zeggen."
Voor noodgevallen heeft Def P een
aantal 'stopzinnetjes' achter de hand.
"Maar die heb ik slechts zelden nodig. Als ik eenmaal opgewarmd ben,
gaat het rappen bijna vanzelf. Freestylen lukt het best als ik me prettig
voel, aan het eind van een succesvol
optreden. Na een blowtje en een paar
biertjes ben ik wel in de stemming
om iets spontaans te doen. Ze noemen het niet voor niets geestverruimende middelen; op zo'n moment
schud ik de raps zo uit mijn mouw."

De Osdorp Posse, met helemaal rechts Def P.
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werpen. Volgens de middeleeuwse
opvatting kon men een wetenschappelijk geschrift eerst dan geheel in
zich opnemen als men het regel voor
regel uit het hoofd had geleerd.
Wat middeleeuwse geleerden uit
het hoofd konden citeren, is vaak
verbluffend. Rond 1330 werd de franciscaanse wijsgeer Willem van Ockham door paus Johannes XXII naar
een klooster in München verbannen,
waar hij nauwelijks boeken tot zijn
beschikking had. Maar monddood
gemaakt bleek hij allerminst te zijn:
uitsluitend op basis van de kennis die
hij in zijn geheugen had opgeslagen,
schreef hij een omvangrijk polemisch
werk, vol parafrases en citaten uit
tientallen bronnen. Maar ook op een
veel lager intellectueel niveau was
het memoriseren van teksten een alledaags verschijnsel. Elke monnik
diende het gehele Latijnse psalter,
dat in totaal zo'n vijfduizend verzen
telt, uit het hoofd te kennen.

• HET BEELD ALS KAPSTOK
Hoe slaagde men erin zoveel uit het
hoofd te leren? Er waren, grof gezegd, twee methoden in gebruik, met
allerlei varianten. De eerste is de methode die tot op de huidige dag in
koranscholen wordt toegepast, waarbij de leerling zich de te leren tekst
eigen maakt door hem honderden
malen te herhalen, veelal ondersteund door ritmische bewegingen.
De tweede methode, de zogenoemde
ars memoriae of geheugenkunst, berust op een techniek die al in de oudheid tot grote perfectie is gebracht,
en die het mogelijk maakt om zich
een tekst zo in te prenten dat men in
staat is elk willekeurig onderdeel ervan in elke gewenste volgorde te reproduceren. Dit laatste, in de informatica 'random retrieval' genoemd,
is bij de eerste methode niet mogelijk. De geheugenkunst bood de middeleeuwse geleerde aanzienlijke voor
bij zijn dagelijkse omgang met -deln
omvangrijke tekstgehelen.
Kort gezegd berust de ars memoriae hierop, dat men een tekst in kleine brokjes verdeelde en elk daarvan
in zijn verbeelding verbond met een
fantasiebeeld, geplaatst in een van de
vele compartimenten van een imaginaire, wel-geordende ruimtelijke
structuur. Wie zich de tekst op deze
wijze had ingeprent, behoefde de

prikkelende versiering van de pagina
ruimtelijke structuur maar voor zijn
aangebracht. Zij waren vóór alles begeestesoog op te roepen en zich in
zijn verbeelding naar het juiste com- doeld als een middel dat de gebruiker
van het boek moest helpen zich de
partiment en daarbinnen naar het
bladzijde met de spirituele tekst in
juiste fantasiebeeld te begeven om
het gewenste onderdeel van de tekst het geheugen te prenten.
door het geheugen aangereikt te krij• HAAKJE IN GEHEUGEN
gen. De verbazende prestaties van
Wat
heeft dit alles met onze taal te
geheugenkunstenaars,
die
moderne
maken? Het antwoord laat zich het
bijvoorbeeld lange reeksen getallen
best via een aantal tussenstappen beof woorden in elke gewenste volgorde foutloos kunnen reproduceren, naderen. Francesco Petrarca, die andere grote veertiende-eeuwer, heeft
berusten op hetzelfde principe.
een dialoog geschreven waarin hij
zichzelf sprekend opvoert, in discus• FUNCTIONELE GRAPPEN
Al in de oudheid had
men ontdekt dat het
geheugen buitengewone, extreme beelden met een sterke
emotionele lading
beter vasthoudt dan
beelden uit de alledaagse vlakke werkelijkheid. Antieke,
maar ook middeleeuwse traktaten
over de ars memoriae
bevelen dan ook aan
om als fantasiebeelden bij voorkeur uitzonderlijke voorstellingen te kiezen, met
sterke tegenstellingen tussen fraai en
afschuwelijk, voornaam en belachelijk,
ernst en scherts,
waardigheid en wellust, vroomheid en
obsceniteit. Griezelige monsters en monsterlijk vervormde
mensen en dieren, in
schrille kleuren, liefst
vechtend of over elkaar buitelend, verwikkeld in gewelddadige activiteiten van
allerlei soort — dat
waren volgens de ars
Middeleeuwse tekst met 'leestekens' als geheugensteuntjes.
memoriae de beelden
(Utrecht, U.B., Inc. 353 (Jacobus de Voragine, Sermones de sanctis,
die zich het best in het
Straatsburg, Joh. Groninger, 14 juli 1484, F. 131 R.)
geheugen vasthechten.
Deze omschrijving is
tot in detail eveneens van toepassing sie met niemand minder dan de door
op de dróleries die men in de marges hem hoog vereerde Augustinus. Zij
van vele middeleeuwse verluchte
spreken over het lezen. Augustinus
handschriften aantreft. De marginale drukt Petrarca op het hart om steeds
als hij in een boek iets tegenkomt
grappen en grollen in deze boeken
wat hem bijzonder aanspreekt, de bezijn niet louter als oogstrelende of
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trokken passage uit het hoofd te leren om er later bij voorkomende gelegenheden al mediterend op terug te
kunnen vallen. "Als je passages tegenkomt die je daartoe geschikt lijken, zet daar dan vooral een merkteken bij. Dat dient als een haak in je
geheugen, want anders zouden ze
wegvliegen." Hier dient dus het aan
merktekens in een tekst-brengva
als hulpmiddel bij het memoriseren
ervan. Augustinus' recept lijkt nog
steeds te werken. Denk aan de wijze
waarop in onze eigen tijd door velen
gestudeerd wordt: door passages op
een fotokopie — of, nog erger, in het
boek zelf — met een fluorescerende
stift te bewerken.

Als een middeleeuwse lezer zich
een tekst eigen wilde maken of, beter
nog, deze in zich op wilde nemen,
was zijn eerste handeling de tekst
zorgvuldig te 'distinguere', dat wil
zeggen: in te delen in kapittels en paragrafen. Vervolgens werd elke volzin
door middel van punten of andere
leestekens in kleine partjes (idealiter
van rond zeven woorden) verdeeld.
Deze indeling, `divisio' genoemd,
moest hem helpen de tekst volgens
de regels van de ars memoriae in het
geheugen te prenten, door elk onderdeel ervan associatief met een geheugenbeeld te verbinden. In veel gevallen zal deze tekstbewerking al in een
eerder stadium hebben plaatsgevonden, bij de vervaardiging van het
handschrift, zodat de tekst als het
ware voorgeprogrammeerd was om
uit het hoofd geleerd te worden. Hier
ligt de oorsprong van een aanzienlijk
deel van onze moderne conventies
op het gebied van tekstpresentatie en
interpunctie. Nog steeds plegen wij
104

het begin van een hoofdstuk te markeren met een grotere, zwaarder uitgevoerde letter; nog steeds plegen wij
een tekst structuur te geven door
hem in te delen in paragrafen (die
vooral niet te lang mogen zijn), en
nog steeds gebruiken wij leestekens,
die het tekstbegrip sturen door over
de geschreven tekst een netwerk van
`visuele grammatica' te leggen.

•

GEESTESOOG

IS GEBLEVEN

De thans gebruikelijke leestekens en
typografische conventies zijn voor
een deel geëvolueerd uit middeleeuwse prototypen, die zelf vaak
weer van antieke voorbeelden waren
afgeleid. Maar hun functie is veranderd, doordat wij op een geheel andere wijze plegen te lezen dan onze
verre voorouders. De moderne tekst
vooral gericht op snelle
-presntai
kennisneming en verwerking van informatie; de middeleeuwse was, althans als het ging om teksten die bedoeld waren om geleerd en onthouden te worden, afgestemd op een
langzaam, kauwend en herkauwend
toeëigeningsproces.
Hoeveel er ook in onze omgang
met teksten is veranderd, de werking
van het menselijk geheugen is gelijk
gebleven. Een middeleeuwer die zich
via een getekende grap de pagina
voor de geest wist te halen die hem
spirituele steun te bieden had, maakte daarbij gebruik van het fenomeen
dat een herinnering vaak met een
plaatsbepaling in het geheugen
wordt opgeslagen. Op vergelijkbare
wijze werkt ons geheugen voor teksten: zelfs als wij ons de strekking
van het gelezene maar gebrekkig herinneren, weten we meestal toch waar
we de betrokken passage hebben gelezen: op een linker- dan wel op een
rechterbladzijde, boven of onder aan
de pagina. En kan niet iedere poëzie
zijn favoriete gedichten -liefhbr
met typografie en al voor zijn geestesoog oproepen? Mnemosyne, de
Griekse godin van de herinnering en
het geheugen, was niet voor niets de
moeder van de muzen.
<

Opbergmap
Onze Taal
Het genootschap heeft
een opbergmap laten maken waarin u twee jaargangen van het tijdschrift
Onze Taal (totaal 600
bladzijden) kunt opbergen. De map heeft een
stevig omslag met een
groene linnen buitenkant.
De rug en de voorkant
zijn voorzien van het
naambeeld van het genootschap. De tijdschriften worden aan de binnenzijde van de map bevestigd met behulp van
de bijgeleverde spelden.
U kunt de opbergmap in
uw bezit krijgen door
f 19,90 over te maken op
postbankrekening 4265902
van het Genootschap Onze
Taal in Den Haag, onder
vermelding van opbergmap.
De map wordt u dan binnen vier weken zonder verdere kosten toegestuurd.

Meer literatuur over dit onderwerp is te
vinden in W.P. Gerritsen: De constructie

(Bestelling en betaling van-

van het geheugen, De rubricatie in een in-

uit België: 390 fr. op rek.

cunabel uit de Utrechtse Paulusabdij en de

000-1635566-49.)

geschiedenis van het lezen, Utrecht, Faculteit der Letteren, 1994.

"Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen lesten / Erbarremt over my, en mijn
benaeuwde vesten, / En arme burgery ..." De meeste Nederlanders komen niet verder dan
een paar regels Vondel. Meer dan twee coupletten Wilhelmus van buiten kennen, is een
uitzondering. Michaël Zeeman kent zijn klassieken wél. Een gesprek over psalmversjes leren, de troost van poëzie, en het geheugen voor indrukwekkende teksten. "Kinderen
moeten weer elke week een gedicht uit het hoofd gaan leren."

eheugen voor gedichten
"Wat in je hoofd zit, kan niemand je afpakken"
jaap de jong

Michael Zeeman (1958) is chef van

et vraaggesprek met de
chef kunst van de Volkskrant vindt plaats op een
sombere maandagochtend
in een naargeestig ontvangstkamertje op de redactie. Twee
kamers verder zitten de collega's
stukjes te tikken. Dat weerhoudt Michaël Zeeman er niet van flarden
Gysbrecht te bulderen, het ritme van
de Divina Commedia te `lopen', Slauerhoff te fluisteren, en te gebaren alsof hij voor een duizendkoppige menigte staat. Binnen anderhalf uur
slaagt hij erin zo'n dertig fragmenten
of hele gedichten vrijwel foutloos te
citeren. Uit het hoofd. "Op de lagere
school had ik voor psalmversjes leren
altijd al een tien."
Zeeman: "Ik denk dat ik meer dan
tweehonderd gedichten en toneelmonologen uit mijn hoofd ken. Merendeels Nederlandse gedichten van
Hooft, Huygens, vrij veel Vondel,
Slauerhoff, Nijhoff, Marsman. En natuurlijk ook Ida Gerhardt: haar gedichten glijden zo mijn hoofd in.
Van de buitenlanders vooral Shakespeare, Goethe, Heine, Villon."

de kunstredactie van de Volkskrant,
en presentator van het literatuurprogramma Nachtsalon (VPRO-televisie), dat in het najaar weer zal

worden uitgezonden. Na het gymnasium-beta studeerde hij filosofie
in Utrecht en Groningen. Hij is redacteur van het tijdschrift Optima
en publiceerde de dichtbundels
Beeldenstorm (1991) en
Verhoudingen (1995).

toch valt zijn poëzie minder makkelijk samen met de natuurlijke gang
van de spraak. Luceberts zinsmelodie
is prachtig, maar `atonaal'. Probeer in
de muziek maar eens een atonale
compositie te onthouden. Dat valt
niet mee. Terwijl je een klassieke
operamelodie maar één keer hoeft te
horen om die te kunnen meezingen."

"Een heel vers gaat in één keer
mijn hoofd in", zegt u. Ik heb dat
nou nooit: het kost mij echt flink
wat inspanning om me een tekst in
te prenten. U hebt steun aan rijm
en metrum, maar gebruikt u dan
Een minder vormvaste dichter zonog speciale geheugentechnieken,
als Lucebert komt niet in uw reper- bent u soms aan de drugs?
toire voor?
Lachend: "Drugs heb ik nog nooit ge"Nee, het valt niet mee Lucebert te
probeerd voor verbetering van mijn
leren. Wel vier of vijf regeltjes, maar geheugen. Ik heb lange tijd gedacht
er gaat nooit een heel vers in één
dat het vooral in het rijm en het mekeer mijn hoofd in. Hij gebruikt wel trum zat: dat zijn comfortabele hulprijm en metrum, maar het zijn nooit middelen om een tekst te onthouvoor de hand liggende schema's of
den. Vondel, Hooft en Ida Gerhardt
verzen vol eindrijm. Ook al zie je bij bewijzen dat iedere keer weer. Maar
hem wel veel prachtig binnenrijm,
dat is niet zo! Toen ik de oude Ton

Lutz het grote Brederogedicht van
Marsman hoorde voordragen, waarin
geen rijm of metrum zit, bleek ik het
na twee keer thuis lezen voor negentig procent te kennen. (Citeert breed
gesticulerend een dertigtal verzen.)
Toen dacht ik: het zit hem vooral in
de beeldende kracht, de sterke emoties en de prachtige interne logica. Je
kunt het de dwingende kracht van de
tekst noemen, maar het blijft voor
mij toch een raadsel. Hetzelfde heb je
bij Shakespeare. (Citeert een flinke
passage uit Macbeth.) Waarom kun je
het toch uit je hoofd leren? Bij niet dwingend rijmende en niet-metrische gedichten word ik geleid van
schitterend beeld naar schitterend
beeld.
Echt ervoor gaan zitten en een
tekst in mijn hoofd stampen, dat kan
ik niet goed. Daar ben ik ook te lui
en te druk voor. Ik moet getroffen
worden door een tekst. Ik zie iets
prachtigs, lees het nog eens over en
leg het weer weg. Ik sta de afwas te
doen of mijn haar te kammen en
blijk er lappen van te hebben onthouden. De volgende dag loop ik terug naar het boek om nog even vast
te stellen dat het mooi is. En dan ben
ik al een heel eind. Natuurlijk heb ik
niet de hele Gysbrecht van Aemstel
zo geleerd, maar ook dat heeft me
niet veel tijd gekost. Als veertienjarige heb ik die spelenderwijs opgepikt.
Ook al begreep ik er grote delen niet
van, die oude en beeldende taal fascineerde me. Het hernelsche gerecht...
(Citeert enkele tientallen regels.) Het
is ongelooflijk picturaal geschreven. >
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Als je het voor het eerst leest, dan zie

Als je het voor het eerst leest, dan zie
je een film."
je een film."
Wanneer bent u begonnen met

Wanneer bent u begonnen met
deze ongebruikelijke bezigheid?
deze ongebruikelijke bezigheid?
"Mijn vader was predikant. Ik heb op
"Mijn vader was predikant. Ik heb op
een nette christelijke lagere school
een nette christelijke lagere school
gezeten, waar je op elke maandaggezeten, waar je op elke maandag
ochtend weer een psalm uit je hoofd
een psalm uit je hoofd
-ochtendwr
moest opzeggen: Evenals een moede
moest opzeggen: Evenals een moede
hindenaarhet klare watersmacht en
hinde naar het klare water smacht en

Looftden Heer want Hi] is goed, trouw
Looft den Heer want Hij is goed, trouw
in alles wat Hij doet. Ik leerde ook groin alles wat Hij doet. Ik leerde ook grote delen van de Heidelbergse cate-

te delen van de Heidelbergse catechismus uit het hoofd. Dat was heel
chismus uit het hoofd. Dat was heel
normaa1. Psalmen leren was voor mij
normaal. Psalmen leren was voor mij
geen corvee; het was handig. Ret
geen corvee; het was handig. Het
adagium was: Wat je uit je hoofd
adagium was: Wat je uit je hoofd
kent, heb je altijd bij je. Dat vind ik
kent, heb je altijd bij je. Dat vind ik
nog steeds.
nog steeds.
Mijn grootmoeder stierf to en ik
Mijn grootmoeder stierf toen ik
vier was. Ik kan me nog herinneren
vier was. Ik kan me nog herinneren
dat ze flarden Beets-achtige poezie
dat ze flarden Beets-achtige poëzie
kende. a broeders, gij behoeders van de
kende. 0 broeders, gij behoeders van de
vaderlandsche roem... Dat soort flarvaderlandsche roem... Dat soort flarden werden in onze familie echt geden werden in onze familie echt gebruikt. Na haar dood vonden we in
bruikt. Na haar dood vonden we in
haar nalatenschap violette cahiers,
haar nalatenschap violette cahiers,
waarin ze met kroontjespen gedichwaarin ze met kroontjespen gedichten had 'afgeschreven' die ze ook uit
ten had 'afgeschreven' die ze ook uit
haar hoofd kende. Er bestond toen
haar hoofd kende. Er bestond toen
zo'n soort traditie: het was mooi om
zo'n soort traditie: het was mooi om
iets van die domineespoezie van Biliets van die domineespoëzie van Bilderdijk, Beets en Ten Kate bij je te
derdijk, Beets en Ten Kate bij je te
dragen. Dat hoorde tot het volksredragen. Dat hoorde tot het volksrepertoire van een flinke groep protespertoire van een flinke groep protestanten.
tanten.
Psalmen en bijbelteksten leren had
Psalmen en bijbelteksten leren had
ook een sociale kant. Een groep die
ook een sociale kant. Een groep die
een zelfde soort teksten kent, kan
een zelfde soort teksten kent, kan
daardoor met elkaar communiceren.
daardoor met elkaar communiceren.
je kon je als protestantse splinterJe kon je als protestantse splintergroep ook weer fijn onderscheiden
groep ook weer fijn onderscheiden
van andere groepen door de speciale
van andere groepen door de speciale
berijming die je zong. De ene groep
berijming die je zong. De ene groep
zong nog de oude berijming, de
zong nog de oude berijming, de
tweede zong de Proeve der Nieuwe
tweede zong de Proeve der Nieuwe
Berijming en de derde zong ook nog
Berijming en de derde zong ook nog
de Negenentwintig Gezangen. Bode Negenentwintig Gezangen. Bovendien was het natuurlijk een rechtvendien was het natuurlijk een rechtstreekse communicatie met de Allerstreekse communicatie met de Allerhoogste. Er zijn veel protestanten
hoogste. Er zijn veel protestanten
met een psalm als [etuzalem dat ik bemet een psalm als Jeruzalem dat ik be-

0
0
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Michael Zeeman: "Kinderen moeten op school weer elke week
Michaël Zeeman: "Kinderen moeten op school weer elke week
een gedicht uit het hoofd gaan leren."
een gedicht uit het hoofd gaan leren."

brengen. Ie laat Petrus weten dat alles
brengen.
Je laat Petrus weten dat alles
in orde is en dat je de tale Kanaans
in orde is en dat je de tale Kanaäns
onder de knie hebt."
onder de knie hebt."

Na de psalmen en de catechismus

Na de psalmen en de catechismus
nam u ook Vondel op uw repertoinam u ook Vondel op uw repertoire. Maar waarom volgden er daarre. Maar waarom volgden er daarna nog vooral gedichten en niet

na nog vooral gedichten en niet

bijvoorbeeld telefoonnummers?

bijvoorbeeld telefoonnummers?
"Als zestienjarige romanticus las ik
"Als zestienjarige romanticus las ik
van Slauerhoff 'Voor de verre prinvan Slauerhoff 'Voor de verre prinses'. Ie moet weI van steen zijn, of
ses'. Je moet wel van steen zijn, of
van een mij onbekende metaalsoort,
van een mij onbekende metaalsoort,
wil je niet getroffen worden door dit
wil je niet getroffen worden door dit
gedicht over de onbereikbaarheid
gedicht over de onbereikbaarheid
van een geliefde. Het eindigt met:
van een geliefde. Het eindigt met:

noch binden ooitde volle schoven. Ontnoch binden ooit de volle schoven. Ont-

roering zoekt dan naar taa1. Soms
roering
zoekt dan naar taal. Soms
ook bij vrolijke ontroering. Er zijn
ook bij vrolijke ontroering. Er zijn
£larden gedichten van Gerard Reve in
flarden
gedichten van Gerard Reve in
het Nederlands terechtgekomen, in
het Nederlands terechtgekomen, in
ons collectieve arsenaal, juist omdat
ons
collectieve arsenaal, juist omdat
ze zo vrolijk zijn. Multiphyl ti corti
ze
zo vrolijk zijn. Multi phyl ti corti
rocci: eortomo: nix aan de handa; a
rocci; cortomo: nix aan de handa; 0

Dood, die waarheid zijt: nader tot U.
Dood, die waarheid zijt: nader tot U.

Het zijn ironische £larden die gezijn ironische flarden die geHet
bruiksklaar liggen en die ik in gebruiksklaar liggen en die ik in gesprekken met vrienden en collega's
sprekken
met vrienden en collega's
regelmatig hoor.
regelmatig hoor.
Poezie heeft ook een bezwerende
Poëzie
heeft ook een bezwerende
functie. Primo Levi beschrijft in een
functie. Primo Levi beschrijft in een
van zijn boeken dat hij samen met
zijn boeken dat hij samen met
van
Maar als het waaris dat door grote
een Fransman in een concentratieeen
Fransman in een concentratieMaar als het waar is dat door grote
droomen / Het zwaarst verlangen over
kamp verschrikkelijk hard moet werkamp
verschrikkelijk hard moet werdroomen / Het zwaarst verlangen over
ken in een steengroeve. Allopend en
wordtgebracht / Tot op de verste ster:
ken in een steengroeve. Al lopend en
wordt gebracht / Tot op de verste ster:
dan zal ik komen, / Dan zal ik komen,
stenen sjouwend proberen ze de Distenen
sjouwend proberen ze de Didan zal ik komen, / Dan zal ik komen,
iedren nacht. Dat is zo goed verwoord, vina Commedia te reconstrueren. Die
iedren nacht. Dat is zo goed verwoord, vina Commedia te reconstrueren. Die
zo herkenbaar, dat het troost geeft.
min, wij treden uwepoorten in / daar
mannen lopen die poezie op het memannen
lopen die poëzie op het mezo herkenbaar, dat het troost geeft.
min, wij treden uwe poorten in / daar
trum van de voetstap: NeZ mezzo del
Grote poezie neemt de plaats in
staan, 0 Godsstad, onze voeten op hun
trum van de voetstap: Nel mezzo del
Grote poëzie neemt de plaats in
staan, o Godsstad, onze voeten op hun
lippen gestorven. Het is bijna een to- van wat je zelf hebt willen zeggen
cammin di nostra vita / mi ritrovai per
cammin di nostra vita / mi ritrovai per
lippen gestorven. Het is bijna een to- van wat je zelf hebt willen zeggen
verformule. Het is niet zo heel anders maar niet hebt kunnen zeggen. Als
una selva oseura. Ze halen het einde
una selva oscura. Ze halen het einde
niet hebt kunnen zeggen. Als
verformule. Het is niet zo heel anders maar
vrienden of geliefden sterven, staan
dan de obool onder je tong: je nam
van de dag telkens omdat ze het gevan de dag telkens omdat ze het gevrienden of geliefden sterven, staan
dan
de obool onder je tong: je nam
een muntje onder je tong om aan
we vaak met een mond vol tanden
dicht nog niet uit hebben. Maar goed
een mond vol tanden
dicht
we
vaak
met
nog niet uit hebben. Maar goed
tong
om
aan
een
muntje
onder
je
veerman Charon te geven, zodat hij
en dan kan goede poezie een troost
dat ze de Divina hadden gekozen en
en dan kan goede poëzie een troost
dat ze de Divina hadden gekozen en
veerman Charon te geven, zodat hij
je over de doodsrivier de Styx wilde
zijn: Ik zaZ de haZmen niet meer zien, /
niet een kwatrijn! Ook Francois Vilzijn: Ik zal de halmen niet meer zien, / niet een kwatrijn! Ook Francois Vilje over de doodsrivier de Styx wilde
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ion zegde verzen toen hij gekerkerd zat in Orléans. Ik heb eveneens het voorrecht gesmaakt ooit
enkele uren in een cel doorgebracht te hebben, en ik heb daar
alleen maar op en neer gewandeld en verzen gezegd, vooral
Gysbrecht. Ze dachten wel dat er
een dokter aan te pas moest komen, maar ik kan het iedereen
aanraden. Zou het niet goed zijn
als er in alle penitentiaire inrichtingen lessen kwamen voor het
van buiten leren van poëzie?
Maar serieus, als je de wanhoop
ten prooi bent, maak je gebruik
van de bezwerende mogelijkheden van de taal, van het ritme,
van het feit dat je iets uit je
hoofd kent. Je zegt verzen om je
identiteit vast te houden. Dat weten we van Solzjenitsyn, Mandelsjtam, Isaak Babel, Primo Levi,
maar ook van iemand als de Nederlandse verzetsstrijder Johannes Post."
Psalmen leren is geen gewoonte
meer, en kinderen kennen alleen maar popsongs en rapteksten uit hun hoofd. Raken we
de geheugenkunst niet kwijt?
"Psalmen worden inderdaad alleen nog in de poliozone van Nederland geleerd. En de popliedjes
die kinderen wel kennen, hebben
vaak ellendige teksten. Maar ik
geloof niet dat het zo hard achteruit gaat met het geheugen van
kinderen. Ik vind wel dat we ze
beter wat goede teksten kunnen
laten leren. Ik zou er ongelofelijk
voor zijn als kinderen op school
elke week een gedicht uit het
hoofd leren. Net als vroeger. En
dan niet meteen ruzie gaan maken over welke 25 gedichten het
moeten zijn. Gewoon Constantijntje, 't zalig kijntje en Mijn lief,
mijn lief, mijn lief, zo sprak mijn
lief mij toe, vanaf het Egidiuslied
tot de twintigste eeuw. Laten we
ons bevrijden van die slappe
houding dat het zielig is om iets
uit je hoofd te moeten weten,
omdat je toch een zakcomputer
hebt. Nee, je moet een hoofdcomputer hebben. Want wat in je
hoofd zit, kan niemand je afpakken."
<
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ersenonderzoekers uit de achttiende en negentiende eeuw, de frenologen, dachten dat de hersenen bestonden uit partjes met allemaal een
afzonderlijke taak. Op zichzelf is dat geen raar idee. Maar ze gingen
nog een stap verder. Zelfs persoonlijkheidskenmerken wisten zij precies te lokaliseren: achter je slaap zat je 'positieve instelling' en boven aan je nek zat
je 'amoureusheid'. De talenknobbel bevond zich achter de oogkassen. Helaas
is dat een grove simplificatie. Bij taal bijvoorbeeld zijn meerdere stukjes brein
betrokken. Het is ook een misverstand dat alle herinneringen in hun geheel
ergens opgeslagen liggen en dat je alleen het juiste plekje hoeft te prikkelen
om alles weer opnieuw te beleven. Zo'n 'totaalbeleving' vindt maar heel zelden plaats. Herinnering is heel moeilijk ergens te lokaliseren.
De persoonlijkheidsgebieden in de hersenen volgens de frenologen Gall,
Spurzheim en Combe (naar: R.L. Gregory (ed.), The Oxford Companion to the
Mind, Oxford University Press, 1987).

1. Amoureusheid
2. Voortplantingsdrift
3. Concentratie
4. Gehechtheid
5. Agressiviteit
6. Destructiviteit
6a. Verzorgingsdrang
7. Stiekemheid
8. Hebzucht/leergierigheid
9. Positieve instelling
10. Zelfrespect
11. Gezagsgetrouwheid

12. Voorzichtigheid
13. Goedertierenheid
14. Eerbied
15. Gewetensvolheid
16. Standvastigheid
17. Hoop
18. Verwondering
19. Idealiteit
20. Schranderheid
21. Imitatie
22. Individualiteit
23. Vorm

24. Omvang
25. Gewicht
26. Kleur
27. Plaats
28. Aantal
29. Volgorde
30. Eventualiteit
31. Tijd
32. Melodie
33. Taal
34. Vergelijking
35. Causaliteit

Ontleend aan Liesbeth Koenen, 'De trontaalkwab en andere taalgeheimen
in de hersenen', in: Radar '95. (Aramith, 1995). Illustratie ontleend aan het
boek De linkshandige picador van Rik Smits (Nijgh & Van Ditmar, 1993). <
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Aap, noot, mies, wim, zus, jet. De tijd dat Ieren vooral memoriseren was, ligt nog niet
zo ver achter ons. Rijtjes voor aardrijkskunde (Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek,
Scheemda), Duits, Latijn, godsdienst en rekenen werden erin gestampt, herhaald en
nog eens herhaald. Deze kennis is snel aan het verdwijnen. Pieter Steinz verzamelde
de rijtjes met hulp van een groot aantal Onze -Taallezers in zijn boekje Meneer Van
Dale Wacht Op Antwoord (1991) om ze voor de vergetelheid te behoeden.

A ap, noot, mies: leren was memoriseren
Pieter Steinz - kunstredacteur NRC Handelsblad

choolrijtjes horen bij de tijd
van de kroontjespen en de
Isingsplaat, toen het onderwijs
nog ouderwets klassikaal was en
schoolboeken schaars waren. Ze
zijn onlosmakelijk verbonden met de
aanwijsstok van de juf en de blinde
kaart van de meester. In overvolle
klaslokalen — vijftig kinderen was
geen uitzondering — luisterde men
naar verhalen over 'Het Behouden
Huys' en 'De Noormannen bij Dorestad', en werd er schoongeschreven,
hoofdgerekend en voorgelezen. Maar
bovenal werd er gestampt. Vanaf de
laagste klas waren er rijtjes om dat te
vergemakkelijken. Men leerde rekenen met de tafels, lezen met aap noot
mies en ontleden met zijn worden blij-
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ven schijnen. Protestanten repeteerden de zonen van Jakob en de boeken van de bijbel, katholieken de
antwoorden (en in strenge gevallen
ook de vragen) van de catechismus.
In de geschiedenisles klonken jaartallen en vorstenhuizen, terwijl bij aardrijkskunde zo ongeveer alles wel ritmisch werd opgedreund.
Het hardop leren hield niet op
wanneer men naar de ulo, de mulo,
de hbs of het gymnasium ging. Nieuwe vakken brachten nieuwe rijtjes.
Moeilijker rijtjes ook: tijden, wijzen,
naamvallen, meervouden, Romeinse
keizers, de cijfers van het getal pi.
'Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord' (een ezelsbruggetje voor de
volgorde van de rekenkundige bewer-

kingen) was al verplichte kost op het
moment dat machtsverheffen en worteltrekken niet meer dan moeilijke
woorden waren. Voor elke taal en
voor alle exacte vakken bestonden
handenvol regels, en op elke regel
waren weer talloze uitzonderingen,
die allemaal geleerd moesten worden. Duits spande de kroon, daar leken de rijtjes zelfs jaarlijks uit te dijen, maar ook dode talen als Latijn en
Grieks konden duidelijk niet zonder.
Het schoolrijtje had het onderwijs
vast in zijn greep.
• LEERLINGENVERDRIET

Niet iedereen heeft even goede herinneringen aan de oude schoolrijtjes.
Dat bleek uit de reacties die ik kreeg
bij het verzamelen van de rijtjes die
in het boekje Meneer Van Dale Wacht
Op Antwoord zijn opgenomen. Bepaald niet iedere onderwijzer was
'een parel in zijn vak', en sommigen
verhieven het opdreunen van rijtjes
tot doel op zichzelf.
Zo schrijft H.H. Boer uit Steenwijk,
zelf oud-onderwijzer, dat hij vroeger
is "geplaagd met rijtjes en ezelsbrug
vooral door een schoolhoofd -getjs;
in Assen, die de hebbelijkheid had op
den duur alleen nog maar de ezels
te overhoren en niet de-brugetjs
dingen die daardoor onthouden
moesten worden ". De totalitaire manier waarop plaatsnamen, stamtijden
en voorzetsels werden ingestudeerd,
werd zelfs de braafste leerlingen wel
eens te veel. Maar als er dan in de
pauze stoom werd afgeblazen, dan
gebeurde dat van de weeromstuit ook
in de vorm van een rijtje. H. Richard
uit Helmond fluisterde op haar
school in de jaren vijftig bijvoorbeeld
een tegenhanger van al die rijtjes die

de voorbereiding vormde op het serieuze werk: de dubbele dactylus van
Hóógezand-Sáppemeer bijvoorbeeld,
of de experimentele poëzie van de
vulkanen van Java:

je moest leren, in een tijd dat je nog
niet hartgrondig 'rot op' durfde te
zeggen:
Stik verrot verrek verteer
Donder op en flikker neer
Krijg de koude kippekoorts
Waterpokken enzovoorts
BARST!

Anderen hebben diepgaandere bezwaren. "Van de beruchte rijtjes die
'onderwezen' werden in de Duitse les
kan ik me niets meer herinneren",
schrijft J. ter Heege, medewerker van
de Stichting voor Leerplan Ontwikkeling in Enschede. "Als ik ze nu zou
proberen te reproduceren, komen er
flarden van rijtjes, maar van verschil
rijtjes door elkaar. Dat komt -lend
mede doordat de rijtjes geïsoleerd
werden geleerd, los van de taal die
men leerde."
CHARME VAN RITME EN RIJM

Het opdreunen van informatie mag
dan niet de meest verantwoorde leermethode zijn geweest, het had wel
een zekere charme. Per slot van rekening bestonden de rijtjes bij de gratie
van hun ritme, en was het hun poëtische zeggingskracht die het onthouden stimuleerde. Wie is er niet gevoelig voor de vrolijke cadans van de
Groninger drieëenheid Bedum Stedum
Loppersum? Of voor een van de aanstekelijke gedichtjes waarin de Hollandse graven (Dirk, Arnoud, Floris,
Ada, Willem en Jan) waren ondergebracht:

Salak Gedé Tankoebanprahoe
Malabar Goentoer Papandajan
Tjareme Slamat Soembing Soendoro
Merbaboe Merapi Lawoe Wilis
Keloet Ardjoeno Bromo Semeroe

De mooiste rijtjes waren pure poëzie
— orale poëzie wel te verstaan, want
in lesboeken waren ze niet te vinden.
Jarenlang werden ze van mond tot
mond overgeleverd en belandden ze
als vanzelf in de culturele bagage van
iedere Nederlander. Tegenwoordig
leiden ze een kwijnend bestaan. Verbannen uit het dagelijkse leven zal
het ze vergaan zoals zoveel andere
produkten van de orale cultuur: ze
sterven uit, samen met de laatste
mensen die ze nog te horen kregen.

mor is een prachtige hexameter met

• BEPROEFDE LEERMETHODE
De geestelijke vaders van mit nach
nebst samt en Bali Lombok Soembawa
grepen terug op een oude traditie.
Weliswaar waren schoolvakken als
Duits en aardrijkskunde vóór de negentiende eeuw onbekend, maar het
memoriseren en mondeling repeteren van informatie was al eeuwenlang een beproefde leermethode. Dat
kon ook niet anders. Hoewel het
sinds de ontwikkeling van het schrift
mogelijk was om kennis te bewaren
zonder die van buiten te leren, duurde het tot lang na de uitvinding van
de boekdrukkunst voor het geschreven woord het won van het menselijk geheugen. Het opdreunen van
leerstof was vanaf de oudheid al de
gewoonste zaak van de wereld. Boeken waren onbetaalbaar en schooluitgaven bestonden niet. De oud-Griekse grammatistai leerden hun scholieren lezen en schrijven door ze grote
stukken Homerus uit het hoofd te laten leren, en gebruikten de klassieke
epen als een soort encyclopedie van
de Griekse beschaving, waarin niet
alleen wapenfeiten uit de vaderlandse geschiedenis waren vastgelegd,
maar ook wetenswaardigheden op
geografisch, juridisch en religieus gebied. De Romeinse schoolmeesters

een indrukwekkend klinkerrijm —
een geografische mantra die een goe-

zelfde manier te werk: in het lager

Dikkie Dikkie Arnoud
Dikkie Dikkie Flo
Dikkie Flo, Dikkie Flo
Dikkie Ada Willem Flo
Willem Flo Jan één

Zonder dat iemand zich ervan bewust was, fungeerden de oude
schoolrijtjes als een subtiele kennismaking met de principes van de
dichtkunst. Jonge leerlingen begonnen met aap noot mies, een houterig
ritme dat bij uitstek geschikt is voor
een leesplankje, maar al snel daarna
werd kennisgemaakt met de schoonheid van de Indische archipel. Bal i
•

Lombok Soembawa, Sóemba Flores TI
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(vaak Griekse slaven) gingen op de-
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hij
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voor
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Amsterneelgroep Amster`opgenomen' — hij viel in voor
Gerardjan
en heeft
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in een
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ver- verkwam,
in één damdam
daarvoor
Gerardjan
en heeft
middag
bijnabijna
de hele
teksttekst
geleerd.
de werkwijze:
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begin
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de hele
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het opnemen
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diethuis
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Dat Dat
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ik niet.
vraagd,
Tegenwoordig
moetmoet
je voor
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gezelschappen
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de de
gezelschappen
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je voor
ste repetitie
je tekst
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Heb je tijdens je opleiding aan
de Amsterdamse toneelschool les
in geheugenkunst gekregen?
Waren er bepaalde technieken of
trucjes?
"Nee, ze gingen en gaan ervan uit dat
je dat al kunt. Helaas kun je van elkaar geen geheugenkunst leren, anders had ik wel goed naar Henny Orri
gekeken. Niemand weet ook hoe het
precies werkt; iedereen heeft waarschijnlijk z'n eigen manier. Acteurs
denken ook allemaal: bestond er
maar een geheugenpilletje! Of kon ik
me maar via hypnose snel een tekst

eigen maken. Maar er bestaat geen
gemakkelijke oplossing: iedere acteur
zit met deze ellende."
Jan Joris Lamers van Maatschappij
Discordia heeft een creatieve oplossing: hij speelt zijn voorstellingen
bijna altijd met zijn tekstboek in
de hand.
"Ik vind dat je het stuk gewoon uit je
hoofd moet leren. Discordia repeteert
natuurlijk heel kort, en Lamers leert
heel moeilijk of hij heeft er geen zin
in. Maar zoals zij een stuk benaderen,
als een veredelde toneellezing met

wat rekwisieten en een bescheiden
mise -en- scène, vind ik het toch wel
goed.
In 1982 moest ik voor een Duitse
tournee U bent mijn moeder in het
Duits kennen. Toen ben ik drie
maanden bezig geweest die tekst, die
ik in het Nederlands wel kon dromen, van een bandje af te leren met
de goede uitspraak en alle naamvallen. Ik kreeg er helemaal depressies
van: halverwege wou ik niet meer,
maar het is toch nog goed gekomen.
Ze spelen het stuk nu nog stééds in
Duitsland, en in een flink aantal an-

De gebieden in de hersenen die zich met taal bezighouden
Ais een woord wordt beluisterd, dan bereikt de informatie eerst de auditieve hersenschors. We begrijpen het woord pas
als de informatie is verwerkt door het gebied van Wernicke.
Ais een woord moet worden uitgesproken, dan wordt het eerst opgediept in
het gebied van Wernicke en via een zenuwbundel, de fasciculus arcuatus, naar
het gebied van Broca gestuurd. Van
daaruit wordt de motorische hersenschors opgedragen voor de nodige bewegingen van tong, lippen, enzovoort te
zorgen.
Ais een woord wordt gelezen, dan bereikt het beeld eerst de visuele hersenschors en wordt het vervolgens verzonden naar de gyrus angularis, waar het
woordbeeld en woordklanken die opgeslagen liggen in het gebied van
Wernicke met elkaar worden geassocieerd.
Ontleend aan: Huub Schellekens: Breinboek. Hersenen, biocnemie en de menselijke geest, Aramith Uitgevers, 1993.
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vorm
in deinweer:
patom-patom-patom-patom-torom-tomtom-toromtom-patom-torom-tomtom-toromNatuurlijk
helpt
metrum
tomtom.
tomtom.
Natuurlijk
helpt
metrum
bij het
instuderen,
weI wel
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te veel
interpretatie
en emotie.
Die Die ik datik te
uit mijn
hoofd
leer, leer,
dat vroeger
komen.zoalszoals
bij repeteren
moeten
pashet
het repeteren
ik datik vroeger
moeten
pas bij
komen.
van van
Ton Ton
LutzLutz
en en
Meester
heb
geleerd,
Johan
de
Je
kunt
een
tekst
beter
onthouden
als
]e kunt een tekst beter onthouden als ]ohan de Meester heb geleerd, ben ben
ik ik
bijna
vergeten
waar
het
over
gaat.
en
naar
wie
je
weet
waar
je
dan
staat
je weet waar je dan staat en naar wie bijna vergeten waar het over gaat. Ik Ik
te veel
de alexandrij nje kijkt,
je daarbij
je kijkt,
wat wat
je daarbij
voelt,voelt,
wat wat
je opje op
ben ben
dan dan
te veel
met met
de alexandrijn-
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[4]
Na de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierig-

ofie en ik liggen samen in een
opblaasbad, in de tuin van een
kennis in Blaricum. Vanachter
de heg, die de tuin van de openbare weg scheidt, klinkt een
klaaglijk gehinnik, begeleid door enige menselijke commotie. Wij met
ons allen kijken. Een jong meisje
staat in tranen naast een paard met
een gewond achterbeen. Een eindje
terug aangereden door een tractor, zo
leren de toegesnelde buren van het
snikkende meisje. Het paard kan niet
meer verder. Wat nu? Kort daarna
verschijnt de eigenaar met een vee
arme dier wordt met -wagen.Ht
en
veel pijn in de wagen gelamoeite
den en verdwijnt uit het zicht van
Sofie, die dit alles vanaf mijn armen
gadeslaat.
Anderhalf was ze toen, en ze kende al behoorlijk wat woordjes. In die
leeftijd zijn vooral de ouders ontzettend blij met nieuwe woorden, want
iedere uitbreiding van het kindervocabulaire betekent een afname van
de non-verbale expressie, oftewel
minder lawaai. Want dat is wat ze
maken, als ze bijvoorbeeld jam krijgen terwijl ze pindakaas hadden gewild. Lawaai. Schreeuwen. De boel
op de grond gooien. Na de jam de

S

een toevoeging aan de huishoudelijke infrastructuur. Net zo praktisch als
moedertaal beetje bij
de magnetron en de kruimeldief.
beetje. Jeroen Kramer is
Maar gelukkig levert dat zelfde ouderanglist, presentator van het
schap soms ook momenten op die dit
debiliserende effect ruimschoots tetv- programma `Het Kloknietdoen.
huis', maar vooral ook vaSofie en ik komen na het bezoek
der. In een serie korte
aan de kennis in Blaricum thuis.
artikelen belicht hij enkele
Paard! Been! A1!!, vertelt Sofie aan
episoden uit de taalontwikhaar moeder. Het sensatiezweet
keling van dochter en
breekt mij uit. Sofie beschrijft! Niks
titotijs, niks egoïstische vervulling
peuter Sofie.
van primaire levensbehoeften. Sofie
beschrijft voor het eerst in haar leven
melk, dan de yoghurt, dan de vla, net een ervaring. Ze deelt met haar moe
zo lang tot de wanhopige ouder eineen persoonlijke belevenis door -der
delijk die boterham met pindakaas
middel van woorden die zij zelf kiest.
op tafel smijt. Dan wil je wel juichen
Ooit veroorloofde de primitieve
mens zichzelf voor het eerst de luxe
als je kind een paar weken later inom, in plaats van een eland of een
eens titotijs bestelt, hetgeen pindakaas blijkt te betekenen. Titotijs, dat
rund neer te steken, de jacht op het
scheelt een boel hartkloppingen en
dagelijks voedsel met krijt en verf
weer te geven op de muren van een
dweilen.
Zo leert een kind gaandeweg
grot. En die ontzagwekkende sprong
steeds meer woorden en neemt de
voorwaarts, die de steentijdmens ver
noodzaak tot geweld tegen de opvoejager tot part-time -hiefvanultm
ders in de dagelijkse strijd om het be- kunstenaar, herhaalt zich hier en nu
staan steeds meer af.
in het breintje van Sofie.
Zo afstompend kan het ouderPaard! Been! Au! klinkt het door
schap dus zijn — dat woorden alleen onze huiskamer. Een oraal Lascaux
nog maar worden verwelkomd als
op een bovenhuis in Oud-West. <
heid en verwondering de

N. Konings - Groenlo

n mei leggen alle vogels een ei.
Behalve de koekoek en de griet,
want die leggen in de meimaand
niet.'
Alles goed en wel, maar ik heb
toch het idee dat hier iets niet klopt.
Maar wat? Ik zal het u proberen uit te
leggen. Proberen, want ik ben hier
eens op onbegrip gestuit.
-omtrenal
Ik dek me van tevoren in. Daar gaat
ie.
Vrijwel alle vogels die daar biologisch toe in staat zijn, leggen hun ei114

eren in mei. In de gewraakte uitdrukking wordt er vervolgens gemeld dat
er twee vogelsoorten zijn die in mei
geen eieren leggen. De slimme bedenker komt daarvoor met het woord
behalve, om uit te drukken dat er een
uitzondering komt. Taalkundig klopt
het tot nu toe. Twee vogelsoorten
leggen niet in mei: de koekoek en de
griet. Maar dan gaat het mis...
Waarom doen die beesten dat
niet? Wat is de reden daarvoor? Het
woord want kondigt normaal gespro-

ken het verlossende antwoord aan.
Dat zou onze nieuwsgierigheid bevredigen. Maar dat doet het niet. Want
wat gebeurt er? Er volgt gewoon nog
eens wat wij allang wisten: de koekoek en de griet leggen in de meimaand niet! Een reden wordt er niet
gegeven.
Het geheel komt neer op een prietpraatje, verspilde luchtverplaatsing,
een zoethoudertje: ze leggen niet omdat ze niet leggen! Schieten we hier
<
iets mee op?

N

z

0

Maar een scherpe grens tussen beide categorieën is lang
niet altijd eenvoudig te trekken. Dat bewijst Van Dale
In ons bedrijf hebben we vaak te maken met sa(12de druk) bijvoorbeeld als het de betekenis van aanmenstellingen als aansluit(ings)kosten,
sluitstuk omschrijft met 'aansluitingsstuk'. In dergelijke
aansluit(ings)punt, afsluit(ings)klep. Omdat we geregeld twijfelen tussen aansluit- en aansluitings- in deze gevallen lijkt het voorkomen van de twee varianten in
het woordenboek niet veel meer te zeggen dan dat beide
woorden, sloegen we Van Dale (12de druk) er maar
begrippen
gangbaar zijn in het Nederlands. Of de taalgeaansluitings-,
in
ene
geval
in
het
geeft
na.
Die
eens op
het andere aansluit-, en in weer andere gevallen beide bruiker zich in zijn keuze voor de ene of de andere vorm
altijd bewust is van een betekenisverschil, betwijfelen
varianten (bijvoorbeeld: aansluitingspunt/aansluitwe.
punt). De achterliggende gedachte van dit 'systeem'
In andere gevallen voelen we blijkbaar wél moeiteloos
ontgaat ons echter. Kunt u ons het verschil uitleggen?
aan welke vorm het meest geschikt is. Zo zullen we niet
zo gauw spreken van een invullingsoefening ('oefening om
Er bestaan vele manieren waarop we in het Nederiets in te vullen') . De handeling van het invullen staat bij
is
lands samenstellingen kunnen maken. Een daarvan
zo'n oefening zozeer op de voorgrond dat we zonder aarsamenvoeging van twee zelfstandige naamwoorden (zoals in aansluiting+punt). Een andere manier is het koppe- zeling kiezen voor invuloefening.
len van een werkwoordstam aan een zelfstandig naamwoord (zoals in aansluit+punt). Met de keuze voor de ene • DENKEN AAN /OVER TI ROL?
Welk voorzetsel kan ik het best gebruiken in:
of de andere manier hangt een — soms zeer klein — be'Hebt u al eens aan/over Tirol in de zomer getekenisverschil samen.
dacht?' Die vraag moet als kop dienen boven een
Aansluiting is een zelfstandig naamwoord dat met behulp van het achtervoegsel -ing is afgeleid van het werk- tekst in een reisgids.
woord aansluiten. Het verwijst wat minder nadrukkelijk
Het voorzetsel aan stuurt meer naar de betekenis dat
naar de handeling van het aansluiten dan de werkwoordde lezer vooral niet moet vergeten dat Tirol ook in
stam aansluit. Een aansluiting is eerder het concrete 'ding'
de zomer een uitstekende vakantiebestemming is. En dat
dat het gevolg is van het aansluiten. Dit verschil komt
is — zo nemen we aan — precies wat u met deze vraag
het best tot uitdrukking als we de betekenis van de twee
wilt bereiken.
typen samenstellingen omschrijven:
Het gebruik van over heeft een ander effect. De vraag
'Hebt u al eens over Tirol in de zomer gedacht?' betekent
A Met een werkwoordstam:
aansluitpunt
= teen punt om iets op aan te
zoveel als 'Hebt u zich daarover al een mening gevormd?'
sluiten'
En het antwoord op die vraag kan natuurlijk alle kanten
afstuitklep
= 'een klep om iets mee af te
opgaan: van 'nee' tot 'ja', en van 'ja, en dat lijkt me wel
sluiten'
wat' tot 'ja, en dat lijkt me niets'. Dat kan nauwelijks de
aansluitieiding
= teen leiding om iets mee aan
bedoeling zijn.
te sluiten'
Denken aan betekent daarentegen 'niet vergeten', wat
blijkt uit waarschuwingen als 'Denk aan het afstapje!' of
B Met een zelfstandig naamwoord:
'Denk aan je portemonnee!' In 'Hebt u al eens aan Tirol
aansluitingskosten
= 'de kosten van/voor een
in de zomer gedacht ?' schemert een soort samenzwering
aansl uiting'
door tussen de vraagsteller en de toegesprokene: beiden
aansluitingsvoorwaarden = 'de voorwaarden voor een
weten dat Tirol ook in de zomer een leuke vakantiebeaansl uiting'
stemming is, maar de toegesprokene is dat wellicht veratstuitingsdaium
= 'de datum van afsluiting'
geten. Met de vraag wordt hij als het ware herinnerd aan
of geattendeerd op dit alternatief. En daarmee wordt de
vraag eigenlijk meer een tip: vergeet vooral Tirol als vaBij de samenstellingen onder A staat de handeling die
kantiebestemming in de zomer niet! <
door de werkwoordstam wordt uitgedrukt wat meer op
de voorgrond dan bij de samenstellingen onder B. En zo
kunnen we onderscheid maken tussen aansluitingspunt
('het concrete punt waar de aansluiting zich bevindt') en
aansluitpunt ('een punt waar iets moet worden aangesloten').
• AANSLUIT(INGS)KOSTEN

115

ONZE TAAI. 1995 • 5

REACTIE S
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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen 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 ()OK IIE"I' VLAAMS S'I AA"I NIE"l'
S"I'IL!
-

Will iarn Liénard - 1.)iest, België

W

at niet helemaal correct is in
de bijdrage 'Uitheemse woorden in Nederlandse mond'
(januari 1995 blz. 16-17), is de vermelding dat wij in Vlaanderen (dus niet 'in
België', want in de rest van het land
spreekt men Frans of Duits) t«uteuil, parap/ti en portemonnaie stelselmatig zouden vervangen door zetel, rq5ensel1errri
en geldbeugel. Ik daag de schrijfsters van
het artikel uit om dat zwart op wit te bewijzen. Zetel is inderdaad het gewone
woord in Vlaanderen, maar reg enscherin
en vooral geldbeugel hebben het ondertussen moeten afleggen tegen de Franse
woorden. Geldbeugel heb ik zelf al vele
jaren niet meer gehoord!
Ik heb begrip voor het feit dat Vlaanderen voor Nederlandse taalonderzoekers een beetje onbekend terrein is,
maar wie het Vlaams onzorgvuldig behandelt in gespecialiseerde studies over
onze taal, is weinig wetenschappelijk
bezig.
-

n PUN"I' NA AFKOR RINGEN: EEN
HISTORISCH ARGUMENT

Drs. H.C.R. Brandenburg - Leiden
n diverse recente afleveringen van
Onze Taal — nummer 1 blz. 11, nummer 2/3 blz. 49 — wordt ingegaan op
argumenten voor en tegen de punt na
afkortingen. Wat ik heb gemist in de
discussies is het historische argument.
Het al dan niet eindigen van een afkorting of verkorting op de laatste letter
van het oorspronkelijke woord doet niet
ter zake: de punt is het leesteken dat gebruikt wordt om aan te geven dat de
desbetreffende letterreeks geen woord,
maar een afkorting of verkorting is.
Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst werd in handschriften het verkor116

ten van woorden namelijk aangegeven
met een aanduiding boven de plaats
waar de letters waren weggelaten. Dit
leesteken werd in druk vervangen door
de punt aan het eind van de afkorting.
Veel verkortingen zouden inderdaad
zonder punt ook begrijpelijk zijn: drs.
(zal ook zonder punt nooit anders worden geïnterpreteerd dan als verkorting.
In sommige verkortingen is de punt
echter essentieel: een dra. is iets anders
dan het spoedige dra, en een fa. is geen
muzieknoot.

n i;(:1'(-, .I).CI- EN CENTI-

J.H. Broers - Den Haag

tional Organization for Standardization), een 'dochteronderneming' van de
Verenigde Naties. Het SI is bedoeld om
de internationale communicatie te optimaliseren door eenheden te hanteren
die overal ter wereld aanvaard zijn. In
het SI is het metrieke stelsel opgenomen, maar het houdt meer in dan dat
alleen. Zo is de calorie vervangen door
de joule, de graad Fahrenheit door de
graad Celsius, pk door kilowatt, enzovoort.
De Nederlandse overheid heeft zich
ook geconformeerd aan het SI. Dit betekent onder meer dat winkeliers een boete riskeren als zij hun produkten 'per
ons' of 'per pond' aanbieden. En men
hoeft zich bij de aankoop van een potje
Engelse jam niet meer af te vragen hoeveel '12 oz' eigenlijk is, want op basis
van het ook door het Verenigd Koninkrijk geaccepteerde SI staat op het potje
ook het aantal grammen vermeld. Het
zal duidelijk zijn dat een consequente,
wereldomvattende toepassing van het
SI enorme voordelen biedt.

n zijn artikel 'Een kilo prei' (Onze Taal
van februari/maart 1995, blz. 37)
schrijft Hans van Maanen onder
meer: "Tegenwoordig worden deca-, hecto- en fjmlyria- als overbodig beschouwd,
evenals deci- en centi (...)"
Wat de voorvoegsels deca- en myriabetreft, is dat juist, maar hecto-, deci- en
centi- zijn wel degelijk nog in gebruik.
De lengtematen deci- en centimeter komen nog dagelijks voor, en deci- en een- n MEISJESNAAM? EIGENNAAM!
tiliter vindt men in ieder kookboek of reJo Daan - Barcltem
cept. Ook de oppervlaktemaat hectare is
zeker nog niet verdwenen.
evrouw Wildenburg-Ruberg
beschrijft in het februari/
maartnummer 1995 van Onze
n HET INTERNATIONALE STELSEL
"Taal haar ergernis over het gebruik van
VAN EENHEIEN
het woord rneisjesnaamn.
H.H. Verkciil - Biissum
Ik vind dat dit gebruik van het woord
meis jesnaamn officieel verboden moet
ans van Maanen besteedt in worden als misleidend en denigrerend,
Onze Taal van februari/maart zoals ook mevrouw Wildenburg het
1995 ruim aandacht aan het me- voelt. De achternaam die iemand krijgt
trieke stelsel. De invoering daarvan was bij zijn geboorte, de achternaam van de
inderdaad een belangrijke stap, maar vader of tegenwoordig ook van de moe
nog belangrijker was de introductie —
duiden we aan met naam of eigen--der,
in het begin van de jaren zestig — van hoorn. Wil een vrouw de naam van haar
het 'Internationale stelsel van eenhe- echtgenoot dragen, dan kan die alleen
den', het zogeheten SI (Système Interna- aangeduid worden met naam van de
tional). Aan de invoering van dit stelsel echtgenoot of populairder mijn/jouw/haar
werd meegewerkt door de ISO (Interna- mans mall of Yuans achternaam.

M

H

Het zou me niet verbazen als het
woord meisjesnaam in een wet is vastgelegd. En als dat niet het geval is, moet er
maar een wet gemaakt worden om aan
deze discriminatie een einde te maken.
Dat lijkt me echt iets voor een paars kabinet.

•

OM DE MAAND

AliedBlom - Seetie Toegepaste Taalkunde, TU Delft'
n Onze Taal van februari/maart vraagt
M. Lemmens zich af wat am de maand
precies betekent: een keer in de
maand of een keer per twee maanden?
Lemmens houdt het op het eerste, maar
constateert dat hier vaak onduidelijkheid over bestaat. Als we elk misverstand willen uitsluiten, dan kunnen we
volgens hem beter nauwkeuriger formuleringen gebruiken als elke/iedere maand
of elke/iedere twee maanden.
Hoewel ik wel kan instemmen met
Lemmens' advies, verschil ik met hem
van mening over de betekenis van dit
soort tijdsaanduidingen. De precieze interpretatie blijkt af te hangen van de
context waarin de combinatie gebruikt
wordt. Het is natuurlijk juist daarom dat
we zo'n moeite hebben met het formuleren van een algemene betekenis.

I

Laten wij eerst het voorbeeld van Lemmens bekijken: Het systeem dient am de
maand te worden sehoongemaakt. Inderdaad zal hier een maandelijkse schoonmaakbeurt bedoeld zijn, en niet een
tweemaandelijkse. Net zo gaat het bij
Om de maand laat hi] zich even zien en Ik

neem am de vier weken een dag vakantie
op. We denken hierbij aan maandeliikse
en niet aan tweemaandelijkse bezoekjes
of vakantietjes.
Nu een paar voorbeelden met andere
tijdseenheden. Met De dokter kwam am
het uur even kijken wordt bedoeld dat de
dokter elk uur kwam kijken, en niet eens
in de twee uur; met De programmatuur

wordt zowat am het jaar ingrijpend veranderd wordt bedoeld dat de programmatuur elk [aar veranderd wordt, en niet
elke twee [aar, en als er am de vier jaar
verkiezingen plaatsvinden, dan is de zittingstermijn van een regering vier [aar,
en niet acht. In deze gevallen komt am
de/net dus op hetzelfde neer als eensin

de/net .

re voorbeelden. Stel, een docent beklaagt zich over zijn ongelukkig uitgevallen lesrooster met de woorden: Ik gee(
zo ongeveer am het uur les! Dan wil hi j
zeggen dat hij eens in de twee uur moet
opdraven, en juist niet elk uur. En als ik
u vertel dat ik am het [aar met vakantie
ga, dan moet u dat zo opvatten dat ik
eens in de twee iaar met vakantie ga, en
niet ieder jaar. Een derde voorbeeld: als
iemand am de maand enige weken in de
stad verbiift, dan is er sprake van een
tweemaandelijks, en niet van een maandelijks verblijf in de stad.
Waar zit hem het verschil? In het feit
dat de gebeurtenissen in deze voorbeelden een relatief groot dee I van de tijdseenheid in beslag nemen. En de tijd tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen
kan dan aIleen groot genoeg zijn als we
een frequentie kiezen van een keel' per

twee ...
Als we de voorbeelden van Lemmens
nader bekijken, dan zien we dat de gebeurtenissen daarin steeds te beschouwen zijn als 'momenten'. De schoonmaak van het systeem, hoe bewerkelijk
ook, is in het tijdsbestek van een maand
toch iets 'mornentaans', en ook zich even
laten zien en een vakantiedag opnemen
zijn, over een hele maand bezien, niet
meer dan 'punten' in de tijd. Aangenomen dat deze 'tijdspunten' min of meer
regelmatig gespreid zijn over de periode
in kwestie, dan kan er inderdaad steeds
een tussenruimte van ongeveer die zelfde tijdsduur ontstaan tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen.
Ik leid hieruit af dat tijdsbepalingen
met am de/het ... niet een specifieke interpretatie hebben, maar dat het van de
aard van de gebeurtenis afhangt op welke frequentie we precies uitkomen.
Maar hiermee is nog niet alles gezegd.
Een zin als Ze vieren daar orn het [aar
Kerstmis levert altijd een frequentie van
een keer per twee [aar op, hoewel een
kerstfeest toch niet een aanzienlijk deel
van het jaar in beslag neemt. En hetzelfde geldt voor een geval als De congressen
worden om het iaar georganiseerd, hoewel
ook een congres iets momentaans is, op
een heel jaar bekeken. Zouden deze begrippen wellicht al zozeer de suggestie
van een jaarlijkse frequentie in zich dragen, dat we met het herhalende am niet
anders dan een tweejarige cyclus kunnen construeren?
<

Maar laten we nu eens kijken naar ande-
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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

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

van (delen van) teksten
• adviseren

over het taalgebruik inuw
schriftelijke uitingen

Meer informatie?
Vraagonze 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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xotische woorden in onze taal
Nicoline van der Sijs

anneer woorden geleend
worden, gaat dat over het
algemeen heel geleidelijk.
Eerst wordt een vreemd
woord door een kleine
groep mensen gebruikt, daarna kan
het aanslaan en door meer mensen
gebruikt worden, totdat het ten slotte
in kranten en dergelijke verschijnt en
de woordenboekmakers besluiten dat
het een plaatsje in het woordenboek
verdient. Lang niet ieder leenwoord
komt echter zo ver.
Voor een boek over leenwoorden in
het Nederlands dat ik aan het schrijven ben, heb ik onder andere bekeken welke woorden wij geleend hebben van de verschillende allochtone
groepen in Nederland: van Turken,
Marokkanen, Antillianen en Surinamers. Al zo'n 35 jaar verblijven vrij
grote groepen allochtonen in Nederland, die ieder hun eigen taal en cultuur meegebracht hebben. Je verwacht dus dat wij woorden uit hun
talen overgenomen hebben. In de
woordenboeken heb ik echter maar
heel weinig leenwoorden uit die talen gevonden.

Suriname wordt een groot aantal talen gesproken. Bijna iedereen kent
Sranan(tongo) en Surinaams-Nederbruikt men bij de Koninklijke Marine lands, en verder worden er Bosnegertalen, Indianentalen, Chinees, Jaknoek `afgelegen oord' (Papiamento
en Hindi gesproken. Aan de
vaans
limpie,
`geld',
en
koenoekoe), plaka's
een Antilliaans woord voor `schoon', Surinaamse talen hebben wij voedsel namen ontleend: kouseband (een Sudat gezegd wordt na 'schoonschip':
rinaams-Nederlands woord), paksoi
Alles is weer limpie-limpie `alles glimt
weer'. Volgens H. Kunst en X. Schut- (teruggaand op het Chinees), roti en
te (Lesbiaans. Lexicon van de lesbotaal, bava `een bepaalde snack' (terugAmsterdam 1991) komen uit het Pa- gaand op het Hindoestaans) . Twee in
piamento: capichin of kachapera voor het Nederlands geheel ingeburgerde
• GERINGE INVLOED
`lesbienne', kambrada voor `vriendin' woorden zijn bobo en hosselen. Bobo
komen
enkele
namen
Uit het Turks
is in algemeen gebruik gekomen na(ook in de samenstelling kambradapilay.
voor gerechten: kebab, koemis,
dat Ruud Gullit het in een interview
repa
voor
`manwijf',
(N.B. Religieuze, islamitische termen relatie), machora
voor de televisie gebruikt had na het
uit het Turks en Arabisch vermeld ik of trahado di repa voor `vrouwelijke
Europees kampioenschap voetbal
niet. Deze woorden worden immers seksualiteit' met de afleiding repera
voor landenteams in 1988. In het
voor `lesbienne'. Volgens Kunst en
niet in een Nederlandse context geSranan betekent bobo `sufferd'; waarSchutte gaat ook de uitdrukking uit
bruikt.) Uit het Arabisch komen
schijnlijk heeft men het later geïnterof
voor
'lesbo
hetzelfde
glas
drinken
fel,
fala
voedselnamen,
eveneens
als een afkorting van bondspreteerd
Papiamento
terug.
op
het
shoarma, en namen voor kledingstuk- homo zijn'
Of al deze woorden daadwerkelijk in bons (het kan ook andersom zijn).
ken: djellaba, kaftan.
de homoscene gebruikt worden, kan Hosselen heeft in Nederland een heel
Uit het Papiamento — dat op de
speciale betekenis gekregen, die het
ik niet beoordelen.
Nederlandse Antillen gesproken
in Suriname niet heeft, namelijk
wordt — heb ik geen leenwoorden in
`erop uitgaan om geld te bemachtide algemene woordenboeken gevon- • SURINAAMS ERFGOED
gen voor het kopen van harddrugs'.
Verreweg de meeste leenwoorden
den, alleen in woordenboeken die
In het Surinaams-Nederlands is het
een bepaalde groepstaal beschrijven. hebben de Surinamers gebracht. In
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Volgens F. Harmsen (Van baroe tot

branie. Termen en zegswijzen bij de Koninklijke Marine, Bergen 1991) ge-

III
or>

een
woord voor
een neutraal woord
voor 'zich inspannen, moeizaam
moei zaam leven,
leven , van de
hand in de tand leven'.
leven' i Jongeren
jongeren gebruiken wakaman voor
voor 'iemand die
stoer
sonstoer rondloopt en in zijn leven
levensonderhoud voorziet
voor ziet door
ho sselen'
door te hosselen'
Aso's,
(M. Hofkamp,
Hofkamp, W. Westerman, Aso's,
bigi's,
Iongerentaalwoordenbigis, crimi's...
crimi's... Jongerentaalwoordenboek, Baarn 1989).
1989).
J. Kuitenbrouwer (Turbotaal, Amsterdam 1987)
1987) veronderstelt dat
betek enisstrak in sommige betekeniswreed en strak
sen uit kringen van
van Surinamers kovoor alles
alles
Strak wordt gebruikt voor
men. Strak
wat deugt: een helestrakke
hele strakke 'een mooi
doelpunt', een strak
strak lichaam 'goedgegeb ruikt in uit
uittra ind'. Wreed wordt gebruikt
traind'.
ongelooflijk wreed
wreed-drukinge
drukkingen als een ongelooflijk
het Surinaams-Nederhifi-setie.
hifi-setje. In het
Surinaams-Nederijn lijk, vervelands betekent wreed 'p
'pijnlijk,
maar ook
'net
goed
lend', maar
ook
goed,, lekker
en 'goed,
puh' en
'goed, mooi'.
mooi'. Wreed zou
zou afgekort van wrede bok,
bok, ook
ook wel kortleid zijn van
verwijzing na
ar de
weg bok, een verwijzing
naar
'Spaanse bok
waarop slaven
bok',', de wijze waarop
in het oud
werden vastgeoudee Suriname werden
bonden als
aIs ze
ze lijfstraf
lijfstraf kregen.
kregen . Andebonden
ren menen dat wreed afkomstig is uit
ren
het Vlaams of Zeeuws-Vlaams (een
wtieed schoon meisje
meisie is heel knap),
wrieëd
maar ook beide afkomsten kunnen
tegelijkertijd
tegelijkertijd een
een rol spelen bij de

van het
het woord.
populariteit van
Ten slott
en we Surinaamse
slottee vind
vinden
woorden
in
de
homoscene.
A. Joustra
Ioustra
woorden
homoscene. A.
(Homo-erotisch
(Homo- erotisch woordenboek, Amsterdam
dam 1988) en Kunst en Schutte
(1991) noemen
no emen als
als voorbeelden van
Surinaamse invloed:
invloed: boeler 'flikker
'flikker',',
met de afleidingen boelerbeest 'homoslur('penis',
jongen' en boel
boelslur
f 'penis', grietie
grietie
'wrijven' (als
(als seksuele handeling),
handeling),
hantiman 'in onbruik geraakt
geraakt SufiSurihomoseksueel',
naams woord voor homoseksueel',
kompe 'boezernvriendin,
lesbienne',
kompe
'boezemvriendin, lesbienne',
mati 'lesbienne' en de samenstelling
matispel, oemawedje 'homo'
par
'homo',, en par
weri 'gelijke kleding' (het
(het dragen
daarvan is een onderdeel van het mamatispel), schuren
schuren 'zich tegen elkaar aan
aan-drukken met
met kleren
kleren aan, bedrijven
van de lesbische liefde' en
van
en de samensamen
Ook
van
deze
stelling schuutmeid.
-steling
schuurmeid.
van
woorden kan ik niet beoordelen of ze
daadwerk
elijk gebruikt worden.
daadwerkelijk
.OPROEP
• OPROEP
Het geringe
geringe aantal leenwoorden uit
Marokkaans-Arablsch
het Turks, Marokkaans
-Arabisch en
An tilIiaans is opvallend. Het is goed
Antilliaans
mogelijk dat er meer zijn, maar dat
aIleen in kleine
deze momenteel alleen
en en
kring gebruikt word
worden
en het
het grote
?) niet gehaald hebben.
hebben.
publiek (nog
(nog?)

'"e.
Vanda
ar deze
Vandaar
deze oproep aan de lezers
van
ze Taal:
van On
Onze
Taal:

a

N

z

Van
Morokkoonse, PaPoVan welke Turkse, Marokkaanse,
piomentseof
piamentse
of 5urinoomse
Surinaamse woorden
weet u dot
ook buiten
buitende
dat ze ook
de eigen
sprekers gebruikt
worden?Kunt
Kunt
groep sprekers
gebruikt worden?
u het woord in een zin geven? Ook
Ook
zou ik graog
graag weten wot
wat de betekenis
van het woord is, en uit
welke tool
uit welke
taal het
volgens u komt.

0

Drie [aar
jaar geleden
geleden heeft Marc van
van den
Eerenbeemt in de Volkskrant een vergelijkbare
ep gedaan.
gedaan . Hij
Hij kreeg
kreeg
gelijkbare opro
oproep
reacties van
voomamelijk reacties
voornamelijk
van leraren van
lagere scholen, en de meeste
meeste woorden die zij no
emden waren scheldnoemden
woorden. Uit het Turks noemd
en zij
zij
noemden
horuspu 'hoer', uit
het Papiam
ento
uit het
Papiamento
duschi 'schat
je', en uit Surinaamse tata'schatje',
len
len koelie voor 'Hindoestaan', hij is
tadien
het oog'
tadjengg 'hij springt in het
oog',, tollie
'zak', bigi bana
bana boys 'jongens met grote lullen'.
lullen '. Zijn
Zijn deze woorden nog
no g
steeds
steeds 'in'
'in' bij de schooljeugd? Of zijn
ze alweer
alweer vervangen
vervangen door nieuwe
woorde n?
woorden?
Reacties graag
het secretariaat
graag naar het
<
van On
ze Taal.
van
Onze

(ingezonden mededeling)

De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen
ie wil weten wat de na men Naarden, Nispen en Norg betekenen, waarom onze
voorouders de plaatsnamen DoodstiJ en
Doijum verzonnen, en wat Elkerzee en
Edam gemee n heb ben, die vindt het antwoord in het
boek Prisma Nedetlandse plaatsnamen van Gerald van Berkel en Kees Samplon ius.
Plaatsna men kunnen zeer tot de verbeeld ing spreken.
Veel mensen vragen zich af wat de beteke nis of herkomst
van de naam van hu n woon - of geboor tep laats is. Die
herkomst maakt soms veel duidelijk over de geschiedenis, ontstaanswijze of on tstaansperiode van een stad,
dorp of oude wijk. Oak voor de genea loog is Prisma Nederlandseplaatsnamen een int eressant woordenboek, omdat veel familie namen van plaatsnamen of oude vormen
daarvan zijn afgeleid.
Naast de verklaring van de plaatsnaam worden oude
vormen met datering gegeven. Deze oude vormen spelen
vaak een belang rijke rol: plaatsnamen kunnen in de loop
van de tijd sterk veranderd zijn .
In het boek worden zo'n 5000 plaatsnam en behan -

W

deld. Deze verzameling is gebaseerd op de registers behorende bij de Grote Topografische Atlas.

Geldig van 1 mei tot 31 mei 1995
Prisma Nede rlandse Plaatsnamen
(ISBN 90 274 4059 X) voo r de actieprijs van f 25,00
(nor male verkoop prijs f 27,50). Actienummer: 329-453

Naam

.
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.
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.

Deze voordeelcoupon - of een kop ie daarvan - inleveren bij de erkende boekhande l.
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at de een een sigaretje
noemt, noemt de ander een
stinkstok", zegt tekstwetenschapper j ose Sand ers. "Wie
mannen in het middelpunt
van zijn wereldbeeld heeft geplaatst,
zal eerder meneer Jansen en ziin vrouw
zeggen dan mevrouw Pieters en haar
man, meneerJansen. " Zulke voor keuren , voo roordelen en blinde vlekken
zijn samen te vatte n met de term per-

spectief.
Behalve 'kijk op de wereld' he eft

perspectief ook een meer technisch e
bet ekenis: 'gezichtspunt', zoals in een
schilderij of een fot o. In een tekst bepaalt het perspectief door wien s ogen
je als lezer de gebeurteni ssen ziet en
uit wiens mond je uit spraken en meningen te horen krijgt. Sanders (29),
onde rzoeker bij de Ti!burgse vakgroep Tekstwetens ch ap, prom oveerde vorig jaar op een onderzoe k naar
deze laat ste soo rt perspectief. Ze onderzocht daarvoor ver halen in de
ruimste zin van het woo rd, onder an dere Winn ie-de-Poeh, de bi jbel, kranteberichten en een misdaad rom an .
• SCHITIERENDE KMlHEID
De vraag 'Vanuit welk perspectief
wo rdt dit verhaa l verteld?' is eigenlijk te grof, legt Sanders uit . Perspectief kan per zin en zelfs binnen een
zin wisselen . In de zin 'ja n denkt dat
er een beer in de keuk en zit', introduceert de vert eller een person age, j an .
Daarna wordt er een deurtj e geop end
naar een andere werkelijkheid, de gedachten van j an over zijn keuken .
Oat daar een beer in zit, moet de lezer ma ar aannemen op gezag van
j an . Op die man ier ana lyseert Sanders iedere tekst als een reeks ' mentaIe ruimtes' die me t elkaar verbo nde n
kunnen worde n door werkwoor de n
als denken en vetteilen.
Een voorbeeld uit de bijbel: de weduwe Ruth wi! de rijke Boaz overha len om haar te trou wen . "Toen nu
Boaz gegeten en gedro nken had, en
zijn hart vrolijk was, kwam hij om
zich neer te leggen aan het uiteind e
van de korenhoop. Daarop kwam zij
stil nader , sloeg zijn voe te ndek op en
'--
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middelen om gedachten en uit spraken weer te geven . In plaats van de
dir ecte rede (Ze dacht: 'Wat zien die
taartjes er lekker uit!') kunnen zij oo k
de ind irecte rede gebrui ken (Ze Yond
Peter Burger
dat die taart jes er lekker uit zagen ) of
de vrije indirecte rede (Wat zagen die
taartjes er lekker uit!).
De laatste vor m, die tot de standaardu itru sting van de hedendaagse
roma nc ier en journalist beh oort ,
legde zich neer. Het gebeurde nu te
mengt het perspect ief van verte ller
middernacht, dat de man wakker
en person age op een vaak moeilijk te
schrok en om zich heen greep en zie, on twarren mani er. Sanders: "In vaktermen is de vrije indirecte rede een
daar lag een vro uw aan zijn voeteneind."
ind irecte rede zon der citaataanduiSand ers: "In de eerste zin ligt het
der, du s zonder iets als hi] dacht of ze
perspectief bij Boaz. Daarn a verzei. De verteller verwij st na ar degen e
schuift het naar Ruth : Boaz merkt
die spreekt als was h et iemand over
ni et dat zij stillet jes naar h em toewie h ij spree kt, du s in de derde perkomt. In de laatste zin ligt het persoo n. De werkwoordstijd past zich
spectief weer bij Boaz, nu zo sterk dat aan aan die van de verteller. Als die
we zelfs door zijn ogen kijken. Daar- in de verleden tijd vertelt, is de vrije
om staa t er niet dat Ruth daar lag,
indirecte rede ook verleden tijd . Maar
maar teen vro uw' , want Boaz herkent hoe weet je dan dat zo' n zin ni et uit
h aar niet. "
de mond van de verteller komt?
"Bijbelpe rsonages in het Oud e Tes- Doorda t er subjectieve uitingen in
tam ent", zegt Sanders, "den ken niet; staa n, typisch woo rdgeb ruik dat bij
ze praten of ze doen . Als ze al deneen persoon hoort , uit roept eken s of
ken , staa t er iets als 'zeggen bij zichan dere resten van een direct citaa t."
zelf'. Doorda t gedac hten meestal niet
verteld worden, wordt er on tzette nd
• JENNINGER
veel aa n je fantasie ove rgelaten . Die
Oat perspectief-analyses ni et aileen
kaalh eid vind ik schitterend ."
van acade misch belan g zijn, bleek op
d ram ati sch e wijze in 1988, toen een
• UITGEBREID ARSENAAl
verkeerd begrepen perspectief de
Schrijvers uit lat ere tijd en beschikken Duit se politicus jenning er de kop
over een uitgeb reider arsenaal van
kostte. In verband met de herdenking van de Kristallnacht, die een
halve eeuw daarvoor de groo tschee pse vervolging van joden in Duit sland
in luidde, sprak jenn inge r de Bondsdag toe. Heftige veron twaa rdigi ng,
In 1988 kostte
oo k in Nede rland: luisteraars hoorden j enninger duidelijk antisemitieen verkeerd begrepen
sche uitspraken doen , en je n ni nger
moest aftreden . Wie zijn rede echte r
perspectief de
na leest, kan het n iet ontgaa n dat hij
de polit iek en de ideee n van de nazi's
Duitse politicus
juist afkeurde. Versche ide ne tekstweten sch app ers bo gen zich al over de
Jenninger de kop
o ntva ngst van deze rede. Maar hoe
ontstaa t zo' n misverstand?
Om de houding van het Duitse
vo lk te schetsen, zei j ennin ger onder

Perspectief

•

•

_

T

meer: "En wat de joden betrof:
hadden die zich in het verleden
niet een rol aangematigd die
hun niet toekwam? Moesten zij
niet eindelijk eens wat beperkingen accepteren ?"
Sanders: "Jenninger was geen
algemeen geliefd politicus, dus
men luisterde al onwelwillend.
Maar hij had ook niet zo'n riskante vorm moeten kiezen. Hij
citeert uitspraken van de nazi's
zonder aanwijsbare bron. Hij
heeft die citaten dus gereconstrueerd. Dat betekent dat hij
zich heeft ingeleefd in die mensen. Bovendien staan de cruciale
stukken in de vrije indirecte
rede, waardoor de geciteerde en
de citeerder met elkaar vermengd raken. De vrije indirecte
rede ligt dicht bij een direct citaat, en is dus heel levendig. En
alles werd ook nog eens uitgesproken: als je het op papier
niet even rustig kunt nalezen, is
die vrije indirecte rede moeilijk
te onderscheiden van echte citaten. En dat alles in een plechtige context, waarin Jenninger
juist afstand had moeten bewaren en elke schijn van identificatie met nazi's had moeten vermijden. Ik heb in mijn proefschrift een model uitgewerkt
waarmee je kunt laten zien
waarom het verkeerd ging: omdat het perspectief van Jenninger als verteller en dat van de
verzonnen nazi-spreker zo dicht
bij elkaar liggen, weet de toehoorder niet in wiens mentale
ruimte hij zich bevindt. Ik denk
dat dat de verklaring is voor de
grote verwarring die ontstaan
<
is."
José Sanders: Perspective in narrative discourse (1994). f 25, -. Verkrijgbaar bij de auteur: Werkverband Tekstwetenschap, Postbus
90153, 5000 LE Tilburg.

evolver

Ewoud Sanders

O

p zijn zestiende werd Samuel Colt van school getrapt. Hij
was wel slim, maar ook onhandelbaar. Zijn vader stuurde
hem naar zee, om af te koelen. Samuel vond een baantje
als scheepsjongen op een Oost-Indiëvaarder.
Van jongs af aan was hij, meer nog dan andere schooljongens, gefascineerd door explosieven en vuurwapens. Aan boord besteedde hij zijn
vrije uren aan het ontwerpen van een nieuw vuurwapen. Volgens de
overlevering kwam hij op het idee om een pistool met draaibare trommel te maken toen hij de stuurman aan het roer zag draaien. Wapenkundigen wijzen erop dat er al vanaf het begin van de 17de eeuw wapens met een draaischijf bestaan, maar het is niet zeker of de jonge
Colt dat ook wist. In elk geval maakte hij als scheepsjongen het (houten) prototype van het wapen dat hem uiteindelijk wereldberoemd zou
maken.
Na een jaar varen keerde Colt in 1831 terug naar Hartford, Connecticut. Dat zelfde jaar maakte hij twee wapens, waarvan er een ontplofte. In 1835 vertrok hij naar Engeland, waar hij zijn eerste patent ver
Engelse wapenkundigen mogen graag beweren dat Colt zich liet
-kreg.
inspireren door een oud pistool dat hij in de Londense Tower had gezien, maar dat is jalousie de métier.
Het nieuwe wapen moest natuurlijk een naam hebben. Als we Van
Dale mogen geloven, leidde Colt revolver af van het Latijnse revolvere
`terug doen rollen, opnieuw doen'. Dit is echter een vergissing. Colt
greep niet terug op het Latijn, hij vormde revolver simpelweg — zoals in
talloze boeken is na te slaan — van het Engelse to revolve `(rond)draaien' of `omwentelen', dat op zijn beurt natuurlijk teruggaat op het Latijnse revolvere.
Werd Colt nu op slag rijk en beroemd? Integendeel. In 1836 begon
hij in Paterson, New Jersey, een wapenfabriek, maar hij slaagde er niet
in het Amerikaanse leger van het nut van zijn uitvinding te overtuigen.
In 1842 ging hij failliet. Hij moest zelfs de rechten op zijn uitvinding
verkopen.
Colts grote doorbraak kwam toen de Verenigde Staten in 1846 in
oorlog raakten met Mexico. Het leger spoorde Colt op en bestelde alsnog duizend revolvers. Colt kocht als de wiedeweerga `zijn' rechten terug en begon een nieuwe fabriek. Hij bracht een aantal verbeteringen
aan en kwam uiteindelijk op de proppen met een wapen dat zo goed
was dat de orders binnenstroomden. In 1855 kon Colt één miljoen gulden investeren in wat toen de grootste particuliere wapenfabriek ter
wereld was.
Tegen die tijd was revolver internationaal een begrip geworden. De
Fransen kennen het sinds 1853, Duitse en Nederlandse woordenboeken vermelden het sinds 1855. Kramers gaf indertijd als uitspraakaanwijzing rivolver. Vanaf omstreeks 1870 sprak men ook van Colt-revolver,
dat als Colt (of colt) in de meeste moderne talen is gehandhaafd, naast
revolver.
Van de revolver werd gezegd dat hij `alle mensen gelijk' maakte —
in de dood. Colt stierf in 1862, kort na het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog, een oorlog waarin zijn wapen op grote schaal
werd gebruikt. <
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Waalse
ouders vinden
Nederlands
noodzakelijk
est ig procent van de
. Franstalige middelbare
scholieren in Belqle voigt op
school het vak Nederlands al
tweede taal. In dit percentage is ook Brussel begrepen,
waar Franstalige leerlingen
geen keuze hebben ~ de
taalwet verplicht hun immer:

Z

om ook Nederlands te leren.
Maar in Wallonie, waar die
verplichting er niet is, kiest
toch nog zo'n 50 55 procent van de jongeren voor
Nederlands als tweede taal.
Die situatie is heel anders

a

dan in de jaren zeventig;
toen bestond er veel weerzir
tegen het leren van Nederlands. Tegenwoordig zijn ou
ders ervan overtuigd dat het
voor hun kinderen erg belangrijk is om het Nederland
te beheersen, met het oog
op een toekomstige baan ..
Een Waalseonderwijsinspecteur: "Ouders zeggen mij: al
we de advertenties in Le Soil
doornemen, zien we altijd
maar dat kennis van het Nederlands gevraagd wordt."
Een colleqa benadrukt dat
vooral de ouders een voorkeur hebben voor het Neder
lands: zodra de leerlingen
zeit kunnen beslissen, kiezen
z~

vaak voor het Engels, orn
dat ze veronderstellen dat
die taal rnakkelijker te leren
is.
Bron: De Standaard, 20-2-1995

Neerlandistiek
N eerlandistiek
in Zuid-Afrika
Zuid - Afrika
!!p
on achterstand
,..
V

anwege de
de verver wantschap
met het
het
wantschap met
.
.
.
Afrikaans
de
Vanwege
Afrikaans — de
moedertaal van
van meer
meer dan
dan
moedertaal
vijftien procent van de
vijftien procent van de
Zuidafrikanen - heeft het
— heeft het
Zuidafrikanen
Nederlands in Zuid-Afrika
in Zuid - Afrika
Nederlands
nog altijd een bijzondere
altijd
een
bijzondere
nog
positie. Dat blijkt
ook uit de
positie.
Dat
blijkt
uit de
beoefening van deook
neerlanvan
de
neerlanbeoefening
distiek in Zuid-Afrika: er
er
- Afrika:
distiek
moment
zo'n
zijn
op in
ditZuid
zo'n
moment
dit
zijn
op
drieduizend studenten Nedrieduizend
studenten
derlands.
Maar
door de Nejade jaderlands.
Maar door
renlange culturele
boycot
renlange
culturele boycot
heeft de bestudering
van de
van de
Nederlandse
taal en literaheeft de bestudering
tuur
een flinke
en literaNederlandse
taalachterstand
opgelopen.
"Voordien
had
tuur een flinke
achterstand
elke
student"Voordien
Nederlandshad
opgelopen.
Vlaanderen
Nederland
elke studentofNederlands
wel
een keerof
bezocht.
Nu is
Nederland
Vlaanderen
er
van neerNu is
weleen
eengeneratie
keer bezocht.
landici
die nooitvan
in dat
taalneerer een generatie
gebied
zijn
geweest.
Deze
landici die nooit in dat taalmensen
hebben
nietDeze
alleen
gebied zijn
geweest.
moeite
met
de
spreekvaarmensen hebben niet alleen
digheid,met
in zekede spreekvaarmoeite ze hebben
re zin ook afstand genomen
digheid, ze hebben in zekevan de cultuur en de maatre zin ook afstand genomen
schappelijke context." Alen de maatvan Greetje
de cultuur
dus
van den Bergh,
schappelijke
context."
algemeen secretaris vanAlde
denaan
Bergh,
dus Greetje
Taalunie.
Zijvan
stond
het
van de
algemeen
hoofd
vansecretaris
een Taalunie-dehet
Zij
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Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland. Vermelding in deze
rubriek betekent niet dat de redactie ze aanbeveelt.

• NEERLANDICI

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! Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.
De Nederlandse Taalunie en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
(IVN) hebben onlangs de 12de editie
van Wie en wat in (Ie neerlandistiek in NeKwispelen met taal. Het oertaalwoor- • AUTOBIOGRAFIE SCHRIJVEN
derland en België uitgegeven. Het boekje
deiiboek van Willem Hietbrink en Ro- Veel ouderen wagen zich tegenwoordig
nald Lagendijk is verschenen bij Uitge- aan het schrijven van hun levensverbevat — behalve de namen en werkverij Phoenix en den Oudsten. Het kost haal. Hoe men dat het best kan aanpakadressen van neerlandici aan Vlaamse
f 25,ken, wordt beschreven in Van vroeger.
en Nederlandse universiteiten — een
ISBN 90 71082 22 9
Dit boek biedt behalve achtergrondinoverzicht van overheidsinstanties, weformatie ook concrete aanwijzingen
tenschappelijke instituten en overige
instellingen op het gebied van de Ne- • TOTAALBOEK
voor autobiografisch schrijven en is
derlandse taal- en letterkunde, alsmede Inez van Eijk is naast etiquettespecialis- daarmee vooral een praktische methode
een overzicht van tijdschriften waarin te de auteur van bekende taal(advies)- die zowel door ouderen zelf als door doover de neerlandistiek wordt gepubli- boeken als De brievenhulp, De taalhulp, centen, hulpverleners en begeleiders
ceerd. Door het omvangrijke trefwoor- 1)e scllrij fhulp en de serie Ha, Dictee. Al van ouderen kan worden gebruikt. Oe
teksten, geschreven door-fenig
den- en personenregister is het boekje haar kennis en ervaring op dit gebied
heeft ze bijeengebracht in het pas ver deelnemers aan cursussen 'levensverhabijzonder handig in het gebruik.
werk Het totale taalboek. Hierin-schen len schrijven', illustreren de aanpak.
Wie en wat in de neerlandistiek in NeVan vroeger. Levensverhalen schrijven
derland en België kost f 15,- en is te be- leidt zij de lezer langs alle aspecten van
met ouderen is geschreven door José
stellen door overmaking van het be- het Nederlands: grammatica, turbotaal,
drag op Postbanknr. 3314917, t.n.v. spelling, geschiedenis, etymologie, liteFranssen, andragoge en docente creIVN (Woubrugge), onder vermelding raire stijlen, Latijnse woorden en uit
atief en zakelijk schrijven. Het boek
van Wie en wat.
wordt uitgegeven door Bohn Stafleu
Nederlands, enzo--drukingeht
ISSN 0928-1355
Van Loghum en kost f 39,50.
voort. Ook min of meer technische terISBN 90 31 3 1 705 5
men als onomatopee, hyperbool en palin• BABEL IN NEDERLAND?
droom worden toegelicht. Geen taalonHet heet volksetymologie: het verklaren derwerp blijft onbesproken, en er wordt • TEKST[BLAD]
van vreemde woorden door ze te vervor- dan ook al voorzichtigjes naar het boek Op 21 maart jl. werd het eerste nummer
men tot woorden die veel vertrouwder verwezen met `de Van Eijk'.
van het tijdschrift Tekstlbladl gepresenzijn. In Kwispelen met taal — geschreven
Het totale taalboek wordt uitgegeven teerd. Tekst/blad] (in het begeleidende
persbericht opmerkelijk genoeg `het eerdoor Ronald Lagendijk — verklaart
door uitgeverij Balans en kost f 34,90.
volksetymoloog Willem Hietbrink de
ISBN 90 5018 277 1
ste en enige Nederlandse vaktijdschrift
over taal en tekst' genoemd) is bestemd
betekenis en oorsprong van honderden
voor wie zich beroepsmatig bezighoudt
Nederlandse en buitenlandse woorden • SYNONIEMENPRISMA
door ze te vervormen tot eenvoudige In november 1993 kwam het Spectrum met de produktie en vormgeving van
dialectwoorden. Hietbrink groeide op in Synoniemenboek van Riemer Reinsma op tekst: onder anderen (bedrijfs)journaliskloosters en weeshuizen. Lezen kon hij de markt. Als afgeleide daarvan ver- ten, pr- en voorlichtingsfunctionarisniet, dus vertrouwde hij op zijn oren. scheen recentelijk de Prisma van de syno- sen, en vormgevers. Het is een van de
Met zijn taaltheorie kan hij bijna elk niemen, waarin meer dan 30.000 woor- twee tijdschriften die zijn voortgekowoord of elke uitdrukking herleiden. den en uitdrukkingen in groepen inge- men uit het onlangs ter ziele gegane
Kwispelen betekent `k-wil-spelen, het deeld staan op grond van hun overeen- Communicatie'— het andere is Commastellen van een vraag brengt een ander komst in betekenis. Bij Reinsma houdt nicatie, dat zich meer dan Tekst/blad J
an-'t-woord en literatuur is een lied-ter- dat in dat niet alleen `strikte' synonie- richt op pr en communicatie.
Tekst/blad! verschijnt viermaal per jaar
uwe-eer. Hietbrink laat het hier niet bij. men zijn opgenomen, maar ook woorVan
Stafleu
Bohn
bij
Met zijn `theorie' wil hij duidelijk ma- den met een overkoepelende betekenis
uitgeverij
HouLoghum,
246,
3990
GA
Nederlands
de
bakermat
van
(hyperoniemen)
en
woorden
met
Postbus
ken dat het
een
ten. Een jaarabonnement kost f 75,alle talen is. Hiermee zou hij wel eens de engere betekenis dan die van het tref
Bij ingangen-word(hypniem).
(voor studenten f 52,50).
Antwerpse geleerde Johannes Goropius
Becanus naar de kroon kunnen steken. wordt Of een synoniem gegeven, Of
Die schreef in 1569 dat het Nederlands wordt verwezen naar een hypo- of hype- • VOORZETTEN
In de reeks Voorzetten van de Nederlandniet alleen de oudste taal ter wereld was, roniem.
Prisma van de synoniemen. Woorden se Taalunie verscheen deel 47: Neder
maar dat het ook al door Adam in het
als tweede taal in Nederland en-lands
paradijs gesproken werd. Hij bewees dit
met verwante betekenissen wordt uitgemet een staaltje volksetymologie: het
geven door Uitgeverij Het Spectrum en Vlaanderen. Dit deel kan min of meer
worden gezien als een vervolg op Voor
kost f 19,90.
Douts (de taal uit het paradijs) was geISBN 90 274 4142 1
nummer 23 uit 1989, waarin een-zetn
woon het Diets, en Babel kwam van babbelen. Becanus is er beroemd door geoverzicht werd gegeven van alle activiworden.
teiten op het gebied van het Nederlands
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•

als tweede taal. I)e toen beschreven plannen en ontwikkelingen worden in deel 47
in zes bijdragen besproken, geanalyseerd
en gevolgd in de uitwerking die zij in de
afgelopen jaren kregen.
Het Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen: Beleid, onderzoek en
o nde rwijs staat onder redactie van Sjaak

Bestuur Genootschap Onze Taal

Kroon en Ton Vallen en kost f 24,90. De
reeks

Voorzetten verschijnt bij Sdu Uitge-

Op

dinsdag 20 juni 1995 zal in het Museum van het boek/

Museum Meermanno Westreenianum, Prinsessegracht 30 in
Den Haag, om 19.30 uur de jaarvergadering over 1994 van het
Genootschap Onze Taal worden gehouden. Het museum ligt
dicht bij het Centraal Station (vijf minuten lopen).

verij Koninginnegracht.

ISBN 90 12 08196 3

• NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL
Op 10 juni a.s. houdt de Landelijke Ver eniging van Neerlandici (I,VVN) een symposium over Nederlands als tweede taal. Er
zal worden gesproken over het huidige tekort aan mogelijkheden voor buitenlanders om Nederlands te leren, over het beleid en de gevolgen daarvan, over leermethodes, en over de voor- en nadelen van
onderwijs in de eigen taal en cultuur. Sprekers zijn onder anderen René Appel, hoogleraar Nederlands als tweede taal, en A.G.
Sciarone, auteur van De Delftse methode.

In verband met de beschikbare plaatsruimte wordt de leden die
de jaarvergadering willen bijwonen, vriendelijk verzocht zich telefonisch (070-3561220) of schriftelijk aan te melden.
AGENDA
1

Opening door de voorzitter van het
Genootschap Onze Taal

2 Verslag

van de jaarvergadering 1994

3Jaarverslag

Het symposium vindt plaats in het Cen-

1994

traal Faciliteitengebouw van de Rijksuni-

4 Financieel verslag 1994

versiteit Leiden. Deelname kost f 30,voor leden en f 50,- voor niet- leden;
student-leden

betalen f

15,-; overige

5

Verslag kascommissie

studenten f 25,-. Inschrijving en inlichtingen: LWN, Postbus 11398, 1001 G] Am-

6

Benoeming nieuwe kascommissie

sterdam, tel. 020-5254737.

• WNT OP CD-ROM, MET KORTING

7

—

Het grootste woordenboek ter wereld
het Woordenboek der Nederlandsche 'baal
is nu in elektronische vorm beschikbaar. Op meer dan 42.000 pagina's komen
de Nederlandse woorden en zegswijzen
vanaf het jaar 1500 met herkomst, betekenisontwikkeling en verbindingen aan bod.
Vele voorbeeldcitaten illustreren het gebruik en de historische ontwikkeling van
onze woordenschat.
Op de cd-rom met het WNT kan snel
door het hele woordenboek gezocht worden naar een bepaald woord. Verder kunt
u zelf de index uitbreiden, en tekstfragmenten kopiëren en die gebruiken in
tekstverwerkersbestanden.

—

AND Software brengt het elektronische

Voorstel tot wijziging van de statuten en tot invoering
van een huishoudelijk reglement
8

Erelidmaatschap van het genootschap

,

9 Mededelingen
10 Rondvraag
PA U Z E

Tijdens de pauze houdt de redactie van het maandblad
Onze Taal zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over het redactiebeleid en de inhoud van het blad.
11 Lezing 'Spellingstrijd In de tijd van Koning Lodewijk'
door drs. J.J. van Heel, wetenschappelijk medewerker Oude
Collectie van het Museum Meermanno Westreenlanum.
12

Sluiting

WNT op de markt. Tot 30 juni geldt een
intekenprijs van f 1495,-; dat betekent
een korting van f 500,- op de winkelprijs
van f 1995,-. Voor bestelling: zie het ingelegde intekenformulier in

het april-

nummer van Onze Taal. Dit formulier is
ook

op

te

vragen

bij

Onze

Taal:

Het jaarverslag en het financieel verslag 1994 alsmede de voorstellen tot wijziging van de statuten liggen een halfuur voor aan vang van de vergadering op de plaats van de jaarvergadering ter
inzage. De vergaderstukken zijn van 6 juni tot en met 20 juni ook
in te zien op het secretariaat van het Genootschap Onze Taal,
Laan van Meerdervoort 14a in Den Haag.

070- 3561220.
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VAN WOORD
TOT WOORD
Marlies Philippa

ee gedachten
spoken door
door
gedachten spoken
mijn
geest,
maar
me
mijn geest, maar ik
ik kan
kan me
niets
Alles
niets meer
meer herinneren.
herinneren. Alles
blijft
in het
het onderbeonderbeblijft hangen
hangen in
wustzijn
en lijkt
lijkt vergeten
vergeten te
te
wustzijn en
raken.
ontHet isis moeilijk
moeilijk iets
iets te
te ontraken. Het
houden
met een
een geheugen
geheugen als
als een
een
houden met
Waar
zijn
mijn
raven?
zeef.
zeef. Waar zijn mijn raven?
Dit
(de
van Odin
Odin (de
de angstdroom
angstdroom van
Dit isis de
Noordse
naam
van
Wodan,
de
opperNoordse naam van Wodan, de oppergod
Iedere ochochGermanen) . Iedere
god van
van de
de Germanen).
tend
twee raven
raven de
de wewetend vliegen
vliegen zijn
zijn twee
reld
rond
om
te
zien
wat
er
gebeurt.
reld rond om te zien wat er gebeurt.
Bi]
zijn schouschouBijterugkomst
terugkomst gaan
gaan ze
ze op
op zijn
hem
ders
zitten
en
fluisteren
alles
ders zitten en fluisteren hem alles
wat
oor. En
En
in het
het oor.
wat hi]
hij weten
weten moet
moet in
steeds
weer
is
Odin
bang
dat
ze weg
weg
steeds weer is Odin bang dat ze
zullen
en niet
niet meer
meer weerkeweerkezullen vliegen
vliegen en
reno
ren. Hij
Hij vreest
vreest geheugenverlies.
geheugenverlies.
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•• TEGEN
EN MEUG
MEUG
TEGEN HEUG
HEUG EN

Huginn
ene raaf,
raaf,
van de
de ene
naam van
Huginn isis de
de naam
Muninn
die
van
de
andere.
zijn
Het zijn
Muninn die van de andere. Het
beide
van
overbrengers van
herinneraars, overbrengers
beide herinneraars,
gedachten.
De
betekenissen
van
denvan
denbetekenissen
De
gedachten.
ken
elkaar
lopen inin elkaar
ken en
en zich
zich herinneren
herinneren lopen
Bi]
denken
hoort
over.
nagedachtenis
over. Bij denken hoort nagedachienis
en
De naam
naam
Gedächtnis. De
en het
het Duitse
Duitse Gedachtnis.
Huginn
heeft
te
maken
met
werkons werkHuginn heeft te maken met ons
woord
dat vroeger
vroeger behalve
behalve
woord heugen,
heugen, dat
'zich
ver'zichherinneren'
herinneren' ook
ook 'denken,
'denken, ver
langen naar,
kon bebenaar, zich
zich verheugen'
verheugen' kon
-lange
tekenen.
Wie
iets
tegen
heugen
meug
tekenen. Wie iets tegen heug en meug
doet,
was
in. Heug
Heugwas
doet, heeft
heeft er
er geen
geen zin
zin in.
de
spirituele
en
meug
de
lijfelijke
lust.
de spirituele en meug de lijfelijke lust.
Meug
werkwoord
van het
het werkwoord
afgeleidvan
Meugisisafgeleid

Heugen
&

meugen
mon/men.
mijmeren komt
komt ervanervan
mon/men. Ons
Ons mijmeren
daan en het Engelse
to
mourn.
Op- -daneht
Engelse to mourn. Opnieuw
'rememoreren'
nieuw memoreren,
memoreren, 'rememoreren'
dus,
remember opopdus, heeft
heeft inin het
het Engels
Engels remember
geleverd.
geleverd.
'Rememoreren'
komt inin betekenis
betekenis
'Rememoreren' komt
overeen
met
het
Nederlandse
herinneovereen met het Nederlandse herinneren:
innerlijk, het
het
ren: 'opnieuw
'opnieuw naar
naar het
het innerlijk,
binnenste
'weer bewust
bewust
binnenste brengen',
brengen', 'weer
worden'.
in de
de zestiende
zestiende
worden'. Herinneren
Herinneren isis in
het
Duitse
eeuw
gevormd
naar
erinneeeuw gevormd naar het Duitse erinnereno
Duits.
ren. Ook
bewust komt
komt uit
uit het
het Duits.
Ook bewust
Wie
bewust
Het woord
bewust is,
is, weet.
weet. Het
woord bewust
Wie bewust

staat
in verband
verband met
met weten-wist
weten-wist
staat in
(Duits
wissen-wusste-gewusst).
(Duits wissen-wusste-gewusst).
Het
vergeten. We
We
Het niet-herinnerde
niet-herinnerde isis vergeten.
vergeten
nog
wel,
maar
we
vergeten nog wel, maar we geten
geten niet
niet
'meer,
Engels zowel
zowel forfor.meer, terwijl
terwijl in
in het
het Engels
get
evenHet laatste
laatste isis evenget als
als get
get bestaan.
bestaan. Het
wel
wel een
het ScandinaScandinaeen leenwoord
leenwoord uit
uit het
ons
uitgestorven
visch.
Het
bij
werkvisch. Het bij ons uitgestorven werkwoord
geten betekende
betekende 'krijgen'.
'krijgen'. VerVer
woord geten
geten was dus
dus 'wegkrijgen'.
'wegkrijgen'.
-getnwas
Men
woord
Men denkt
denkt dat
dat uit
uit geten
geten het
het woord
gissen
Dit werd
werd wellicht
ontstaan. Dit
wellicht
gissen isis ontstaan.
veel
In ieder
zeelieden gebruikt.
gebruikt. In
ieder
veel door
door zeelieden
geval
hebben
de
Engelsen
het
al
geval hebben de Engelsen het al
vroeg
veertiende eeuw
eeuw ontleend
ontleend
in de
de veertiende
vroeg in
als
guess
en
dat
moet
via
scheep
de scheepals guess en dat moet via de
vaart gebeurd
gebeurd zijn,
zijn.
-vart
Bij
gissen
En dat
dat
Bij gissenmoet
moet [ejedenken.
denken. En
brengt
weer terug
de raven.
raven.
brengt ons
ons weer
terug bij
bij de
Bij
en Muninn.
Muninn. am
Om iemand
iemand
Bij Huginn
Huginn en
iets
herinnering te
te brengen,
brengen, kun
kun je
je
iets inin herinnering
hem
manen.
Opnieuw
een
afleiding
hem manen. Opnieuw een afleiding
van
Muninn.
van de
de basis,
basis, de
de wortel
wortel van
van Muninn.
Maar
minnen
is
dat
ook.
DegrondbegrondbeMaar minnen is dat ook. De
tekenis
min was
'aandenken'. Pas
Pas
tekenisvan
van min
was 'aandenken'.
later
en 'liefde'
min 'vriendschap'
'liefde'
later isis min
'vriendschap' en
gaan
en Muninn.
Muninn.
Huginn en
gaan betekenen.
betekenen. Huginn
Het
geheugen
is
het
minnen
waard.
Het geheugen is het minnen waard.

mogenlmeugen.
mogen/meugen.
Huginn
en
betekent 'de
'de gedachte'
gedachte' en
Huginn betekent
Muninn
ook.
De
ideeen
vliegen
Odin
Muninn ook. De ideeën vliegen Odin
aan.
van een
werkkomt van
eenwerkMuninn komt
aan. Muninn
muna(n)
'denken',
woord
dat verwant
verwant
woord muna(n) 'denken', dat
isismet
'streven,
memona'streven,
Griekse memona
methet
het Griekse
begeren'
'zich
memini 'zich
enhet
het Latijnse
Latijnsememini
begeren'en

herinneren'.
deze
Dekern
kernvan
van alal deze
herinneren'. De
woorden
is
mun/mon/min/men
'denwoorden is mun/mon/min/men'denkende
laatstevorm
vormvinden
vinden
Delaatste
kende geest'.
geest'. De
we
'geestelijk'. Ook
Ook
mentaal'geestelijk'.
teruginin mentaal
weterug
het
ervan afgeleid
afgeleid..
hetEngelse
Engelsemind
mindisiservan

•• (HER)INNEREN
(HER)INNEREN EN
(VER)GETEN
EN(VER)GETEN
lets
wat
je
wilt
onthouden,
wilt 'vast'vastIets wat je wilt onthouden,wilt
houden'
in
het
geheugen,
is
memorahouden' in het geheugen, ismemorabel,
In
memoreren.In
waardam
omtete memoreren.
bel,isishet
hetwaard
memoreren
zit
mor/mer
'denken,
peinmemoreren zit mor/mer 'denken,peinzen,
zen,bezorgd
bezorgdzijn',
zijn', dat
dat mogelijk
mogelijk een
een
van
het
zojuist
variant
is
genoemde
variant is van het zojuistgenoemde

Afbeelding
gevondenininUppland
UpplandininZweZwebeslagwerk,gevonden
vanOdin
Odin(Wodan)
(Wodan)op
oudbeslagwerk,
Afbeeldingvan
opoud
toont
een
lansier
met
adelaarshelm,
begeleid
den.
De
afbeelding
dooreen
slang
eenslang
den. De afbeelding toont een lansier met adelaarshelm, begeleiddoor
en
ende
deraven
ravenHuginn
Huginnen
enMuninn.
Muninn.
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Welke 'oude' taalkwesties zijn nog steeds actueel? Welke taalontwikkelingen zijn van alle tijden? In de rubriek 'Uit de
jaargangen' zal voortaan elke maand een passage uit een oude jaargang worden afgedrukt.
Als opening van deze reeks in deze herdenkingsmaand bij uitzondering een niet -taalkundig onderwerp uit Onze Taal:
het einde van de oorlog.

Onze Taal in de oorlog
De bezetting van Nederland wakkerde de liefde voor de
moedertaal aan. Het Genootschap Onze Taal groeide in
de Tweede Wereldoorlog van 433 leden tot 6500 in 1945.
Onze Taal was tijdens de bezetting een van de weinige legale bladen die op onverdachte wijze nationale symbolen
hoog konden houden: de taal van het Nederlandse volk,
de geschiedenis van Nederlandse persoons- en plaatsna-
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Vijfmaal twaalf maal hebben wij van Onze Taal maandeJijks met elkaar gesproken over
datqene, waf ons reeds zoovele [aren heeft vereenigd; zestig maal hebben wij ODS moeten
zetten tot bet scbrijven van ODS maandblad; vijf lange jaren zijn verloopen, alvorens de last
van ons werd afgenomen, die steeds knellenderdrukte, de beklemminq, die ODS dreigde te
verstikken.
Een tijd van rampspoed en ellende i van achteruitgang op achier elk gebied; van verliezen
zoo groot, dat wij huiverenbij de gedachte er aan, Veel is onherstelbaae verloren; we denken
aan de velen, die alles in de waagschaal stelden in dienst van de goede zaak en die wij
niet zullen weerzien. Veel ook, in geld en goedt is zoo gekneusd en qebroken, dat geen
menschenleeftijd toereikend zal zijn om herstel te brengen. Maar onqebroken, ook thans, is
onze wit dat bezit te beschermen, welks waarde niet in geld is uit te drukken, maar zonder
hetwelk een volk niet kan bestaan.
Vijf jaar geleden hebben wij de belofte afgelegd niet af te laten van onze liefde tot ODS
geboortelandt zijn Yolk en zijn taaI; van bet besef van innige verbondenheid aan zijn aard,
zijn bestaan, zijn levenswijze en zeden s zijn oorsprong, geschiedenis en aanleq. Wij hebben
om kracht .gevraagd die Iiefde en dat besef te bewaren, en onze taal getrouw te bliiven,
ook in de tiiden van druk die ODS wachtten,
Die kracht is ODS gegeven en die belofte hebben wij gehouden. En die belofte hernieuwen
wij thans, wij van Onze Taal, die begonnen zijn met enkele tientallen, die zijn uitgegroeid
tot duizenden en, zoo ODS werk een verder leven beschoren zal ZijD t in aantal mogen toe.. .
Dement en in kracht om ODS doel na te streven,
Zoo zij bet.
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ij zijn keihard en
in goede samen-

werking bezig die vraagstukken
op te lossen, inclusief de VVDkabinetsleden", aldus Schmitz

Kamper Dagblad

NRC Handelsblad

Een foetus kwam afgelo-

wu hebben de wensen

pen vrijdagmiddag na
een aanrijding op de
kruising Lange
Voort/Hofbrouckerlaan in
Oegstgeest ongeschonden uit een auto.

van onze klanten
aangepast aan het
hedendaagse rnodebeebd

Zuid-Holland Post

Reclamefolder modewinkel
Reclamefolder modewinkel
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Toch word ik er een beetje
bedroefd van als ik hoor
dat vooral overledenen
zich voor de nagedachtenis inzetten.

G^
G^
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'Niet iedereen met een uitkering is een boef'
P olitiek Westervoort wil fraudebestrijding vooral voorkomen
De Gelderlander

Nivea Visage Reinigingsmilk
met verzachtende en kal
ingrediënten als -mernd
provitamine en aloë vers
verwijdert op zachte wijze
de gezichtshuid en de huid
rondom de ogen
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brillen en contactlenzen.

Pour Vous Beauté

Dictee Anne lunge, Oosterhout

Het Collegium Vocale telt 25 professionele zangers.
De helft van hen zijn Vlamingen, van wie sommigen van het eerste uur.
De Standaard
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DE NADELEN VAN POLITIEK CORRECT TAALGEBRUIK

ONZE-TAALPRIJS VOOR KOOS VAN ZOMEREN
"Mooie zinnen gaan altijd ergens over,
dat onderschatten veel mensen."
KOMT ER EEN 'NIEUWE' LETTER: DE Ij?
DIALECT IN BEWEGING

BAAIVANGEN EN ZWEMBADPAS
Gevleugelde woorden uit Thijssens Kees cie jongen
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F. lunsen

Wat is er tegen politiek correct taalgebruik?
'Mongool' of 'een persoon met het syndroom van Down'?
Bedenkingcn hij politick correct taalgebrulk.

136
Onze-Taalprijs
De derde Onze-Taalprljs gaat naar Koos van Zomercn.
Het juryrapport en een interview met de winnaar.
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Zoek [e ijler onder de i of tussen de x en de z? En moet er
geen einde kornen aan deze verwarring?

142
Siemon Reker
Dialect in beweging
De resultaten van recent onderzoek naar dialecten.

144

I.J\1.

"all der Jforst

Een taalregel waarmee iets/waar lets mee mis is
Sommigen 'linden De pen waunnee ik scllrijrhl'ter dan De pen
waar ik mee schrii}. Waar kornt die 'regel' vandaan?
146

It,al' Bakker
Een gesloten grabbelton
De Rumschijf, een rijmwoordcnbock op diskette.
Voldoet hij aan de eisen?

148

10." Puardekooper
Baaivangend in zwembadpas
Thea Thijssen voegde enkele gevleugelde woorden toe aan
het Nederlands,

150
Ewoud Sanders
Het WNT up cd
Ons taalmuseum op cd-rorn; wat blijft er te wensen over?

152
Willetn Hendrikx
Taal voor techneuten
Taalhandleidingen voor technici.
Een vergelijkend warenonderzoek.

156
LUlIk Lugerwert

Communicatie versus grammatica
Ais je een ongrammaticale zin verbetert, wordt die dan ook
duidclijker?

•
EN

VERDER

135 Lezing op jaarvergadering Onze Taal
143 'Als u begrijpt wat ik bedoel': congres Onze Taal
145 Slgnalement: ul bell je...
151 Schuin
155 Sofietje 151
157 Jargon en slang 16)
RUBRIEKEN

133 Reacties: herkomst van telwoorden; nul; getal van het
beest; compatibelst; pesionkele; wetenschapsmetaforen:
taal van het Vlaams Blok
139 Vraag en antwoord: wake" voor; [luuwei.) platvloerse;
getuige(ll) tie reacties
149 Nieuwe woorden
154 Taalcuriosa: topogrammen; crypto-nummerplaten
155 Etymofilie: basalt
158 Tamtam: Vlaams; Nederlands in Europa; uitspraakwoordenboek; Taalunie krijgt zusje
160 Van woord tot woord: -ingvissen
161 Het proefschrift van... Mark van Twist
162 InZieht: over nieuwe boeken
163 Uit de jaargangen
164 Ruggespraak

Ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders kun je zonder bezwaar
voor 'achterlijk' uitmaken, maar bij een geestelijk gehandicapte ligt dat
anders. Is mongool nog gepast? De onzekere taalgebruiker vindt wellicht

N

O

steun bij de adviezen van de politiek correcte beweging. Na een snelle opkomst in de jaren tachtig is het politiek correcte denken nu enigszins in
diskrediet geraakt, zozeer zelfs dat de term een scheldwoord is geworden.
Over de voor- en nadelen van politiek correct taalgebruik.

F. Jansen

at is er te en
politiek correct taalgebruik?

anaf nu heet je James, want
zo heetten mijn vorige butlers ook', zei eertijds de
landheer tegen zijn nieuwe
butler. Die tijd ligt achter
ons. Naamgeving is het voorrecht
van de benoemde. Als donkerhuidige
personen prijs stellen op de aanduiding zwart, gekleurd of met kleur, dan
is het zelfs onbeleefd om een andere
aanduiding te gebruiken. Het zou bovendien onhandig zijn: de benoemden kunnen zo verstoord raken over
de verkeerde aanduiding dat de communicatie helemaal mislukt.

men: we verzinnen daar dan een
nieuw woord voor. Zo kwam er snel
een naam voor de halve bollen waarin de milieubewuste burger drie kleuren glas kwijt kan: opeens was daar
de triglo. Nog veel meer zien we de
gevoelswaarde van woorden veranderen wanneer we nieuwe ervaringen
opdoen met de zaken waar ze op
slaan. Zo werd pitbull-terriër van een
neutrale aanduiding voor een honderas (of zelfs een kooswoord: `mijn
pitje') tot een scheldwoord voor vasthoudende bullebakken, nadat deze
huisvriend enkele peuters had opgepeuzeld. Op zijn weg omlaag heeft
• DUIZEND -DINGENDOEKJES
het woord pitbull ergens het pad van
Moeten we daarom alle politiek cor- nederwiet gekruist. Ooit begonnen als
recte aanduidingen die maar voorge- beunhazerige imitatie, heeft neder steld worden invoeren? Nee. Wat ook wiet het geschopt tot voorwerp van
het probleem moge zijn waarvoor
nationale trots en bewijs van de inpolitiek correcte aanduidingen in
novatiekracht van de kleinschalige
theorie de oplossing zouden brengen, Nederlandse landbouw. Daardoor
die oplossing werkt niet. Ze berust
werd ook het woord een snelle stijimmers op een wel heel onwaar
ger. Kortom, woordvormen zijn geen
-schijnlke
dijken maar duizend -dingendoekj es
theorie over de verhouding tussen woordvorm en betekenis. die de gevoelswaarde opzuigen van
Voorstanders van politiek correct de zaken waarop ze betrekking hebtaalgebruik geloven in de therapeuti- ben.
sche werking van de nieuwe, onbelaste woordvorm. Wie alleen de nieu- •VRUCHTELOOS PRETJE
we vorm gebruikt, zal op den duur
Wie meer bewijs wil voor deze laatste
nettere gedachten krijgen; al die net stelling, hoeft niet ver te zoeken. Dat
denkende personen leveren op den
is te vinden in de geschiedenis van
duur een vriendelijker samenleving
de politiek correcte voorstellen van
op. Deze voorstanders zien woorden eerdere generaties. Die hadden niet
als onze nieuwe rivierdijken, die de
zozeer last van pruderie bij het aanstromen van ons gedachtengoed ste- duiden van uiterlijke verschillen tusvig in bedwang houden.
sen mensen, maar wel van angst voor
Maar de verhouding tussen woord erge ziekten. Het standaardvoorbeeld
en gedachte is eerder precies omgeis tuberculose. Daar bedacht men
keerd. Elk woord is een instrument
steeds een nieuwe term voor, maar
dat zich voegt naar onze gedachten.
zo gauw iedereen de nieuwe term
Dat blijkt als we iets nieuws waarne- had geleerd, bleek die alweer gevuld

te zijn met alle bijgedachten die de
oude ook al had, en de gevoelswaarde werd even beroerd: tering, tuberculose, tbc, teebee. Hetzelfde is gebeurd
met de aanduiding voor verstandelijk
zwakbegaafden: mongool, achterlijke,
debiel, persoon met het syndroom van
Down. Natuurlijk kun je beter reke-

ning houden met het feit dat bijvoorbeeld debiel geen neutraal woord
meer is, maar ik betwijfel of die namencarrousel iemand, en dan vooral
iemand uit de groep benoemden, tot
voordeel heeft gestrekt.

•

Woordvormen zijn
duizend-dingendoekjes
die de gevoelswaarde
opzuigen van de zaken
waarop ze betrekking
hebben.
S

Aandoenlijk is ook het lot van de
politiek correcte voorstellen omstreeks de eeuwwisseling om alle
woorden uit te wissen die ook maar
in de verste verte aan de menselijke
voortplanting zouden doen denken.
Meisjes die `een sneetje brood' in de
mond namen, moesten die ogenblikkelijk gaan spoelen. Voor zover ik
weet, heeft een en ander niet tot een
verhoging van het zedelijk peil der
natie geleid.
>
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Verwonderlijk is dit allemaal niet.
Het probleem van het aanstootgevende woord zit niet in het woord
maar in de bedoelingen waarmee het
uitgesproken wordt. Iedereen met
een modaal huwelijk weet hoe je
schat zo moet uitspreken dat 'schat'
(m/v) je acuut de juskom naar het
hoofd slingert. Zo is het ook met
politiek incorrecte woorden.
Politionele acties voor correcte
woorden berusten dus op een onjuist
inzicht in taal, hebben nooit succes
gehad en zullen ook nu niet leiden
tot het beoogde doel. Als dat alles
was, zou ik voorstanders van politiek
correct taalgebruik hun vruchteloze
pretje gunnen. Maar er is meer.
•PIJNLIJKE BENOEMING

De politiek correcte voorstellen mogen in theorie dan als voorstellen geformuleerd worden, in de praktijk
werken ze als verboden: 'zeg nooit
meer X of Y'. Zulke verboden werken
niet, in ieder geval niet bij mij. Ik
ben niet gehecht aan de oude aanduidingen, maar op het moment dat
iemand ze me dreigt af te pakken,
lijkt het wel alsof ik er alsnog aan
verknocht raak.

Een succesvol politiek correct
voorstel leidt verder tot woordgebruik dat voor niemand gevaar oplevert, omdat niemand meer precies
weet wie of wat ermee bedoeld
wordt. Zo kan iedereen van zichzelf
vaststellen of hij 65-plusser is of niet,
maar ik ken ten minste één persoon
van 52 die zichzelf zag als oudere
jongere en vreselijk op zijn neus keek
toen hij tot de groep van 'ouderen'
bleek te behoren waarvoor Den Haag
zoveel maatregelen in petto heeft.
Zulk al te omzichtig woordgebruik
doet afbreuk aan een open discussie
over maatschappelijke problemen.
Het is de kunst om bij de beschrijving van het probleem nauwkeurig te
definiëren en niet ten onrechte te
generaliseren. Dat proces maken de
politiek-correcten onmogelijk.
Een ander voorbeeld ontleen ik
aan hoofdcommissaris Nordholt, die
enkele jaren geleden de penibele positie van Marokkaanse jongens aankaartte. Hij wees erop dat er naar verhouding veel van hen met zijn dienders in aanraking kwamen. Dat had
hij volgens velen niet mogen zeggen,
maar in het misbaar bleef onduidelijk
hoe hij de boodschap dan wél had

moeten brengen. Misschien geloofden de tegenstanders wel heimelijk
dat het probleem vanzelf zou overgaan als iedereen er zijn mond maar
over hield (in wezen een extreme variant van de woorden-als-dijkentheorie) . Het omgekeerde was het geval:
pas na de benoeming van het probleem kwamen er acties op gang om
het op te lossen.

• VERDACHT
Mijn volgende bezwaar tegen politiek
correct taalgebruik heeft te maken
met de onduidelijke identiteit van de
voorstanders ervan. Natuurlijk mogen de benoemden zelf zeggen hoe
ze aangeduid willen worden, maar
het is vaak niet zo duidelijk wie er
nou eigenlijk prijs stellen op een vernieuwde terminologie. Vaak zijn dat
niet de benoemden zelf. Die weten
namelijk wel dat ze zwart, jood,
vrouw, homo, roodharig of dialectspreker zijn, en — met een beetje geluk — bevinden ze zich daar wél bij.
De politiek correcte voorstellen komen, zo heb ik de indruk, vaak van
omstanders. In het geval van de
vrouwenaanduidingen bijvoorbeeld
van feministische mannen, zoals Van
Velden (zie Onze Taal van januari
1995, blz. 10). Waarom zijn juist die
zo fel op nieuwe aanduidingen? Ik
mis de zielkundige bagage voor een
antwoord op deze vraag.
Maar het allerbelangrijkste negatieve effect van al die naamsverschuivingen is dat de benoemden nodeloos verdacht worden gemaakt. Want

er is iets met naamsverandering: er is
altijd een reden voor. Naamsverandering is het lot van inferieure produkten, van margarines waar je pukkeltjes van krijgt, van wasmiddelen die
te grondig hun werk doen, van personen met een identiteitscrisis. Zo'n
geur van verdachtheid heeft niemand van de minderheidsgroepen
verdiend.
Ten slotte belemmert politiek correct taalgebruik het vrije taalverkeer.
Het vrije woord is van iedereen. Laat
iedereen die van goede wil is, het onbeschroomd gebruiken. Laat hij zijn
hoofd erbij houden om zo precies en

aardig mogelijk op te schrijven wat
<
hij wil.
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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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen 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 DE HERKOMST VAN TELWOORDEN

Henri M.F.M. van de Laar - Vakgroep
Vergelijkende
Taal wetenschappen,
sectie Indo - europees, Rijksuniversiteit
Leiden

M

arlies Philippa beweert in het
artikel 'Tiental' in aflevering
2/3 (blz. 43) dat vijf van vinger
zou kunnen zijn afgeleid. Er is wel een
hypothese hieromtrent, maar die luidt
dat het woord vinger zou zijn afgeleid
van het oudere vijf, precies andersom
dus.
Bij de bespreking van negen werd mij
duidelijk dat Philippa er een principieel
foute methode op nahoudt. Ze beweert
dat negen verwant is met nieuw: zie het
Duitse ifeu en neon, en het Franse neuf
('negen') en neuf ('nieuw'). Nu luidt les
één in de historisch-vergelijkende taalwetenschap dat men altijd eerst naar
het oudst beschikbare taalstadium moet
kijken. Italiaans met Hindi vergelijken
kost meer moeite dan Latijn met (Vedisch) Sanskrit. Bij vergelijking van deze
twee oude talen kan men de recentere
ontwikkelingsperiode tot de moderne
tijd buiten beschouwing laten. Dat in
het Frans neuf 'negen' en neuf 'nieuw'
hetzelfde klinken, wil nog niet zeggen
dat ze in oorsprong hetzelfde zijn. Uit
het Latijn blijkt dat de woorden van
oorsprong verschillen: novern en novas,
die blijkens het Oudgrieks verschillende
wortels hebben: ennea 'negen' en neos
'nieuw'.
Enige willekeur blijkt volgens mij
ook uit Philippa's bespreking van /ion
derd. Het element hond betekende op
het ene moment nog 'hand', daarna
blijkt het plotseling op zichzelf al 'tien'
te betekenen, sterker nog: met 'tien
handen' (en er staat snaar eenmaal
kiund!) blijkt men al aan de honderd te
zitten. De algemene aanname is dat in
het proto-Indo-europees (waarvan ook
het Duits -- via het Oudgermaans --- en
het Frans -- via het Latijn — zijn afgeleid) het getal honderd *dk/mtom 'tiende'
geweest moet zijn, en niet (rechtstreeks)
op de wortel hand is gebaseerd, maar op

het 'hele' telwoord tien.
Ik ben bang dat Philippa's artikel de
indruk wekt dat taalvergelijking een wetenschap is waarbij willekeur koning is.
Het tegendeel is waar: in de vergelijkende taalwetenschap dient het materiaal
zeer exact behandeld en de methode
nauwkeurig gekozen te worden.
Naschrift Marlies Philippa

Onze telwoorden zijn zo oud dat de oorspronkelijke betekenis van de basisgetallen vrijwel niet te achterhalen is. Toch
willen we dat zo graag, dus gaan we telwoorden uit verwante talen vergelijken
en proberen we er voorzichtig wat hypotheses op los te laten, waarbij we uiteraard de uiterste zorgvuldigheid in acht
moeten nemen. Het verheugt me dan
ook dat Van de Laar nog eens duidelijk
stelt dat men het materiaal in de vergelijkende taalwetenschap zeer exact dient
te behandelen en dat het belangrijk is de
juiste methode te kiezen. Hetzelfde probeer ik mijn studenten al twintig jaar bij
te brengen.
Helaas vrees ik dat hij zijn streven naar
nauwkeurigheid bij het lezen van mijn
artikel een beetje vergeten is. Zo heb ik
absoluut geen conclusies getrokken uit
de huidige vormgelijkheid van neuf en
neuf. Ik heb uitsluitend gezegd dat toevallig in het Frans — maar niet in het Nederlands — de oeroude (mogelijke) verwantschap nog zichtbaar is. Die verwantschap zuig ik niet uit mijn duim. Tot
in de nieuwste gezaghebbende etymologische woordenboeken (bijvoorbeeld
dat van Pfeifer uit 1989) wordt er gewag
van gemaakt. Van de Laar maakt een
grove fout als hij de wortels van de Latijnse woorden nov(em) en nov(us) uit
het Oudgrieks probeert af te leiden; het
Latijn is niet ontstaan uit het Grieks. Negen, neun, novem, enzovoort komen van
de Indo-europese wortel *neun, terwijl
het Griekse ennea van de Indo-europese
variant *enun stamt. Grieks neos en Latijn
novus hebben als Indo-europese wortel
neuos. Negen en nieuw hebben dus als
gemeenschappelijk Indo-europees vormkenmerk de n en u van de wortel.

Ook verderop in zijn stuk blijkt dat Van
de Laar niet zoveel van wortels begrijpt.
Een wortel 'hand' bestaat niet! Wortels
zijn gereconstrueerde oerfases. Overigens, wat ik heb geschreven over de etymologie van tien en honderd is gebaseerd op de theorie van Jensen uit 1952,
die uitgebreid beschreven staat in Pfeifer. Van de Laar leze het daar maar na.
Ten slotte vinger en vijf. De etymologie
van vijf is onbekend en die van vinger onzeker. Het vermoeden bestaat dat ze met
elkaar te maken hebben. Maar wat was
er eerder, de vinger of het getal? je kunt
stellen dat de wortel van vinger een rafleiding is van de wortel van vijf. In dat
geval was het getal er eerder. Maar de r
kan ook een latere toevoeging zijn. Dan
was de ving er het eerst. We zullen er
nooit achter komen. Wellicht biedt de
pink de sleutel. Over de herkomst van dit
woord bestaan ook diverse hypotheses.
Een ervan luidt dat pink een variant is van
ving/vink. Maar of de betekenis dan 'vinger' of 'de vijfde' was, weten we niet.
n NUL VERGETEN!

Peter J.G. Vos - Almere

H

et thema 'getallentaal' in het fe
Onze-bruai/mtnev
"faal sprak mij als oprecht fl-mens
bijzonder aan. Het heeft mij echter ver
dat in alle artikelen de bespreking-basd
van het bijzonder belangrijke getal 0
ontbreekt. Dit getal heeft in onze
spreektaal een welhaast legendarische
status gekregen dankzij Frits van Tuurenhout ("...null-n(ll..."). Maar bovenal
is het het getal dat als laatste aan ons getallenstelsel is toegevoegd en dat bovendien de moderne wiskunde mogelijk
heeft gemaakt. Zonder nul bijvoorbeeld
geen computers!
Over de oorsprong van de 0 bestaat
nog steeds geen zekerheid. In het Westen beweert men het van Arabische wetenschappers (en dan met name de astronomen) te hebben overgenomen. In
India wordt echter gezegd dat het getal
al daarvoor door de Arabieren uit India
is 'meegenomen'. Hoe dan ook: dit getal
had niet mogen ontbreken, zeker omdat
aan de hand hiervan het decimale stelsel eenvoudiger had kunnen worden
uitgelegd.
Ook wilde ik nog even reageren op
Frank Jansens artikel 'Hoe meer, hoe
minder'. Zelf schrijf ik getallen tot en
met tien voluit en gebruik ik cijfers voor
133
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de rest. Dat sluit ook aan bij wat Jansen
schrijft over de logica en de duidelijkheid voor de meeste gebruikers. Tien is
een duidelijk begrip, maar bij twaalf
moet je alweer via een tussenstap nadenken; dan is het 'symbool' 12 duidelijker, ondubbelzinniger en vooral korter. Trouwens, dat meer mensen er zo
over denken, valt af te lezen uit zijn tabel 3: het gebruik van twaalf is significar^t minder (en wel de helft minder)
dan dat van bijvoorbeeld tien. Ik zou er
dan ook voor willen pleiten alleen een
tot en met tien voluit te schrijven.

namen gegeven worden als de gelukkige,

gebracht door de computerwijsheid uit

de schone, de welvarende, de sterke, de lie- het Angelsaksische westen, terwijl deze
ve, enzovoort. De naam van het beestje
is (hopelijk) de aard van het beestje. Zo
lijkt het me niet onmogelijk dat Johannes niet de naam, maar de aard van het
beest wilde weergeven.
Nu was 7 vanouds het getal dat volmaaktheid, goedheid, geluk en dergelijke symboliseerde. Minder dan 7 is 'niet
goed', 'slecht'. Dat is ook het geval bij
Johannes met zijn 666. Zes is zeven min
één, dus niet goed maar slecht. De man
die door het beest gesymboliseerd
wordt, is niet zomaar een 6 (een rotvent), zelfs geen 66 (een smerige rotvent), maar een 666 (een ontzettend
smerige rotvent).

taalwijsheid toch te vinden is in het Latijnse zuiden. Vertrouwd als ze (nog
steeds) zijn met het Frans, zullen de
meeste Vlamingen immers zonder enige
aarzeling gewoonweg 'kompatíebeler'
zeggen, en niet 'kompettíebeler', zoals
de notoire Belg uit het voorbeeld. In de
elfde druk van Van Dale wordt trouwens
al aangegeven dat compatibel een woord
is dat uit het Frans stamt en dat staat
voor 'verenigbaar, met elkaar in overeenstemming te brengen, op elkaar aan
te sluiten'.

n het februari /maartnummer van
Onze Taal gaat Peter Burger uitvoerig n COMPATIBELST
Wouter Schoonrnan - Den Haag
in op het getal 666, 'het getal van het
beest'. Als aanvulling daarop het volik Brummel stelt in Onze Taal
gende.
Toen de KNVB een paar jaar geleden
van april 1995 drie vragen over
de supporterspas introduceerde, werd
het woord compatibeler, dat hij in
daar aandacht voor gevraagd door grote een folder aantrof:
affiches op reclameborden. Daarop 1 Hoe spreek je het uit?
stond zo'n pas afgebeeld; het nummer 2 Bestaat er eigenlijk wel een vergrotenwas 123456789. Toen ik onlangs bena- de trap?
derd werd met reclame voor een credit- 3 Zou het een woord zijn dat alleen op
card, stond daar ook een afbeelding van schrift bestaat (en hoe lang dan)?
zo'n kaart op. Het nummer was
Als Apple-computergebruiker van het
eerste uur weet ik alles van compatibili123456789.
Zomaar een getal geven we dus aan teit. Mijn uitspraak is 'kompatíebeler',
met een rijtje van verschillende cijfers volgens normale klemtoongewoonten:
in volgorde van grootte. Ook het getal revers íbel, accessibel, inflexibel. Over de
van het beest is zo'n 'zomaar-getal'; in vergrotende trap het volgende. CompaRomeinse cijfers (de Arabische cijfers be- tibiliteit is een kwestie van gradatie. In
stonden toen nog niet): DCLXVI.
het begin van de pc -tijd adverteerden
Het merkwaardige van het getal van fabrikanten met klonen die '100% IBMhet beest is niet zijn numerieke waarde compatible' waren. Dat was ook wel nomaar zijn talige verschijningsvorm.
dig, want sommige merken waren 'bijna
compatible', met alle ellende van dien.
In die tijd kon je dus zeggen dat Tulip
n 666: EEN ROTVENT
K. One - Semarang, Indonesië
compatibeler was dan Wang, een uitspraak die ik ook geregeld deed bij opwe er na twintig eeuwen nog drachtgevers. Daarmee is ook de derde
iet in geslaagd zijn een naam vraag beantwoord. Of de nieuwe Macinoor het getal 666 te vinden, doet tosh inderdaad het compatibelst is van
dat de vraag rijzen of de apostel Johan- allemaal, moeten we maar even afwachnes wel een bepaalde naam voor ogen ten. Als 'conservatieve gebruiker' loop ik
bewust een eindje achter de feiten aan.
had.
Peter Burger schrijft in het febru- Dat houdt mij compatibel.
ari/maartnummer dat het voor de hand
ligt dat Johannes het getal 666 bedoelde n COMPATIBEL
als code voor een naam. Maar is dat werEric 1)aled - Erembodegem, België
kelijk zo? In het Oosten had en heeft
een naam niet alleen de functie een be- In het aprilnummer vraagt Dik Brumpaalde persoon aan te wijzen. Men wil mel zich af hoe hij het woord compatibeer ook het karakter van de persoon mee Ier moet uitspreken.
Kennelijk werd hij danig in de war
weergeven, zoals nu nog in Indonesië

patibel (uitgesproken als 'kompatíebel')

n HET GETAL VAN HET BEEST

T. Janssen - Ermelo
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Naschrift redactie
Het aan het Frans ontleende woord comkomt inderdaad al geruime tijd voor in
het Nederlands. De zesde druk van de
grote Van Dale (uit 1924) vermeldt alleen compatibiliteit, maar de zevende
druk (uit 1950) kent ook compatibel, in
de betekenis 'verenigbaar'.
In de bijdrage van Dik Brummel gaat
het om het Engelse computerwoord

compatible (uitgesproken als 'kompéttebel').
n PESJONKELE

Carlo Piron - Eindhoven
n het aprilnummer van dit jaar
schrijft Hans Heestermans in zijn rubriek 'Vergeten woorden' over (de etymologie van) het woord pesjonkele.
Dat woord is inderdaad een verbastering van portiunculen, dat op zijn beurt
weer te maken had met de aflaat die in
het kapelletje van Portiuncula werd verleend. In de omgeving daarvan hadden
Franciscus en zijn volgelingen zich destijds gevestigd. Tegenwoordig heet de
plaats daar Santa Maria degli Angeli, ongeveer 4,5 km ten zuiden van Assisi gelegen. Heestermans schrijft in zijn artikel: "Hij (Franciscus) had bij de stad Assisi een klein vervallen kapelletje laten
opknappen. Dat stond tegen een grote
basiliek aan gebouwd. Hij noemde dat
kapelletje Portiuncula, wat letterlijk
'klein stukje' betekent. Het was immers
maar een klein deel van die grote kerk."
De basiliek waar Heestermans op doelt,
is echter pas in 1569 gebouwd; het ka
(dat volgens een recente studie-peltj
teruggaat op een Byzantijns gebouw uit
de 6de-8ste eeuw en al in de Karolingische tijd is gerestaureerd) is er niet tegenaan gebouwd. De basiliek omhult

lezing op jaarvergadering

het kapelletje, ze is eroverheen gebouwd.
Portiuncula was een gebruikelijke benaming voor een klein stukje grond dat
als erfdeel werd nagelaten. Die uitleg
ontleen ik, net als de overige gegevens,
aan bladzijde 98 van de reisgids Umbrië.
In de voetsporen van Franciscus, geschreven door Gerard Pieter Freeman (Haarlem, Gottmer, 1994).

Het genootschap houdt op dinsdag 20 juni zijn algemene ledenvergadering. Die zal plaatsvinden in het Museum van het boek/Museum
Meermanno Westreenianum en zal worden opgeluisterd met een
voordracht van een van de medewerkers van het museum:

'SPELLINGSTRIJD IN DE TI JD VAN
KONING LODEWIJK
,

door drs. J. i. van Heel

n METAFOREN UIT DE WETENSCHAP
Ir. J.N. Vies - Vleuten

p blz. 67-77 van het aprilnummer bespreekt Erik van der Spek
wetenschapsjargon dat in het
dagelijks taalgebruik als metafoor dienst
is gaan doen. Bij enkele termen is nog
een andere achtergrond te geven of zijn
speciale toepassingen ontstaan die het
vermelden waard zijn.
Zo is radiostilte van oorsprong een
militaire term. Door zich strikt aan radiostilte te houden, was de Japanse aanval op Pearl Harbor een volledige verras
Amerikanen konden geen ra--sing;de
dioverkeer van de bommenwerpers en
jagers afluisteren, want dat was er niet.
Het gaat dus om de beslissing van hogerhand om vanaf een bepaald tijdstip
geen radiosignalen meer uit te zenden,
teneinde de vijand niet wijzer te maken.
In figuurlijke toepassing: 'Er is geen
nieuws over de toestand van de prins;
het lijkt erop dat het hof radiostilte
heeft bevolen.'
Het begrip vervaltijd heeft, samen met
halfwaardetijd, de smaak van een degeneratieproces met duidelijk herkenbare
stadia. Dat blijkt uit de volgende figuurlijke toepassingen: 'In militaire dienst is
de vervaltijd tussen enthousiaste recruut en afgestompte dienstklopper ongeveer zes maanden.' 'De gemiddelde
vervaltijd van Spaanse schone tot dik
moeke is vijf jaar, gerekend vanaf het
huwelijk.'
Als we lezen 'De halfwaardetijd van
een computerspecialist vijf is jaar', dan
wordt bedoeld dat kennis op dit gebied
zo snel veroudert dat een specialist, zonder bij te studeren, na vijf jaar nog maar
over 50% actuele kennis beschikt; de andere helft is verouderd en eigenlijk
waardeloos geworden. Na tien jaar is
nog maar 25% van de oorspronkelijke
kennis bruikbaar.
Bij kweekvijver heb ik het gevoel dat
dit woord gebruikt moet worden wanneer er sprake is van een afgeleid effect,

Datum: dinsdagavond 20 juni
Plaats: Prinsessegracht 30 Den Haag
Tijd: na de jaarvergadering, die om 19.30 uur begint
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In verband met de beschikbare ruimte wordt u vriendelijk verzocht u
telefonisch aan te melden via 070-3561220. Zie voor meer informatie
blz. 125 van het meinummer.

OP DE AVOND KUNNEN LEDEN VAN ONZE TAAL GRATIS
DE LOPENDE EXPOSITIES VAN HET MUSEUM BEZOEKEN
EN DE UITGEBREIDE COLLECTIE OUDE BOEKEN INZIEN.

of anders gezegd: wanneer het gaat om
vrijblijvend amateurisme en niet om
professionalisme. 'De TU Delft is een
kweekvijver voor technisch talent' is
mijns inziens fout: de TUD is een opleidingsinstituut voor technisch talent.
Juist zou zijn: 'IDe achterbuurten van
Rio zijn kweekvijvers voor voetbaltalent' en 'Studentenverenigingen, opgericht voor gezelligheid, zijn altijd
kweekvijvers geweest voor bestuurlijk
talent.'

beter kunnen luiden: 'Taalgebruik in de
verkiezingspropaganda van politieke
partijen.' Maar wat hebben we daaraan?
Onze Taal moet niet aan partijpolitiek
doen: schoenmaker blijf bij je
(taal)leest.
Naschrift redactie
De redactie van Onze Taal heeft zeker

geen politieke discussie willen openen
door het plaatsen van dit artikel. Daarom

heeft zij er ook geen twijfel over laten bestaan dat deze opmerkelijke taal- en stijlmiddelen ook elders in de politiek gebe-

n TAAL VAN HET VLAAMS BLOK
1'. van Bogaert - Antwerpen

zigd worden. Klare taal spreken in dit opzicht zowel de inleiding op het artikel
("In het heetst van de strijd maken bijna

et uw artikelen over of uit
Vlaanderen hebt u niet veel
geluk. Na het artikel van Kas
Deprez (november 1994), kregen we in
het aprilnummer een hoofdartikel dat
weinig met taal maar alles met
(partij)politiek te maken heeft. Voor
goede informatie over Vlaanderen kunt
u beter terecht bij serieuze publicisten
dan bij een jonge student van de Vrije
Universiteit Brussel met een 'niet-gepubliceerde' licentiaatsverhandeling. Zoals
de auteur zelf constateert: "Een beknopte vergelijkende studie toonde aan dat
heel wat mechanismen ook terug te vinden zijn in de teksten van andere partijen." De titel van het artikel had dan ook

M

alle politici gebruik van dubieuze stijlmiddelen"), als het slot ("Is het Vlaams

Blok de enige politieke partij die zich aan
deze middelen vergrijpt? Zeker niet!

").

Als ons een studie was aangeboden over
de stijlmiddelen van D66- politici of

PvdA - bewindslieden, dan zou die met
evenveel belangstelling beoordeeld zijn
als de nu gepubliceerde. En naar onze
mening 'doet' de redactie door het bespreken van taalgebruik van politieke

partijen nog niet 'aan partijpolitiek'.
Overigens heeft de redactie de ervaring dat ongepubliceerde licentiaatsver-

handelingen goed bruikbaar materiaal
kunnen bevatten voor interessante artikelen.
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OnzemTaalprij s (3)
ie man heeft een platina pennetje", schreef een lezeres ons in
vervoering. En literair criticus T.
van Deel verzuchtte onlangs in
Trouw: "Elke dag een column
van koos van Zomeren lezen, dat is
goed voor de ziel." De jury van de
Onze-Taalprijs is het met beiden van
harte eens en heeft daarom besloten
deze keer Koos van Zomeren te bekronen, voor zijn taalgebruik in de
column Vandaag of morgen, elke dag
op de voorpagina van NRC Handelsblad.

' 'iiiii:

taalgebruik, waarmee hij als geen ander de intimiteit, de ironie en de dramatiek van diverse alledaagse gebeurtenissen weet te raken. Zijn openingszinnen munten uit in zeggingskracht; vaak combineert hij daarin
een bekende handeling met een ongebruikelijke gedachte of een subtiele
interpretatie. Twee voorbeelden:

In het hooi

H

et frappante van een
mooie zin is dat je er zo
weinig moeite voor

hoeft te doen. Je moet alleen
niet overhaasten. je moet het

lk loop de trap af en ik denk opeens
aan een stervende koe aan de Spaanse kant van de Pyreneeën.

ei waarin je een mooie zin ver-

Ze spelen Don Quixote van Richard
Strauss en ik weet het niet, ik vraag
me af wat ze er zelf van vinden.

hebt iets gezien of gehoord. Er

moedt rustig de tijd geven, de

rest komt dan vanzelf.
Je hebt iets meegemaakt, je

Koos van Zomeren was in de jaren
zeventig actief als beroepsrevolutionair, fabrieksarbeider en gemeenteraadslid. Zijn sociale betrokkenheid is Van Zomerens stilistische vaardigheid blijkt verder uit virtuoze vergenog steeds merkbaar in zijn teksten.
lijkingen als de volgende, eveneens
Zie de volgende passage uit zijn coafkomstig uit het stukje over musici
lumn onder de titel 'Schuim' (4 juli
1994):
die Strauss spelen:

is iets waarover je wilt nadenken, hoewel 'nadenken', dat
klinkt eigenlijk al te formeel, te
veel als een wilsbesluit. Het is
vaak eerder zo dat je iets weg-

legt in het warme hooi van je
hersenen.
Een mooie zin komt altijd bij
verrassing, van het ene mo-

We waren trots op onze zorg voor
arme mensen. In Nederland kwam
niemand in de goot door ziekte, ouderdom of tegenslag. Dat hadden we
gehad (de Crisis), dat kwam alleen
nog maar in primitieve landen voor
(Amerika). We waren trots op onze
sociale voorzieningen. jawel. Jawel.
En nu. De arme mensen hebben
afgedaan. Ze zijn weer profiteurs, het
uitschot, een gevaarlijk schuim. Sociale voorzieningen een grote schande,
een diepgeworteld onheil.

Ik kijk naar hun gezichten, één voor
één, zoals je in een vliegtuig naar de
stewardessen kijkt. Of alles wel goed
gaat.

bijzondere postzegel cadeau
krijgt van een onbekende oom.
Eerder een mazzeltje dan een

Ze staren naar hun lessenaar, de
bladmuziek. Net of ze de polis lezen
van een verzekering die al is afgesloten.

Van Zomeren brengt ook prachtige
woorden tot leven. Vele lezers zullen
vóór zijn column over 'neotenie'
nooit van dit woord gehoord hebben. Neotenie is het bewaren van
Op zijn achttiende debuteerde Van
(vertederende) kinderlijke eigenZomeren met de dichtbundel De wie
(1965). Daarna pu- -lerkosvanH schappen. De columns van Van Zomeren stimuleren de lezer om, in elk
bliceerde hij enkele romans, die hij
geval wat de taal betreft, neotenisch
nu als jeugdwerk beschouwt. Hij
te blijven.
schreef negen thrillers, waarvan
thriller
Otto's oorlog (een
zonder
De afgelopen jaren heeft Van Zomoord) ook literaire erkenning kreeg. meren ons zijn wereld binnengevoerd met columns die bestaan uit
Van Zomeren schreef voor Het Vrije
Volk, voor Nieuwe Revu, en nu voor
enkele zeer fraaie alinea's en een slot
dat vaak een dag met je meeloopt.
NRC Handelsblad, dagelijks sinds 21
maart 1992. Ruim 600 stukjes zijn tot Als eerbetoon drukken we hier de column 'In het hooi' (van 4 april 1995)
nu toe gebundeld.
af, over het karakter van een mooie
<
zin.
Opvallend in de columns van Van
Zomeren is het sobere en afgewogen
136

ment op het andere, kant en
klaar. Net alsof je zomaar een

prestatie, wat je dan ook eerder

met blijdschap dan met trots
vervult.
Je moet alleen zorgen dat je
mooie zinnen niet verknoeit. Je
moet ze niet over het hoofd
zien, je moet er geen verkeerde
zinnen voor of achter zetten.
Ja, in dat opzicht zou je dan
toch van werk kunnen spreken.

En nee, ik ga hier geen voorbeelden geven. Mooie zinnen
hebben hun eigen ecologie. Ze
zijn altijd mooi in samenhang

met een bepaalde omgeving.
Je moet ze niet plukken. Bovendien: je hoeft het helemaal niet
met me eens te zijn, je mag gerust je schouders ophalen over
wat ik een mooie zin noem. Ik
heb het ook niet over het plezier van het lezen, ik heb het

over het plezier van het schrijven.

rn
ON

"Mooie zinnen gaan altijd
ergens over, dat onderschatten
N

veel mensen. ]e kan niet achter
je schrijfmachine gaan zitten en
denken: nu ga ik een mooie zin
maken. Er is iets buiten je, in de
werkelijkheid, en daar komt het
vandaan." Een interview met
Koos van Zomeren.

Peter Burger

inds 21 maart 1992 schrijft
Koos van Zomeren zes keer
per week voor NRC Handelsblad zijn column Vandaag of
morgen. Amper vijftig regels,
die meestal over de natuur gaan: het
Groene Hart van de voorpagina. De
beste werden verzameld in vier bundels: Zomer, Winter, Het eeuwige leven
en — zojuist verschenen — Wat wil
de koe? Op 22 juni bereikt Van Zomeren aflevering 1001. De laatste.
Waarom?
Van Zomeren: "Ik vind het moei
om die vraag te beantwoorden, -lijk
omdat het op het ogenblik allemaal
heel vlot gaat. Maar er zijn periodes
dat je echt met je rug tegen de muur
staat, vooral aan het einde van het
jaar. Ieder jaar rond de jaarwisseling
komen de uitnodigingen voor de
nieuwjaarsborrels. Daar wil ik dan
niet heen, omdat ik in diepe schaamte zit over de rubriek die ik op dat
moment maak. Lezers zijn behoorlijk
vergevingsgezind: van hen mag je
best een tijdje de kantjes eraf lopen
als je dat zou willen. Maar voor jezelf
is het op zulke momenten een ver
-schrikng.
Ik stop ook omdat ik nog andere
ambities heb. Ik zit nu drie jaar in
het ritme van deze stukjes. Ik denk in
eenheden van 24 regels — zoveel is
een stukje op de schrijfmachine. De
laatste drie jaar heb ik absoluut niet
aan romans of verhalen kunnen werken. Die stukjes zijn altijd momentopnamen, foto's. Ik wil nu wel weer
eens een film maken.
Doordat er zo weinig gebeurt in
mijn columns, zit het plezier van het
schrijven vooral in die paar zinnen
waarin alles zich samenbalt. Dat kan
die ene mooie zin aan het eind zijn,

ó

])e wereld
vereenvoudigen
door haar
op te eten
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of een overgang ergens in de eerste of de manier van denken herken ik
tweede alinea. Met dat plezier haal je meteen mezelf."
jezelf over om te schrijven."
• POMPOMPOM POMPOMPÓM

Sinds wanneer kun je dat eigenlijk,
mooie zinnen schrijven?
"Dat kon ik al toen ik achttien was.
Het is ook niet het schrijven, het is
een manier van denken." Van Zomeren loopt naar de boekenkast,
keert terug met zijn debuut, de dichtbundel De wielerkoers van Hank uit
1965, en leest voor: `Een goede kennis van ons, een collega van mijn vader, had last van chronische hoofdpijn en liep van de ene specialist naar
de andere, ging uiteindelijk naar
Utrecht, waar hij dure medicijnen
kreeg, en nu is hij dood.' Dat is op
zichzelf geen prachtige zin, maar in

Die gedichten hebben iets column-achtigs. Andersom is van je columns vaak
gezegd dat het prozagedichten zijn.
"Een verschil is dat deze gedichten
ritmisch niet zo goed in elkaar zitten,
die columns wel. Dat aspect is maar
door weinigen opgemerkt."
"Op de boot naar Den Helder zat Tessa
de Loo." Geen bijzondere mededeling,
maar wel eentje die even in je geheugen
blijft haken door het ritme: pompompóm
pompompom pompompom.
"Dat klopt, dat heb ik zelf ook.
Meestal komen die zinnen als ik in
de polder loop. Ik ben aan het lopen >
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eenvoudigen door haar op te eten.'
Als mensen vragen of ik iets bijzonders heb verricht in mijn leven,
dan is dat bijvoorbeeld die laatste
zin. Het opstapje is dat die sperwer
niet iets zit op te vreten of kapot te
maken, maar dat hij bezig is om van
twee vogels één te maken, waardoor
er iets ontstaat dat groter is dan die
ene vogel en groter dan die andere
vogel.
En dan komt het hoogtepunt van
die alinea: 'Want dat is alles wat sperwers voor ogen staat: de wereld vereenvoudigen door haar op te eten.'
Dat geeft het idee dat er eigenlijk iets
en die zin loopt ook. Zo'n zin maakt onschuldigs gebeurd is, iets wat niet
me ook duidelijk: daar kan ik mee be- zo vaak met roofvogels geassocieerd
ginnen.
wordt. Natuurlijk is het onbegonnen
Vanaf het begin was ik gefixeerd
werk voor die sperwer om de wereld
op het ritme. Af en toe dacht ik zelfs op die manier te vereenvoudigen,
van zinnen die al in orde waren: dat daarvoor moet je weten hoeveel
golft niet goed. Dan moet er maar
spreeuwen er zijn op hoeveel spereen woordje bij als wel of heus of nog- wers. En als het geen onbegonnen
al. Daar moet je voor oppassen, om- werk was, zou hij zijn eigen einde
dat je je dan toch bedient van woor- inluiden, want als hij de wereld volden die niet nodig waren.
doende vereenvoudigd had, was er
Soms kan het metrum de medede- niks meer te eten."
ling zelfs gaan overheersen. Als ik
0
straks weer aan een roman ga werken, moet ik me toch door een alinea
"Ik heb aan heel wat
heen kunnen slaan zonder dat het
ritme precies in orde is. Bij een rozinnen en verhalen
man is het niet goed om je taal zo op
het verhaal te drukken, dat moet niet
die mislukt zijn harder
in schoonheid sterven."

• HALFSLAAP
een mooie zin?
Van Zomeren: "Mooie zinnen gaan
altijd ergens over, dat onderschatten
veel mensen. Je kan niet achter je
schrijfmachine gaan zitten en denken: nu ga ik een mooie zin maken.
Er is iets buiten je, in de werkelijkheid en daar komt het vandaan.
Mijn mooiste zinnen hebben vaak
betrekking op vogels of dieren. In Een
vederlichte wanhoop, uit 1986, beschrijf ik ergens hoe een sperwer een
spreeuw slaat boven de Oude Rijn:
'Verderop, op een bruggetje, bleef ik
staan om te zien waar ze gebleven
waren. Van links naar rechts een kippenhok, een paardenschuur, een
boomgaard, een weiland. Ongetwijfeld had de sperwer daar ergens een
beschut plekje gevonden en was hij
al driftig bezig van twee vogels één te
maken. Want dat is alles wat sperwers voor ogen staat: de wereld verWat is
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ter te zetten, dat is ambachtelijkheid.
Maar ik heb aan heel wat zinnen en
verhalen die mislukt zijn harder gewerkt dan aan dingen die gelukt zijn,
die komen vaak toch eigenlijk vanzelf. Want wat gebeurt er tussen het
moment van observatie en de geboorte van die zin? Het is een soort
van halfslaap, een zeer bewust niet haasten. Het gebeurt precies op dat
grensgebied van bewustzijn en het
onderbewuste. Waar ook de snedige
opmerkingen vandaan komen van
mensen die net nog niet dronken
zijn, als de drempels die je normaal
in je hoofd hebt net voldoende geslecht zijn om het idee eroverheen te
helpen.
En waarom ben je er zelf zo enthousiast over als je van je verre oom
zo'n zin cadeau krijgt? Omdat je iets
in de taal vindt dat kan concurreren
met wat je gezien hebt."
Maar watje ervan maakt is uniek, terwijl je een sperwer die een spreeuw slaat
wel vaker ziet.
"Ik heb dat inderdaad al eerder gezien (zo vaak zie je het trouwens
niet), maar het punt is dat ik dat niet

als gewoon ervaar. Ik zie iets waarvan
ik nog niet weet wat het mij gedaan
heeft. Dat blijft wroeten. Ik heb iets
aan het oog van een olifant gezien
waarvan ik nog niet weet wat het is.
Daar moet ik me ook niet bij haasten. Dat oog zit heel merkwaardig,
gewerkt dan aan dingen net alsof het naar beneden gedruppeld is. Opeens zie ik dat dat oog zo
die gelukt zijn."
laag zit dat hij het eind van zijn slurf
kan zien. Dat hij precies zo ver kan
•
kijken als zijn neus lang is.
Je brengt iets onder woorden wat
je eigenlijk al wist. Dat geeft een gevoel van herkenning. Soms vraag ik
Hoe ontstaat zo'n zin?
"Daar is niets metafysisch aan. Het
me daardoor af of ik zo'n zin niet erbegint er gewoon mee dat ik hier in
gens gelezen heb — zo afgerond
Woerden langs de Oude Rijn loop en komt die in je op. Dat is ook een
angst die ik wel eens heb: straks ontdat er wat gebeurt. Het tweede element is dat ik mij niet haast om er
hullen ze dat het allemaal gejat is.
iets van te maken. Ik laat het beeld
Die sperwer is ook een fantastische
zo lang mogelijk op mijn netvlies
metafoor voor hoe de schrijver zelf
sudderen — als je dat zo mag zeggen. met gebeurtenissen omgaat. Dat is alDit gebeurde bijvoorbeeld eens op
les wat de schrijver voor ogen staat:
een zondagochtend. Twee dagen la- de wereld vereenvoudigen door haar
ter loop ik midden in Amsterdam — op te eten, door zich die gebeurtenis
ik had een afspraak bij de Arbeiders - toe te eigenen, een onderdeel van
pers — en opeens, pats, was die zin
zichzelf te maken. Wat nooit zal luker.
ken is de wereld echt te vereenvoudiDat ik hem daarna niet verknoei
gen, en dat is maar goed ook, want
door er verkeerde zinnen voor of ach- dan heeft hij ook niet meer te eten."

•
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niet ten
lijke naamwoorden plaatsen we een
lijke
immers voor zorgen dat 'care' niet
gaat!
komma.
mIn een personeelsadvertentie
personeelsadvertentie las
las koste van 'cure' gaat!
bijvoeglijke gelijkzowel de
2b ?? Tussen twee bijvoeglijke
II ik onlangs de volgende
volgende zin:
zin: 'Bij
'Bij
Met andere woorden: zowel
met als die zonder
zander extra ontwaardige naamwoorden plaatsen
voomitgang
aIle vaktechnische vooruitgang
versie mét
alle
is mogelijk. Het ligt er maar
we een komma.
care
kenning is
moeten we ervoor waken dat care
het werkwerkje aan het
ten koste gaat van cure.' Had hier
aan welke betekenis je
wordt veroorwoord toekent.
Die onomkeerbaarheid wordt
care
(...) dat care
niet moeten staan: ''(...)
zaakt doordat bijvoeglijk een inherenniet ten koste gaat van cure'?
Overigens wordt waken
waken soms ook met te eigenschap uitdrukt van naamnaamOverigens
gecombineerd.
woord, terwijl gelijkwaardige een beals we waken
waken voor in- het voorzetsel tegen gecombineerd.
Nee, althans als
heeft: het beperkt
dan altijd
altijd 'voorkomen,
'voorkomen, perkende functie heeft:
Het betekent dan
terpreteren als 'erop toezien dat
iets niet gebeurt'; in
naamwoorden'
de groep 'bijvoeglijke naamwoorden'
iets niet gebeurt'. In die betekenis zit erop toezien dat iets
Beperkende
ge- tot een deelverzameling. Beperkende
waken voor al een ontkenning 'ver
'ver- het vervolg van de zin mag in dat gein waken
voorkomen. bijvoeglijke
bijvoeglijke naamwoorden staan
staan alalgeen ontkenning
stopt', net als in de werkwoorden -stop',ne val dus geen
ontkenning voorkomen.
WeI moet datgene waartegen
waartegen gegetijd links van de niet-beperkende.
voorkomen, verhinderen, beletten en ver
ver- Wel
voorkomen,
iets vervelends of negaOok in 3a komt geen komma, ombieden. Als
Als we in het vervolg van een -biedn. waakt wordt iets
dat de volgorde van de bijvoeglijke
n6g een ont- tiefs zijn:
zin met zo'n werkwoord nog
is:
naamwoorden vast is:
gebruiken, ontstaat
kenning zouden gebruiken,
We moeten ertegen
ertegen waken dat er
Doordat de 5 We
een dubbele ontkenning. Doordat
De originele marmeren
marmeren schoorsteen
schoorsteen
ontstaan.
ene ontkenning de andere opheft,
3a De
misverstanden ontstaan.
ene
mantel
is
nog
geheel
intact.
precies het tegenover
tegenoverzouden we dan precies
3b ? De marmeren originele
originele schoorsteen
schoorsteen
gestelde beweren van
van wat we bedoe- -gestld
nog geheel intact.
FLAUWE(,)
PlATVlOERSE GRAP
GRAP
len.
mantel is nog
FLAUWE(,) PLATVLOERSE
len. En dat levert veelal rare uitspraregels voor het al dan
Kunt u de regels
ken op:
II niet plaatsen van een komma
De stofnaam marmeren drukt een
meer inherente eigenschap
eigenschap van de
Am- tussen twee bijvoeglijke naam11 ?? Ik verbied
meer
verbied je dat je niet naar Amschoorsteenmantel uit dan het feit
woorden uitleggen?
uitleggen?
sterdam gaat.
zo
dat
origineel is, en
staat daarom zo
en staat
22 ?? Mijn werk belet me dat ik niet op
dat hij otigineel
Er komt alleen
gao
vakantie ga.
een komma tussen dicht mogelijk bij het zelfstandig
alléén een
naamwoord.
twee bijvoeglijke
3 ??We
We moeten zien te voorkomen
bijvoeglijke naamwoorden
dat er geen ongelukken gebeuren. als de twee naamwoorden 'nevengetlt~~GETUIGE(N)
DE VELE REACTIES
schikt' of gelijkwaardig zijn: ze beEn dus ook:
GETUIGE(N) DE
We moeten ervoor waken
noemen dan onafhankelijk
onafhankelijk van elm Moet er achter
achter getuige in 'Het
4 ?? We
waken dat
eropvol- II feest
succes, ge'care'
feest was
was een groot succes,
kaar een
een eigenschap van het eropvolvan 'cure' gaat. kaar
ten koste van
'care' niet ten
gende zelfstandig
vele positieve reacties'
reacties' niet
zelfstandig naamwoord. Twee tuige de vele
een
bijvoeglijke
Doordat de ontkenning in
op grond
komen, op
een meervouds-n komen,
bijvoeglijke naamwoorden
naamwoorden zijn
zijn 'gein dit soort
van het meervoud reacties?
werkwoorden
werkwoorden niet met het blote oog lijkwaardig' als we zonder probleem
waarneembaar is, komt deze foutvolgorde kunnen veranderen:
fout — de volgorde
vooral in
Nee: getuige ('als bewijs strekkenlange, ingewikkelde
ingewikkelde zinnen
in lange,
de')
la Ik erger me
-— geregeld
de') heeft hier
hier namelijk
namelijk niet de
aan zijn platvloerse,
me aan
óók in gerenomgeregeld voor,
voor, ook
grammaticale functie van
van een
een werkmeerde
flauwe grappenmakerii.
grappenmakerij.
tijdschriften. De
en tijdschriften.
meerde kranten en
woord
maar
die
van
een
1b
Ik
erger
me
aan
zijn
flauwe,
platredactie van
Onze
Taal
ontvangt
voorzetsel;
maar
die
van
flauwe,
aan
zijn
me
lb
er
Onze
van
vloerse
[aarlijks
als zodanig past
zich niet aan
aan de
past het zich
vloerse grappenmakerij.
grappenmakerij.
vaak komische -—
jaarlijks vele -— vaak
meervoudsvorm
reacties
aan.
voorbeelden van
voor
de
rubriek
RugRugvan voor de
Het Woordenboek der NederlandMet
gespraak.
uit dat zijn
Met la
la en
en Ib
lb drukken we uit
sche
grappenmakerij flauw én
en platvloers
sche taallegt
taal legt uit
uit wat
wat de oorsprong is
Maar
gevan gedit merkwaardige gebruik
gebruik van
van dit
een duidelijke van
hardop lezen
lezen is een
nog niet wat is. Bij hardop
Maar daarmee zijn we er nog
pauze
waken voor betreft.
de constructie overtuige. We hebben de
de twee
twee naam- tuige.
pauze hoorbaar tussen de
betreft. Een
Een groot
groot aantal
woorden.
genomen uit
taalgebruikers
dat hier
hier aluit het Frans, dat
taalgebruikers kent
kent aan
aan dit werkAls twee bijvoeglijke
leen
woord namelijk nog
'témoin
leen het enkelvoud toelaat:
toelaat: 'temoin
bijvoeglijke naamwooreen andere betenog een
tous
Aangeden
kenis
philosophes'. Aangetous les
les anciens
anciens philosophes'.
dat wil
den onomkeerbaar zijn -— dat
'zorgen voor,
voor, opletten'.
opletten'.
kenis toe:
toe: 'zorgen
zeggen:
als
ze
een
vaste
volgorde
hebzien
de
meeste
taalgebruikers
Ook
die
betekenis
komen
we
tegen
in
meeste
zich
zien
de
zeggen:
als
ze
een
vaste
volgorde
hebtegen in
Ook die betekenis
ben -— dan
niet bewust zullen zijn
de
van deze
deze oorzijn van
geen pauze
pauze en
en
dan horen we geen
in
naslagwerken, onder
onder andere in
de naslagwerken,
Van
plaatsen we dus
sprong, ligt verwarring met
met het werkdus ook
ook geen
geen komma.
komma. In sprong,
en het WoordenKoenen en
Van Dale, Koenen
boek der
woord getuigen
getuigen of het zelfstandig
en bijvoeglijke
2a zijn gelijkwaardige en
Taal. Het
Het zal 2a
der Nederlandsche Taa1.
naamwoord
duidelijk
voor de
de hand.
naamwoord de getuige voor
duidelijk zijn
zijn dat
dat zin
zin 4 in de beteke- duidelijk onomkeerbaar:
En dan zijn
nis
snel geneigd
geneigd een
een
zijn we
we al snel
extra ontnis 'zorgen voor' juist een
een extra
2a
kenning nodig heeft: we moeten er
<
meervouds-n toe
toe te
te voegen.
voegen.
Tussen twee gelijkwaardige bijvoeg- meervouds-n
2a Tussen
4~iWAAK
VOORMISVERSTANDEN!
MISVERSTANDEN!
WAAK VOOR

I
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In
naslagmeeste naslagende
de meeste
telefoonboek en
Inhet
het telefoonboek
Ypma
en
IJpma
werken
staan
bijelkaar.
elkaar.
werken staan Ypma en IJpmabij
Woordenboeken
vatten
de
ij
echter
als
Woordenboeken vatten de ij echter als
twee
onderde
de
IJpmaonder
plaatsen lipma
twee letters
lettersop
open
enplaatsen
i.
De
argeloze
Nederlander
die
letter
een ijij
letter i. De argeloze Nederlander dieeen
woord
moet
opzoeken
in
een
Nederlands
woord moet opzoeken in een Nederlands
naslagwerk
lezer
even.Een
Een
lezer
naslagwerkaarzelt
aarzelt altijd
altijdeven.
vraagt
ergeen
geen einde
einde kan
kan komen
komen
ofer
vraagt zich
zichaf
afof
aan
deze
verwarring.
Een
woordenboekaan deze verwarring. Een woordenboekuitgever
antwoordt.
uitgeverantwoordt.

C

• • •

.........•

~

eollcltle xed'actt:e,

ijn
Peter(9)
(9)was
wasinin
ij nkleinzoon
kleinzoonPeter
de
dakerstvakantieenkele
enkeledadekerstvakantie
gen
mijn
loge,
en
hijmaakte
maakte
gen mijn logé, enhij
me
atmeertoevallig
toevalligatmemin
minofofmeer
tent
op
een
kwestie
dieme
me
tent op een kwestiedie
sterker
naarmaverwarringbracht
brachtnaarmasterkerininverwarring
teteikikme
er
meer
in
verdiepte.
Het
me er meer in verdiepte.Het
gaat
om
de
'letter'
ij.
Peter
heeft
nog
nog
heeft
Peter
ij.
gaat om de 'letter'
het
alfabet
maar
enkele
jaren
geleden
maar enkele jaren geleden het alfabet
geleerd;
waarvan
letters,waarvan
geleerd;zesentwintig
zesentwintigletters,
de
vijfentwintigste
klinkt
Ter
alsij.ij.Ter
de vijfentwintigste klinktals
gelegenheid
zijnlogeerpartij
logeerpartij
vanzijn
gelegenheidvan
kreeg
kinderwoormijeen
eenkinderwoorvanmij
kreeghij
hijvan
tot
zijn
denboek,
waarin
hij
verbazijnverbawaarin
hij
tot
denboek,
zing
geen
enkel
woord
aantrof
zing geen enkel woord aantrofdat
dat
met
begon.Geen
Geen
letterbegon.
bewusteletter
metdedebewuste
iis,
legijverig.IkIkleggeenijverig.
ijlingsenengeen
ijs,geen
geenijlings
uit
dat
de
letter
ij
dedehem
alfaonsalfahem uit dat de letter ijininons
bet
die
Griekseyyis,is,die
beteigenlijk
eigenlijkdedeGriekse
meestal
wordtuitgesproken,
uitgesproken,enen
meestalals
alsi iwordt
dat dedeletter
ij
die
hij
bezochtniet
nietbedat letter ij die hijzocht
staat.
Ik
vertelde
dat
de
lange
een
staat. Ik vertelde dat de langeijijeen
combinatie
als
vantwee
tweeletters,
letters,net
netals
combinatieisisvan
dedekorte
ei.
En
inderdaad,
ongeveer
inderdaad,
ongeveer
korte ei. En
ininhet
woordenboek,
vanhet
hetwoordenboek,
middenvan
hetmidden
onder
vondhij
hijzijn
zijnijij letteri,i,vond
onderdedeletter
woorden.
woorden.
Op een
dieweek
week
avondgedurende
gedurendedie
Op eenavond
keken we naar
het
taalspeIletje
Lingo
keken we naar het taalspelletjeLingo
op de televisie,
van
waarbijwoorden
woordenvan
op de televisie,waarbij
moeten
worden
vijf letters
geraden.
vijf letters moeten wordengeraden.
Toevallig
ijsvrij.Dat
Dat
Toevalligraadde
raaddeiemand
iemandijsvrij.
omdat
het
met
was fout,
maar
niet
was fout, maar niet omdat het met
zijn
Het
langzou
zouzijn.
zijn.Het
letterstetelang
zijnzeven
zevenletters
bijzijn.
Mijn
kleinjuiste
woord
was
juiste woord was bijzijn. Mijn kleinzoon is nog tetejong
omtetedenken
denkendat
dat
zoon is nog jongom
het wel
aan
hem
zalliggen
alshijhijiets
iets
het wel aan hem zal liggenals
niet
meopopdede
nietbegrijpt,
begrijpt,dus
duswees
weeshijhijme
tegenspraak
tussen
mijn
bewering
tegenspraak tussen mijn bewering
dat de ij uit twee
bestaat,enen
tweeletters
lettersbestaat,

M

dat de ij uit

de
presentator
vanpresentator
werkelijkheidvan
dewerkelijkheid
Francois
Boulange
op
de
tv.En
Enikikzat
zat
Francois Boulangé op detv.
met
de
mond
vol
tanden.
met de mond vol tanden.
IkIkhaalde
voor
Scrabble-spelvoor
haaldemijn
mijnScrabble-spel
hem
de
dag
en
liet
ziendat
datererslechts
slechts
de dag en liet hemzien
een
dateen
een
voorkwam,enendat
ypsilonvoorkwam,
eenypsilon
blokje
met
een
ij
ontbrak.
Een
week
blokje met een ij ontbrak. Eenweek
later
meop
opmet
metde
detriomtriombeldehij
hijme
laterbelde
fantelijke
mededeling
dat
de
Scrabde
Scrabmededeling
dat
fantelijke
hem
thuis
weI
degelijk
ble-doos
bij
ble-doos bij hem thuis wel degelijk
afzonderlijke
afzonderlijkeblokjes
blokjesbevatte
bevattevoor
voordede
Griekse
y
en
voor
de
lange
ij.
Hij
verGriekse y én voor de lange ij. Hijveronderstelde
ondersteldewelwillend
welwillenddat
datmijn
mijnspel
spel
waarschijnlijk
oudzou
zouzijn.
zijn.
hééloud
waarschijnlijkwel
welheel
houdt
de
kwestie
Sedertdien
me
Sedertdien houdt de kwestieme
bezig
hemijnverwarring
verwarringneemt
neemthebezigenenmijn
laas
slechts
toe.
Ik
heb
me
afgevraagd
laas slechts toe. Ik heb me afgevraagd
waarom
mettwee
twee
IJmuidenmet
weIlmuiden
waaromwe
hoofdletters
schrijven,
Eiberhoofdletters schrijven,terwijl
terwijlEibergen
kunéénkunhetmet
meteen
Oegstgeesthet
genenenOegstgeest
nen
nenstellen.
stellen.IkIkontdekte
ontdektedat
datdede
nieuwste
vande
deWinkler
WinklerPrinsPrinsnieuwsteeditie
editievan
encyclopedie
een
alfabet
vanzezeencyclopedie een alfabetkent
kentvan
venentwintig
Het
letters:x,x,ij,ij,y,y,Z.z.Het
venentwintigletters:
telefoonboek
mijnwoonplaats
woonplaats
vanmijn
telefoonboekvan
zet
de
achternamen
Ypma
enenIlpma
Ijpma
Ypma
zet de achternamen
vlak
achter
elkaar.
Het
cryptogram
vlak achter elkaar. Het cryptogram
uit
krant,dat
datikiktegen
tegenbeter
beterweten
weten
uitdedekrant,
ininwekelijks
probeer
op
te
lossen,rerewekelijks probeer op telossen,
serveert
herinner
zolangikikme
meherinner
serveertalalzolang
slechts
slechtseen
éénvakje
vakjevoor
voordedeij.ij.
Het
lijkt
erop
dat
ongeletterijijongeHet lijkt erop datdedeletter
merkt
een
plaatsje
veroverd
merkt een plaatsje veroverdheeft
heeftinin
het
Nederlandsealfabet,
alfabet,terwijl
terwijlaIle
alle
hetNederlandse
nag
woordenboeken
de
ij
alseen
een
woordenboeken de ij nogals
combinatie
vantwee
tweeletters
lettersbehandebehandecombinatievan
len.
Welke
verklaring
hebben
woorlen. Welke verklaring hebbenwoordenboekmakers
hiervoor?
denboekmakershiervoor?
H.H.van
Manieren,Zeist
Zeist
vanMameren,

REACTIE
REACTIE
VAN
LEXICOGRAFIE
VANDALE
DALElEXICOGRAFIE

Rik
uitgever
RikSchutz
Schutz- -uitgever
n 1993, toen binnen onze uitgeverij de Junior Van Dale werd voorbereid,
we
onsafgevraagd
afgevraagdofofwe
weons
reid,hebben
hebbenwe
van
t- tot
voor
de
doelgroep
tientottienachtvoor de doelgroep vanach
jarigen
het
alleenininhet
dieaIleen
deletter
letterijij- —die
jarigende
Nederlands
voorkomt
niet
achter
niet
achter
—
Nederlands voorkomt
ininhet
opnewoordenboekmoesten
moestenopnehetwoordenboek
men.
We
hebben
de
kwestie
voorgemen. We hebben de kwestievoorgelegd
Taalunie,
NederlandseTaalunie,
aandedeNederlandse
legdaan
die
liet
weten
geenbezwaar
bezwaartetezien
zieninin
die liet wetengeen
een
afzonderlijke
letter
ij,
te
plaatsen
een afzonderlijke letter ij, te plaatsen
v66r
ende
deZ.z.De
Dereretussendedexxen
vóórdedey,y,tussen
den
dat
de
Junior
Van
Dale
tach
de
toch
de
de
Junior
Van
Dale
den dat
traditie
woordenboekenvolgt,
volgt,
vandedewoordenboeken
traditievan
enende
ij
onder
de
behandelt,isis
letteri ibehandelt,
de ij onder deletter
dat
leekom
om
onsniet
nietwenselijk
wenselijkleek
hetons
dathet
slechts
in
een
woordenboek
afeenafslechts in één woordenboekeen
wijkend
Dekinkinwijkendalfabet
alfabettetehanteren.
hanteren.De
deren
huneerste
eerstewoordenboek
woordenboek
dieininhun
derendie
met
kennismaakten
zouletterij,ij,zoukennismaakten metdedeletter
den
vergeefszoeken
zoekeninin
hemlater
latervergeefs
denhem
woordenboeken
BasisVan
Van
woordenboekenals
alsdedeBasis
Dale,
diezeze
Prisma,die
SterofofPrisma,
Dale,Wolters'
Wolters'Ster
ininhun
verdere
schoolloopbaan
zouschoolloopbaan
zouhun verdere
den
tegenkomen.
den tegenkomen.
InIntaalkundig-historisch
taalkundig-historischopzicht
opzicht
zijn
de
vanletters
letters
combinatiesvan
zijn dei+j
i+jenencombinaties
als
weliswaarvergelijkbaar,
vergelijkbaar,
u+iweliswaar
alse+i
e+iofofu+i
maar
zicheigenzinnig
eigenzinniggaan
gaan
maardedeijijisiszich
gedragen
heeftintussen
intussengeheel
geheelopop
gedragenenenheeft
eigen
afzonderstatusvan
vanafzondereigenkracht
krachtdedestatus
lijke
letter
bereikt.
Dat
proces
zich
lij ke letter bereikt. Dat procesisiszich
nog
aan
het
voltrekken,
maar
het
nog aan het voltrekken, maar hetisis
stellig
nastelligonomkeerbaar.
onomkeerbaar.Vrijwel
VrijwelaIle
allenaslagwerken
plaatsen
de
ij
op
een
slagwerken plaatsen de ij op eenofof
andere
anderemanier
maniertussen
tussendedex xenendedez,z,

toen binnen onze uitgeveI nrij1993,
de Junior Van Dale werd voorbe-
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om in woordenboeken de ij zijn letmet uitzondering van woordenboeken en de Bosatlas.
terstatus te geven.
De argeloze Nederlander die een ij - Enkele jaren geleden heeft Spanje
bepaald dat er geen computers
woord moet opzoeken in een Neder
naslagwerk, aarzelt altijd even.-lands
geïmporteerd mochten worden
waarbij de specifiek Spaanse letter n
Het zou gemakkelijker zijn wanneer
ontbrak op het toetsenbord. Dat
de ij altijd op dezelfde plaats te vinheeft nogal wat stof doen opwaaien.
den was. De volgende overwegingen
Wanneer
de Nederlandse woordenspelen een rol bij het al dan niet sanctioneren van de letterstatus van de ij.
boeken een eigenwijze, specifiek
Nederlandse letter erkennen, moet
- Het zou ideaal zijn wanneer alle
dat gebeuren met de instemming
van bedrijven en instanties die met
woordenboeken tegelijk zouden
overschakelen op het 'nieuwe alfade mogelijke economische gevolgen
te maken krijgen. Denk aan fabribet' van zevenentwintig letters,
maar dat is praktisch erg moeilijk.
kanten van tekstverwerkingssoft- De ontwikkeling van de afzonderlijware, typografen, ontwerpers van
ke letter ij is in Nederland verder getaalmethodes voor het basisondervorderd dan in België. Tot voor kort
wijs, typecursussen en dergelijke.
De kwestie is dus vooral wanneer de
leerde men in België het alfabet als
ij door de woordenboeken zal woriks, ypsilon, zet; pas sinds kort is
den erkend. Daarover willen we nu
dat iks, ij, zet. Belgische telefoon
nog geen uitspraak doen, maar dat
boeken plaatsen de ij nog onder de
i. Mogelijk is het voor eenderde deel het dit millennium nog zal gebeuren,
van onze taalgemeenschap te vroeg is heel waarschijnlijk.
...

...

-

NASCHRIFT TAALADVIESDIENST
eregeld leggen taalgebruikers
ons vragen voor over de status
van de letter — of lettercombinatie
— ij in ons alfabet. Bijvoorbeeld:
'Hoeveel letters telt mijn naam —
Grijpstra — nu eigenlijk: acht of ne
'Waarom zeggen we ...x, ij, -gen?'of
z?' L)at de PTT namen anders alfabetiseert dan de meeste woordenboek makers, leidt tot veel verwarring, én
tot ergernis vanwege het extra bladerwerk.
De behoefte aan consensus weegt
voor ons zwaarder dan historisch taalkundige argumenten. Om die reden zouden we ons aansluiten bij
een voorstel tot uitbreiding van het
alfabet met de letter ij. Voorwaarde is
wel dat zo'n voorstel breed gesteund
wordt. Een belangrijke vraag is daarom of de samenstellers van het nieuwe Groene Boekje, dat eind dit jaar
verschijnt en dat — vermoedelijk
weer decennialang — het spellingklimaat zal gaan bepalen, bereid zullen
zijn de woorden overeenkomstig het
'nieuwe alfabet' te rangschikken. Verder is het belangrijk dat ook de taalgebruikers in Vlaanderen instemmen
met een extra letter in het alfabet.
Onze spelling is tenslotte een Nederlands-Vlaamse aangelegenheid.

G

NASCHRIFT NEDERLANDSE
TAALUNIE

D

e positie van de i in lexicografische werken is geen spellingkwestie, maar een kwestie van alfabetische ordening. De Taalunie heeft in
dezen geen officiële bevoegdheden.
Wel is zij bereid een coördinerende
rol te spelen als daaraan behoefte bestaat. Op verzoek van uitgeverij Van
Dale heeft de Taalunie de kwestie
voorgelegd aan de Taaladviescommissie. Wanneer de lexicografische
uitgevers in Nederland en Vlaanderen gezamenlijk besluiten om de ij
voortaan na de x op te nemen, zal de
nieuwe woordenlijst een dergelijke
collectieve afspraak volgen.
<
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D

Dialect
ialect in beweging
an
vorige eeuw
eeuw
van de
de vorige
einde van
an het
het einde
waren
waren er
er drie
drie belangrijke
belangrijke gebeurgebeurtenissen
van
dialectologie van
tenissen in
in de
de dialectologie
het
Nederlandse-taalgebied.
In
het Nederlandse-taalgebied. In
1879
het
verzamelde het
1879en
en 1895
1895 verzamelde
Aardrijkskundig
allerlei
Aardrijkskundig Genootschap
Genootschap allerlei
dialectgegevens.
Men
wilde
bijvoordialectgegevens. Men wilde bijvoorbeeld
er
dialectwoorden er
weten welke
welke dialectwoorden
beeld weten
bestonden
voor
allerlei
begrippen.
bestonden voor allerlei begrippen.
Die
tot zozogegevensmoesten
moesten leiden
leiden tot
Diegegevens
genoemde
taalkaarten
van
ons
land.
genoemde taalkaarten van ons land.
Op
zo'n kaart
kaart zou
zou bijvoorbeeld
bijvoorbeeld te
te
Op zo'n
zien
moeten
zijn
waar
zien moeten zijn waar precies
precies inin
Oost-Nederland
wasken
woordwasken
het woord
Oost-Nederlandhet
(wassen)
werd
gebruikt.
In
de
tussen
(wassen) werd gebruikt. In detussenliggende periode
periode vroeg
vroeg P.
P. Willems
Willems -ligend
een
op
een massa
massa soortgelijke
soortgelijke gegevens
gegevens op
in
Zuid-Nederland,
Vlaanderen
en
in Zuid-Nederland, Vlaanderenen
een
van het
het Rijnland.
Rijnland.
eendeel
deel van
De
Stichting
Nederlandse DialecDialecDe StichtingNederlandse
ten
honderdste verjaardag
verjaardag
dehonderdste
greepde
tengreep
van
informatierondevan
van
van de
detweede
tweedeinformatieronde
het
herhagenootschapaan
aanvoor
vooreen
eenherhahetgenootschap
ling
1895.InIn
onderzoekuit
uit1895.
lingvan
vanhet
hetonderzoek
ingedikte,
aangepaste
en
aangevulde
ingedikte, aangepaste en aangevulde
vorm
de zozooudevragenlijst
vragenlijstininde
vormisisde
deoude

A

Siemon
Siemon Reker
Reker -- Bedum
Bedum

mer
grote
via 22
22 grote
verspreid via
mer van
van 1994
1994 verspreid
regionale
dagbladen
in
Nederland
en
regionale dagbladen in Nederland en
Vlaanderen.
half september
september
Vlaanderen. Tegen
Tegen half
hadden
invullers de
de
10.000 invullers
hadden meer
meerdan
dan 10.000
Nederlandse
zinnen
en
woorden
in
Nederlandse zinnen en woorden in
hun
en rerehun eigen
eigen streektaal
streektaal omgezet
omgezet en
tour
gestuurd.
Ter
vergelijking:
de enentour gestuurd. Ter vergelijking: de
quete
totaal tweetweein totaal
1895 leverde
leverde in
uit 1895
quêteuit
honderd
ingevulde formulieren
formulieren op.
op.
honderd ingevulde
Het
resultaat
van
enquête verver
de enquete
Het resultaat van de
scheen op 2S maart
de
van dit
maart van
dit jaar
jaar inin de
-schenop25
bundel
Dialect
in
beweging.
100
jaar
bundel Dialect in beweging. 100 jaar

zich
dialectkaart richt,
richt,
zich geheel
geheel op
op de
de dialectkaart
zoals
ook
het
genootschap
deed.
Andeed.
Anhet
genootschap
zoals ook
deren
onderzoeken
vooral
de
veranderen onderzoeken vooral de veranderingen
inforAan infordialect. Aan
deringen in
in een
een dialect.
manten
van
verschillende
leeftijden
manten van verschillende leeftijden
worden
daarbij identieke
identieke vragen
vragen
worden daarbij
voorgelegd.
Door
antwoorden in
in
de antwoorden
voorgelegd. Doorde
verschillende
verschillende leeftijdsgroepen
leeftijdsgroepen uit
uit te
te
splitsen,
of
worden nagegaan
nagegaan of
splitsen, kan
kan er
er worden
de
taal
veranderd
is.
Het
is
het
simde taal veranderd is. Het is het sim
pelst zo'n
op woordniwoordni--pelst
zo'n onderzoekje
onderzoekje op
veau
te
verrichten
en
bijvoorbeeld
te
veau te verrichten en bijvoorbeeld te
na
vragen
vanalgealge
vragen naar
naar betekenissen
betekenissen van
AardWillemsen
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Dialectvarianten op het woord schommel in de provincie Groningen.

Dialectvarianten op het woord schomme! in de provincie Groningen.

Enquete Stichting Nederlandse Dialecten 1994.

Enquête Stichting Nederlandse Dialecten 1994.
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Congres Onze Taal

'Als u begrijpt
wat ik bedoel'
zatetdag 21 oktober
oe is moeilijke informatie
helder over te brengen op
de leek? Welke eisen stelt
'populariseren' aan de gehanteerde taal? Wanneer leidt het toegankelijk maken van complexe mateo.
rie tot gevaarlijke versimpeling?
Dat zijn vragen die aan bod komen tijdens het volgende tweejaarlijkse congres van het Genootschap Onze Taal. Het congres
wordt gehouden op zaterdag 21
oktober a.s. in de jaarbeurs te
Utrecht, onder de titel 'Ais u begrijpt wat ik bedoel- cornplexe
kennis taegankelijk maken voor
iedereen'.
Zeven sprekers zullen op dit
thema ingaan vanuit de volgende
zeven vakgebieden:
- wetenschapsjournalistiek
- rechtspraak
- geneeskunde
.. politiek en bestuur
- kunst en cultuur
- reclame
- nieuwsmedia

H
VAN STRIPHELD TOT VOLKSHELD: HAAGSE HARRY
Dialect leeft. In ieder geval groeit de belangstelling voor geschriften in de eigen streek- of
stadstaal. Na diverse veelverkochte boekjes over onder meer het Amsterdams, Rotterdams
en Haags heeft 1994 een nieuw fenomeen gebracht: de stripboekheld Haagse Harry. De
strips van Marnix Rueb in het Haagse uitblad Doen zijn verschenen in het stripalbum

Haagse Harry, Kap náh! De niemand en niets ontziende Haagse Harry heeft een klein hartje en een grote Haagse mond, zeer tot tevredenheid van de Hagenaars, die inmiddels
70.000 exemplaren van het stripboek hebben gekocht. "t Haags bruis!'

aan het Nederlandse hun, wat zou er
dan met het Stellingwerfse, Groningse en Drentse heur gebeuren? 'Ver
-azijnt'he
Limburgs alleen, of is er
met dit woord misschien ook elders
iets aan de hand?
De beroemde dialectoloog Te Winkel
— degene die verantwoordelijk was
voor de tweede enquête van het genootschap -- wees in 1898 op het
`gevaar' dat door verbeterd verkeer
en onderwijs "al die tegenwoordige
tongvallen met hun waas van frischheid en oorspronkelijkheid zouden
verdrongen zijn door een mengelmoes van het oude dialect met het
platste Hollandsch bij de minder beschaafden, en door een gewijzigd beschaafd Hollandsch of eene grillige
verklanking van de algemeen Nederlandsche schrijftaal bij de meer ontwikkelden." Zo wordt er nu niet
meer over gesproken, maar ook in
Dialect in beweging is er vooral aandacht voor het eigene van elk dialect.
In allerlei opzichten vertoont het
nieuwe materiaal duidelijke tekenen
van verlies aan oorspronkelijkheid.
Bij de stukken met meer oog voor

kaartbeelden valt op dat in bepaalde
— vooral stedelijke -- gebieden snel,
en in andere gebieden minder snel
wijzigingen plaatshebben. Het is niet
moeilijk te bedenken dat bij een vervolg gestreefd moet worden naar een
gecombineerd kaart- en generatie-onderzoek.
Een praktisch punt is dat zo'n berg
aan gegevens eigenlijk eerst uniform
moet worden ingevoerd voor alle gebieden. Als dat eerste, niet -geringe
probleem overwonnen is, dan heeft
hetgeen in 1895 begon en in 1994
vervolgd werd, nog niet het eindstation bereikt. En dat is natuurlijk ook
precies wat de Stichting Nederlandse
Dialecten voor ogen stond toen besloten werd tot herhaling van de
dialectenquête.

Op de congresdag reikt de Stichting LOUT vaor de tweede keer de
Groenman-taalprijs uit aan een
radio- of tv-presentator. Verder zal
na lange tijd het erelidmaatschap
van het genootschap weer worden
toegekend. Die onderscheiding
gaat naar een bekende Nederlander die veel voor ooze taal betekend heeft.
Op een informatiemarkt presenteren zich diverse instellingen
die een publieksvoorlichtend karakter hebben.
In nummer 7/8 van Onze Taal
vindt u een antwoordkaart waarmee u u kunt aanmelden vaar het
congres. In dat nummer zullen
oak aile gegevens over het dagprogramma en de sprekers opgenomen zijn.
<

Dialect in beweging. 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig Genootschap, onder redactie van R. Belemans en H.H.A. van de Wijngaard. Stichting Nederlandse Dialecten, 1995. Prijs:

I 25,- inclusief verzendkosten.
ISBN 90 73869 03 X. Te bestellen bij het
secretariaat van de SND, Generaal Gavinstraat 344, 6562 MR Groesbeek.
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waarmee
iets
mis
is
en taalregel
waar iets mee
J.M. van der Horst - historisch taalkundige, Universiteit van Amsterdam

Sommige mensen denken dat de zin
1 De pen waarmee ik schrijf
beter is dan
2 De pen waar ik mee schrijf.
Evenzo vindt men vaak
3 Daarmee kan ik niet schrijven
beter dan
4 Daar kan ik niet mee schrijven.
De regel zou zijn dat niet-splitsing
beter is dan splitsing. Al zo'n 200 jaar
schijnt die regel te bestaan, tot groot
nadeel van ons taalgebruik, want hij
deugt niet. In de betere taalgidsen
vind je hem dan ook meestal niet
vermeld. Maar mondeling, in het onderwijs en in kringen van journalisten, leidt hij een hardnekkig bestaan.
Waar komt zo'n dwaze regel vandaan?
SPLITSEN OF NIET SPLITSEN

De vraag wanneer woorden als waarmee, daarmee, hierop, enz. gesplitst gebruikt worden en wanneer ongesplitst, is niet met een paar woorden
te beantwoorden. In sommige gevallen is splitsing beter, in andere gevallen is niet-splitsing juist beter, en er
zijn ook situaties waarin ze allebei
even goed zijn. Het heeft te maken
met de binding tussen voorzetsel en
werkwoord. Horen die stevig bij elkaar, dan is splitsing van waarmee,
enz. beter; horen voorzetsel en werkwoord niet bij elkaar, dan is nietsplitsing beter. En alle gradaties daartussenin komen voor. Het beste recept is dan ook: niet te veel nadenken; gebruik gewoon je taalgevoel,
lees de zin desnoods even hardop, en
het gaat vanzelf goed. Bijna iedereen
zal als vanzelf splitsen in
5 Dat is iets waar ik op sta (= `wat ik
eis')
6 Daar komt het wel op neer (= `dat is
de kern').
Ook het niet-splitsen gaat vanzelf
144

waarmee, daarin, hierop, enz. aan elkaar geschreven moesten worden,
maar er mee, er in, er op los. Tot 1947
(het jaar van de spellingwet) en 1954
Het gaat pas mis als men zijn taalge- (het jaar dat het Groene Boekje verscheen) is de spelling van De Vries en
voel het zwijgen oplegt en botweg
dat regeltje hanteert om liefst niet te Te Winkel de officiële spelling gesplitsen. Dan zie je bijvoorbeeld in de weest. In 1947-1954 werd de regeling
krant ontsporingen als `Hij zei dat hij een beetje veranderd: voortaan moesten ook ermee, erin, erop, enz. aan eldaarmee heel erg zat'.
Hoe heeft zo'n regel die in menige kaar geschreven worden. Daardoor
komt het dat in woordenboeken van
situatie strijdig is met de taal zelf,
vóór 1947-1954 ermee, erin, enz. niet
kunnen ontstaan? Niemand weet
het, maar ik heb wel een vermoeden. te vinden zijn: de toenmalige spel
erkende ze niet als woord. In de
-ling
Ik vermoed dat het gekomen is door
woordenlijst van De Vries en Te Winde spelling.
kel staan ze dan ook evenmin; in het
Groene Boekje staan ze wel.
EEN SPELLINGREGEL
De regeling van De Vries en Te
Laten we even teruggaan naar het
Winkel om waarmee, daarin en hierop
jaar 1863. Dat is het jaar waarin M.
wél aan elkaar te schrijven, week af
de Vries en L.A. te Winkel hun belangrijke boek De grondbeginselen der van een oudere, in de 18de eeuw nog
gangbare gewoonte om deze ook los
Nederlandsche spelling publiceerden.
te schrijven. In de 18de eeuw spelde
Het is een verantwoording en toelichting op hun spellingregeling. De men dus nog meestal `Waar mee kan
Vries en Te Winkel schreven voor dat ik u van dienst zijn?' en `Wat heeft

goed in bijvoorbeeld
7 Daarna hebben we het Rijksmuseum bezocht.

0
rn

myne Letje daar op geantwoort?' In
de 19de eeuw gaat men meer en
meer waarmee en daarop aan elkaar
vast schrijven. De regel van De Vries
en Te Winkel was dus niet revolutionair maar legde in feite een groeiende praktijk vast. Siegenbeek, die in
1805 de eerste officiële spelling ontwierp, zegt er niets over, maar schrijft
zelf waarmee, enz. steeds aan elkaar.

Het verkeerd begrijpen
van een spellingregel

kan geleid hebben

verstand hebben voor de samenvlechting eener rede! Niet dat het
waaraan, (...), waardoor, in zich-zelfs
kwaad is, maar zich daaraan te binden is stijve eenvormigheid."

tot een onbegrijpelijke

ANDERE VERKLARINGEN

Er zijn andere verklaringen geopperd.
en zelfs averechtse
Zo dacht Bilderdijk kennelijk aan invloed vanuit het Frans of het Latijn.
taalregel.
Ik kan niet bewijzen dat hij ongelijk
EEN TAALREGEL
heeft, maar ik geloof er niets van.
•
Vanaf 1863 is er in ieder geval een ofFrank Jansen heeft wel eens gedacht
ficiële regel die zegt dat waarmee,
dat het gekomen is door de voorkeur
daarin en hierop één woord zijn. Nu
die de standaardtaal heeft voor 'conopgelet! Dit is een spellingregel. De
tinue' boven 'discontinue' elemenVries en Te Winkel zeggen: schrijf
een misdaad van Staat tracht te ontten. Daar zit wat in, alhoewel het Ne1 De pen waarmee ik schrijf
wijken, om dat bij voorbeeld 't Latijn derlands verder juist graag splitst;
en niet
cuius, unde, hinc, inde, en 't Fransch
vergelijk 'Hij belde zijn tante in
la De pen waar mee ik schrijf.
dont, duquel, auquel zegt. De ware
Weesp iedere week wel een keer op'.
De Vries en Te Winkel zeggen niets
Hollander zegt, WAAR ik zeer VAN
Voorlopig denk ik dat de meest aanover
verwonderd was, WAAR ik mij hartelijk nemelijke verklaring toch ligt in een
2 De pen waar ik mee schrijf.
IN verheugde; WAAR ik OM gehaat
verkeerd begrepen spellingregel.
werd; (...) en dwaaslijk willen de
Ondertussen vind ik het meest opTerecht, want de keuze tussen 1 en 2 schoolvossen van de latere tijden
merkelijke aan deze hele historie, dat
is geen spellingkwestie. Ze geven uit- WAARVAN ik verwonderd was, WAAR- de goegemeente zo makkelijk en zo
sluitend een regel pro 1 en contra la; OVER ik verblijd was, WAARIN ik mij lang zo'n onzinregel geaccepteerd
niet contra 2.
verheugde (...) enz. Laf gerammel van heeft.
<
Mijn vermoeden is nu dat het hier die noch gehoor, noch gevoel, noch
misgegaan is. De onderwijzer, de leraar, de hoofdredacteur zegt: 'waarmee moet aan elkaar' (doelend op de
qua spelling afgekeurde la), terwijl
de leerling en de aankomende journalist denkt: 'aan elkaar, dus 2 is niet
goed'. Het verkeerd begrijpen van
een spellingregel kan zo geleid hebJail Schoolmeesters - Leerdam
ben tot een onbegrijpelijke en zelfs
averechtse taalregel.
ij belde mij op mijn werk: AI ben je vanavond thuis,

SIGNALEMENT
II

kun je mij dan even met wiskunde helpen?" Ik zei dat

LAF GERAMMEL

De eerste keer, voor zover mij bekend, dat de dwaze regel op papier
gezet is (ik bedoel dus: de taalregel
om 1 te verkiezen boven 2), is in
1811. Weiland schrijft dan in deel 11
van zijn Nederduitsch taalkundig woordenboek over waarmee, enz.: "Deze zamenstellingen mogen niet weder gescheiden worden, gelijk in de spreektaal doorgaans geschiedt, en zelfs bij
anders goede schrijvers dikwerf aangetroffen wordt." Maar al in 1826
veegt Bilderdijk, terecht, de vloer aan
met dit voorschrift. In zijn Nederlandsche Spraakleer spreekt hij namelijk
over "het van een scheiden der voornaamwoorden van hun nasleepend
van, aan, door, bij, mee, in; 'tgeen de
Fransch of Latijn nabootsende pedanterie met grote zorgvuldigheid als

ik dat zeker wilde

als ik vanavond

thuis zou zijn. Hij

reageerde een beetje geprikkeld: met het Yak Nederlands ging alles prima.
Ik ging erop fetten, en hoorde het bi; vele vriendjes en
vriendinnetjes. II AI gebruik je mijn Nintendo, dan moet je
wel. .." IIAI wil ik gaan computeren, dan moet ik altijd naar
bed." Toen ik bleef verbeteren, begreep hij op den duur wei
wat ik bedoelde. Maar ik had met hem niet naar die trouwdienst
moeten gaan. Toen de tekst over liefde uit de eerste brief van
Paulus aan de Korinthiers werd voorgelezen, stootte hij mij
triomfantelijk aan: "AI was het dat (...), maar ik had de liefde
niet, dan (...)" Het duurde een hele tijd voor hij zich weer had
aangepast aan mijn onderscheid tussen voorwaarde en toege-

ving.
AI hebt u dit zelfde verschijnsel gesignaleerd, wilt u mij
dan het voorbeeld toesturen?
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D e rijmschijf
Een gesloten grabbelton
Jaap Bakker

De verschijning van de Rijmschijf
mag een mijlpaal in de 240- jarige geschiedenis van het Nederlandse rij mwoordenboek worden genoemd.
Voor het eerst is de rijmwoordenschat beschikbaar op een andere informatiedrager dan papier. Dat wekt
verwachtingen, want een computerprogramma kan problemen oplossen
waar de traditionele rijmlexicografie
nooit helemaal is uitgekomen.
ORDENINGSPROBLEMEN

rijmrubriek IE bevat een handjevol
goed bruikbare woorden (drie, knie,
wie, zie, poëzie, melodie) en een grote
hoeveelheid andere woorden die zich
alleen in bijzondere omstandigheden
laten inzetten (bougie, mimicry, Krom
dactyloscopie en dergelijke). -meni,
Toch moeten zulke woorden worden
opgenomen, want wat heb je aan een
naslagwerk als er alleen maar voor de
hand liggende rijmen in staan? Het
bijzondere dilemma van een rijmwoordenboek is dat volledigheid onherroepelijk ten koste gaat van de
overzichtelijkheid. De typograaf mag
zijn best doen om woorden met een
verschillend lettergrepenaantal of
een verschillende cadans duidelijk te
markeren, maar dan nog blijven er
enkele ondoorploegbare rubrieken

Het eerste probleem betreft de rangschikking van de rijmrubrieken. In
principe is die ordening alfabetisch
op grond van de rijmklank. De rijmrubriek deeg - Heeg - kreeg - ... wordt
gekenmerkt door de rijmklank EEG,
en moet dus gezocht worden tus- over.
Wat zou een elektronisch bediend
sen EEF en EEK.
Maar neem nu het rijmenbestand een uitkomst kunnen
woord goud. Waar zijn! Het programma kan immers
zoek je dat: onder worden geïnstrueerd om naar speciad'oie
AUD, AUT, OUD
le kenmerken te zoeken. Het zou op
of
OUT?
En
hoe
is
bestelling
alle -fobieën, -grafieën of
a
fit
f
:
eW/
C/
-logieën kunnen leveren. Het zou
de rijmklank van
politie of van crash woorden kunnen selecteren naar her'

Met behulp van pij ltj estoetsen doorzoeken we de rubriek (die, zo meldt
het scherm, 45 woorden bevat) en
eindigen we bij zeep, zeereep en zweep.
Na een tijdje experimenteren met
andere woorden kan de eerste conclusie luiden dat het traject tussen
rijmwoord en rijmrubriek snel en
doorgaans succesvol wordt afgelegd.
Uitgaande van de woorden meid,
mijd, mijdt, mijt en vermeit komen we
gealfabetiseerd?
komst (oubli, abri, on-dit, circuit,
W2
demi), naar woordvorm (K.I., T.T.,
steeds keurig bij de rubriek IJT teBehalve in fonea(ect oie
L.O.I., CD -i, K.N.M.I.), naar betekenis- recht. Crypte leidt naar Egypte en typte
tisch gespelde ta len als het Italinaar diepte. De schijf weet zelfs ondomein (hatsjie, allergie, pneumonie,
derscheid te maken tussen kwestie en
aans bestaan er ge- autopsie) en desnoods naar geslacht
travestie of stille en pastille.
(Guy, Louis, Isai, Debussy, Vosmeer de
loof ik geen rij m^^^
^^
Fout gaat het pas als het zoekwoordenboeken
Spie).
woord niet in het bestand voorkomt.
met een zodanig
MOVEN NAAR BOVEN
Bij typten en crypten komen we tevoorspelbare indeling dat de gebruiker geen opzoekVol verwachting nemen we de Rij m- recht bij AAPTE(N), moven ('wegwezen') leidt naar boven en doven, New
regels hoeft toe te passen en nooit
schijf uit zijn mapje. We stoppen de
via verwijsrubrieken naar zijn doel
3,5-inch-diskette in de computer en
Age en heden ten dage moeten rijmen
installeren het programma op de har- op garage. Kortom: in zulke gevallen
moet worden geleid.
de schijf. Starten maar. Na een paar
slaat het programma er maar een slag
Het tweede lexicografische probleem toetsaanslagen verschijnt er een ven- naar. Soms blijft het scherm ook hedoet zich voor in grote rubrieken, die ster in beeld met daarboven een regel lemaal blanco, bijvoorbeeld bij Van
Gogh, inch, Cherbourg of plebejer.
in een rijmrijke taal als het Nederwaarop het te berijmen woord kan
lands bepaald niet schaars zijn. Zulke worden ingetypt. We proberen het
rubrieken zijn net grabbeltonnen:
TERG END LANGZAAM
met lettergreep. Na het indrukken van
Als we de fouten en omissies even
tussen bergen houtkrullen liggen tien de toets `enter' is er op het venster
of twintig cadeautjes verborgen. De
door de vingers zien, mogen we vasthet volgende te zien:

4I

/

begreep
chocoladereep
deelstreep
dichtkneep
duimgreep
eindstreep
gedachtenstreep
geep
greep
handgreep
handingreep

%
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stellen dat de programmeur van de
Rijmschijf een belangrijk systematisch probleem (het efficiënt zoeken
naar een rubriek) in principe heeft
bedwongen. Het tweede probleem,
dat te maken heeft met het zoeken in
een rubriek, is daarentegen op geen
stukken na opgelost. Op het punt
van overzichtelijkheid moet de Rijm schijf het afleggen tegen elk willekeurig 'papieren' rijmwoordenboek.
Dat komt onder andere doordat
het venster maar elf woorden tegelijk
laat zien. Elke rubriek is, om de
beeldspraak van zojuist nog even vol
te houden, een afgesloten grabbelton
met één klein kijkgaatje erin.
Voor wie de DOS- versie van het programma gebruikt, verloopt de inspectie
van grote rubrieken tergend langzaam;
het kostte mij ruim vier minuten om
de rubriek IJ, bestaande uit 669 woorden, door te nemen. De op hetzelfde
schijfje bijgeleverde Windows- versie
werkt een stuk vlotter en maakt het
ook mogelijk om de woordenlijst en de
eigen tekst (het gedicht in wording) op
één scherm te verenigen.
Al deze wetenswaardigheden ontbreken overigens in de gebruiksaanwijzing, die in z'n algemeenheid uitmunt in onbehulpzaamheid. Wie
geen computerfreak is, loopt met een

beetje pech bij de startprocedure al
vast.

GEEN ADEM BENOMEN

De gebruikswaarde van de schijf
wordt verder ondergraven door het
gebrek aan onderscheidingsvermogen van de samensteller. Het lexicon
omvat ruim 100.000 woorden, maar
daaronder bevinden zich tienduizen-

^aaxc^
eienaaxt

hdhaait
maar

lemmeren. Zeer hinderlijk is ook het
alomtegenwoordige kreupelrijm: status-Cyprus, koloniën-ruziën, pastille-Albanië, bad-armsgat, lettergreep-zeereep.
Ten slotte vormt de ongeordend
materiaal een bezwaar.-heidvant
De alfabetische rangschikking van de
woordenrijen is voor rijmdoeleinden
de onhandigste die er bestaat. Dat
ongemak wordt maar zeer ten dele
ondervangen door de mogelijkheid
om woorden met een specifiek aantal
lettergrepen op te vragen. Andere
manieren om het materiaal te manipuleren zijn er niet, dus van adembenemende perspectieven zoals ik die
hierboven schetste, is geen sprake.

De basis van de Rijmschijf is in wezen niet slecht: een respectabele hoeveelheid woordmateriaal en een goed
h dmee^^^aax^
functionerend rubriekenzoeksysteem.
Maar
alles wat nodig was geweest om
^c^dm^aax^
er een efficiënt werkinstrument voor
de rijmer van te maken, is achterwelafll ollai^^al
ge gebleven. De whizzkid die het programma heeft ontwikkeld, leed overehtaad'
duidelijk aan twee handicaps: onkunde en haast. Op zichzelf is dat in de
Nederlandse rijmlexicografie geen
ongebruikelijke combinatie. Wat me
den nutteloze samenstellingen (hand- wel verbaast, is dat het onderhavige
ingreep, penhoudergreep, privacystreep), produkt op de markt is gebracht onder de vlag van de Sdu, een uitgeverij
die door hun fysieke aanwezigheid
het zicht op de bruikbare rijmen be- die je toch niet in de
eerste plaats met broddelwerk associeert.
Ik voeg daar onmiddellijk aan toe dat de
Rijmschijf ook geen
overdreven pretenties
heeft: de auteur hult
zich bescheiden in
anonimiteit, de uitvoe-

ring is populair (on-

dertitel: 'Met deze
•••••
rijmhulp slim en snel /
wordt rijmen en dichten kinderspel') en de prijs is bepaald
niet exorbitant. Wie bereid is de
Rijmschijf te accepteren als een aardig computerspelletje, goed voor een
aantal uren verpozing, hoeft zich dan

ook geenszins bekocht te voelen.

De Rijmschijf is een produkt van Sdu
Database Publishing en kost f 24,90.
ISBN 9012081645
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B aaivangend

Jos Paardekooper - Bathmen

ie Theo Thijssen zegt, zegt
'Kees de jongen', en wie Kees
zegt, zegt 'zwembadpas'. Lastiger wordt het natuurlijk als
men nooit van Theo Thijssen heeft gehoord, zoals die televisie
kandidaat die alles van motoren-quiz
wist, maar niet zoveel van de Nederlandse literatuur. "Zwembadpas: een
pasje waarmee je tot het zwembad
wordt toegelaten?" Dat was nog niet
eens zo'n gekke gok, maar het kostte
hem wel de winst. Was er maar een
encyclopedie van aan literatuur ontleende woorden en uitdrukkingen,
zoiets als Bloomsbury's Dictionary of
phrase & allusion. Ik twijfel er niet
aan dat de zwembadpas daarin zou
hebben gestaan, achter denkraam, epibreren, de gordel van smaragd, de Hallemannetjes die zo bijzonder fatsoenlijk
waren, een heer van stand, het is niet
onopgemerkt gebleven, jongens waren

Drs. P in zwembadpas.
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in zwembadpas
we, maar aardige jongens, minkukel (zie
ook: kukel), de vis wordt duur betaald,
en want tussen droom en daad staan
wetten in de weg en praktische bezwaren.
Het woord zwembadpas mag trouwens al tien jaar officieel gescrabbeld
worden, want vanaf 1984 staat het in
de grote Van Dale, zelfs met een eerbiedige vermelding van de herkomst.

nog eens aan te moeten sleutelen.
'De tijden veranderen,' zullen ze hebben gedacht, 'er komen nieuwe wetenschappelijke inzichten, en ook de
Keesiologie staat niet stil.' Dus lezen
we in Van Dales nieuwste druk op
bladzijde 3737: "wijze van lopen die
overeenkomst vertoont met de
zwemslag bij het borstzwemmen: iets
voorovergebogen en met voor het lichaam langs heen en weer zwaaiende
VAN DALE 11 EN 12
armen (naar Kees de Jongen van Theo
Volgens de elfde druk van Van Dale
Thijssen) ".
uit 1984 (blz. 3550) gaat de zwemWas het net zo'n fijne definitie, en
badpas zo: "een wijze van lopen, iets dan laat de redactie die verknoeien
voorovergebogen en met voor het li- door iemand die Kees de jongen nooit
chaam langs heen en weer zwaaiende gelezen heeft! Of door iemand die
armen (naar Kees de jongen van Theo geen idee heeft hoe je moet borstThijssen) ."
zwemmen. Wie zwembadpassend
Over die hoofdletter J van Jongen, gaat borstzwemmen, die kan maar
alsof dat Kees zijn achternaam is,
beter een forse duikbril opzetten en
moeten we maar niet vallen, te meer voor alle zekerheid de badmeester
een seintje geven. En wie er de rodaar het verder een adequate omschrijving is. Het is man op naleest, weet dat die pas
de vrucht van
niets met welke manier van zwemnauwgezette bestu- men dan ook te maken heeft. Hooguit iets met een zwembad; het woord
dering van de roman, waarin Thijs- zegt het trouwens al, daarvoor hoef
sen beschrijft hoe
je eigenlijk geen letter van Theo
Kees en zijn vriend- Thijssen gelezen te hebben.
jes deze rare manier
van lopen hadden
VAN DALE 13
afgekeken van een Mochten ze bij de volgende druk van
'voorwerker' bij een Van Dale het boek er nog eens bij negymnastiekvereni- men, dan hoeven ze er niet eens zo
ging. Die gebruikte diep in te duiken. Al in het eerste
hoofdstuk van Kees, na een bladzijde
deze pas als hij
eens goed wou op- of zes, staat te lezen: "Als ze tussen
twaalven en tweeën naar 't zwembad
schieten. Je moest
dan "voorover
gingen, hadden ze altijd haast; en
gaan lopen, net of dan kwam het baaivangen goed te
pas. De jongens vertelden elkaar tot
je telkens viel, en
dan maar met je ar- in halve minuten, hoe kort het maar
men zwaaien, heen duurde, van school naar 't zwembad,
en weer".
en gingen spreken van de 'zwembadpas'."
Vreemd genoeg
Stel je voor, denk ik wel eens, dat
heeft de redactie
ze naar de tekenles hadden gemoevan de twaalfde
ten... Dan was het misschien wel de
druk van Van Dale 'tekenacademiepas' geworden, wat
foto: Peter Elenbaas
(1992) gemeend er natuurlijk lang niet zo'n mooi woord

Nieuwe woorden
Hans Heesterm(ans

is. Maar dan hadden we wel in Van
Dale te lezen gekregen dat dat een
wijze van lopen is die overeenkomst
vertoont met de manier waarop een
kunstschilder met zijn penselen in
het rond zwaait.
BAALVANG EN?

Dat citaat uit Kees ( {e jorlgsen plaatst
ons wel voor een nieuw probleem,
want wat is b(-wciivciiige I? Toen het
dagblad Trouw begin mei 1994 aan
schonk aan de op handen zijn-dacht
de oplevering van het Theo Thijssen museum (in Thijssens geboortehuis),
schreef journaliste Hanneke Wijgh
dat het college van B & W van Amsterdam "baalvangend als een schaatser" actie moest ondernemen voor
een eenmalige donatie. Baalvangend?
Misschien heeft de zetter het hem
onbekende woord baaiwiilgen expres
gecorrigeerd, maar het zou natuurlijk
ook een streek van het zetduiveltje
geweest kunnen zijn.
Vóór 1960 kon je in ieder Nederlands woordenboek lezen wat nu nog
in de dikke Van Dale staat: bacaivan, eii is `vlug en zwierig schaatsenrijden'. Alleen in de onbepaalde wijs,
zo wordt en werd er nadrukkelijk bij
vermeld, wat overigens door Kees cle
jarigen (waarin ook haaivartgencl voorkomt) en nu dus ook (zetfoutje daar
dagblad Trouw ge--gelatn)dorh
logenstraft wordt.
Thijssen schrijft dat Kees "deze
baaivangerij" op school binnenbracht. Nu is iemand die aan baai
-vangerij
doet uiteraard `een baaivanger', maar het aardige is dat een baai vanger meer is dan iemand die vlug
en zwierig schaatsenrijdt. Wie tijdens
het schaatsen gaat zwieren en met
zijn armen zwaaien, doet dat meestal
om te imponeren: kijk mij eens
schaatsen! En boem, daar ligt-ie, door
zijn eigen ijdelheid uit balans gebracht. Vandaar dat het woord baaivanger al gauw een ironische bijbetekenis kreeg: iemand die juist niet
goed kan schaatsen, een krabbelaar,
en ook: een opschepper, snoever. <

Levenswensverklaring
Al jaren heb ik een euthanasiepaspoort. Als er iets verschrikkelijks met me gebeurt, mag mijn arts ervoor zorgen dat mijn leven zo snel mogelijk beëindigd wordt. Sommige mensen zijn
van zoiets niet gediend. Zij dragen geen eilthariclsiepaspOUrt bij
zich maar een levenswensverklaring, waarin ze uitdrukkelijk
meedelen dat de artsen alles in het werk moeten stellen om
hen — hoe slecht ze er ook aan toe zijn — in leven te houden.
Stieftaal
We hadden al een stiefbroer, - dochter, -gezin, -kind, - moeder, -on(Ier, - vader, -zoom, -zuster, - zwager. Onlangs is er een stieftaal bijgekomen. Dat is het Duits. Steeds minder Nederlanders blijken het Duits te beheersen. Veel leerlingen van middelbare
scholen denken heel negatief over Duitsland, en hun enthousiasme voor het Duits is dan ook gering. Dat baart docenten
zorgen, vooral omdat Duits als Europese verkeerstaal in betekenis toeneemt. In Europa is het aantal mensen dat Duits
leert, verdubbeld, terwijl het in Nederland is gehalveerd.
Binnenhofbargoens
VVD-partijleider Bolkestein hekelt de taal die veel politici
spreken: ze voeren eindeloze wollige debatten en niets wordt
duidelijk BiY1Y1C'Y1{1Ufbcii ,^Uens noemt hij dat: veel geklets en
niets concreets. De aangevallen politici verwijten op hun
beurt Bolkestein sirnpelzcicht, de neiging de problemen te versimpelen.
.

Macha
Malou van Hintum, journalist bij het Leidse studentenblad
Mare, schreef het boek Macha! Mac/ia! Ze rekent daarin af met
het klacagfemninisrne: veel feministen lijden volgens haar aan
het slachto fferisme, ze voelen zich slachtoffer van de man en
koesteren hun ellende en geklaag. De feministen zouden zich
meer moeten spiegelen aan de mannelijke prestatiemoraal om
hun leven er maatschappelijk en privé wat zonniger uit te laten zien. Ze zouden wat meer mocha moeten worden, de vrouwelijke tegenhanger van macho.
Huppelschrijver
Ronald Giphart heeft inmiddels drie boeken geschreven: Ik
ook van jots, Giph en Het feest der liefde. Zijn romans gaan over
seks, studenten en voetbal. Hij houdt niet van grote problemen en al helemaal niet van pretenties. Hij huppelt door het
leven en door de literatuur. Hij wordt een huppelschrijver genoemd.
Bloemenverbod
We hebben al een strcaatverbod voor mannen of vrouwen die
niet meer in de straat van hun ex mogen verschijnen. In Amsterdam kreeg een man van de rechter een bloemenverbocl, omdat hij zijn ex-vrouw maar bleef bestoken met bloemen als teken van zijn eeuwigdurende liefde. <
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Het

WNT op cd

Ewoud Sanders
elfs de melkboer is tegenwoordig geautomatiseerd, maar bij
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), dat altijd
wordt geafficheerd als het
grootste ter wereld, werken ze in essentie nog steeds zoals in de 19de
eeuw. Dat wil zeggen: een assistent
schrijft de zogenoemde bewijsplaatsen van een woord uit op fiches en
rangschikt die in een speciaal daarvoor gemaakte bak. De redacteur analyseert de bewijsplaatsen en componeert vervolgens een woordenboek artikel van doorgaans imposante
lengte.
Dit alles betekent niet dat bij het
WNT slechts wereldvreemde wetenschappers werken die wat de technologie betreft ergens na de stoomtrein
zijn afgehaakt. De redacteuren hebben zelf dan weliswaar geen beeld
hun bureau staan, sinds-schermop
1982 worden de nieuwe afleveringen
van het WNT wel ingetikt op de
computer. En sinds 1984 houdt men
zich bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden, de paraplu waaronder het WNT schuilt,
ook bezig met een digitale versie van
dit historische mammoetwoordenboek.
Met het elektronische WNT heeft
het echter nooit zo willen vlotten. Er
zijn oude delen van het woordenboek ingetikt en met behulp van
scanners ingelezen, maar een en ander verliep moeizaam en zeer traag.
Inmiddels is dit hele project stopgezet, want onlangs kwam daar een ander project voor in de plaats: zoals de
lezers in de brochure in het april
Onze Taal hebben kun-numerva
nen lezen, verschijnt in september
het WNT toch op cd-rom. Tot 30
150

juni kan men met de bon intekenen
voor f 1495,-. Daarna stijgt de prijs
tot f 1995,-.
'NAAR ENGELS VOORBEELD

Laten we vooropstellen dat dit sensationeel nieuws is. Het WNT beschrijft
het Nederlands van grofweg 1500 tot
1921. Het woordenboek telt nu 39
banden, waarin naar schatting —
niemand heeft het ooit precies geteld
— een kleine 300.000 woorden staan
beschreven. De betekenissen worden
geïllustreerd met circa 1,3 miljoen citaten. Kortom, we kunnen straks beschikken over een gigantisch historisch tekstcorpus van het Nederlands.
Hoe kan het dat er nu opeens een
cd-rom -versie van het WNT komt?
Welnu, dat is deels te danken aan
Luc Haasnoot. Haasnoot (28) had

•

In India hebben zo'n
vijftig typisten ruim
45.000 kolommen
van het VVNT ingetikt.
•
nog maar net zijn studie Nederlands
afgerond toen hij in maart 1992 bij
AND-Software in Rotterdam ging
werken. Daar was men hard bezig
met de elektronische editie van de
Oxford English Dictionary, niet het
grootste, maar wel het beste woordenboek ter wereld. Haasnoot zei dat
hij nog een ander groot wetenschappelijk woordenboek kende. Hij nam
contact op met het INL en ziedaar:

in september staat het hele WNT op
zo'n zilverkleurig plaatje.
Vanzelfsprekend is daar het nodige aan voorafgegaan. Zo was slechts
een klein deel van het WNT digitaal
beschikbaar, en dat dan ook nog in
allerlei verschillende `formaten', zoals dat in automatiseringsjargon
heet. De Oxford English Dictionary
was via een Amerikaanse onderneming uitgetikt, maar Haasnoot vond
een bedrijf dat deze dienst kon leveren in het stadje Pondicherry in India, ten zuiden van Madras. Daar
hebben zo'n vijftig typisten in zeven
maanden tijd ruim 45.000 kolommen van het WNT ingetikt en van
codes voorzien, een operatie die uit
"enkele tonnen" kostte. -gevrAND
NAUWKEU RI G H EI DSGARANTI E

Nu lijkt het zeer riskant om Nederlandse teksten te laten uittikken door
mensen die die taal niet machtig
zijn, maar het bedrijf in Pondicherry
gaf contractueel een nauwkeurig
maximaal één -heidsgarntv fout
op 15.000 tekens. Om dit te halen
werd het WNT niet één keer uitgetikt
maar twee keer, en twijfelachtige passages zelfs drie keer — een surrealistische toestand. Een computerprogramma vergeleek de teksten en
spoorde de verschillen op. "Bij steekproeven van het INL", zegt Luc Haasnoot met gepaste trots, "bleek het
percentage fouten nog veel lager uit
te vallen dan was voorzien. Soms
dacht men iets gevonden te hebben,
maar dat bleek dan een fout in het
woordenboek te zijn."
Wat kan men nu van het WNT op
cd-rom verwachten? Minder dan van
de elektronische versie van de Oxford
English Dictionary (OED). De OED
werd in vijftig jaar voltooid volgens
het (geniale) plan van één man, James H. Murray (1837-1915). Aan het
WNT hebben sinds 1864 vijf generaties redacteuren gewerkt. Het concept
werd een paar keer gewijzigd; bovendien is de interne structuur zeer ingewikkeld. Fons Moerdijk, de huidige
hoofdredacteur van het WNT, heeft
onlangs uitgekiend dat je voor sommige woorden op maar liefst 25 ver
plaatsen kunt zoeken! -schilend
Voor de cd-rom heeft dit grote gevolgen. Murray had de OED in 1879
zó goed gestructureerd dat in 1991
zestig procent van het woordenboek

meteen in een databank kon worden
ingelezen. Op de cd-rom van dit
woordenboek kun je onder andere
zoeken op woord, op fragmenten van
een woord, op definitie, op auteur,
door de hele tekst of alleen in het
etymologische gedeelte van het lemma. Voor het WNT worden die mogelijkheden beperkter. We kunnen
straks door de hele tekst zoeken
('full-text'), op (delen van de) definitie en op bewijsplaats. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om ook op auteur te zoeken
('geef mij alles van Vondel'). Het is
echter de vraag of dit gaat lukken,
want de literatuurverwijzingen in het
WNT zijn zeer inconsistent. Het is
straks niet mogelijk om alleen op etymologische informatie te zoeken
('geef mij alle woorden uit het

Frans'), want die is te divers gestructureerd.
=-Y EERSTE EDITIE
Hoewel het dus prachtig is dat het
WNT op cd-rom verschijnt, blijft er
veel te wensen over. Daar is men zich
bij het INL terdege van bewust. Hoog
op de wensenlijst staat bijvoorbeeld
dat ook de bewijsplaatsen in de oude
delen worden voorzien van een jaartal. Nu moet je vaak een wanhopige
zoektocht door de zeer incomplete
bronnenlijst ondernemen om te ach
oud een woord is. Dit is-terhalno
soms zo moeilijk dat het nodig is de
bibliotheek van het WNT te bezoeken, en zelfs die moeite blijft soms
onbeloond: in het woordenboek
staan nu eenmaal bibliografische
puzzels die niemand meer kan oplos-

chain

Henk Tuit/er -Amsterdam

et zetduiveltje heeft er een neem het schuine woord nader onder
collega bij: het schuine
de loep.
woord. Met één verschil:
Schuin heeft nog geen lange histoschuine letters worden
rie. In de jaren tachtig was het nog
willens en wetens zo opge- vrijwel onbekend. Wel waren er curschreven, het zetduiveltje wordt door siefjes, de voorlopers van de hedeniedereen vervloekt.
daagse columns, die uit de aard der
Schuin is in. Iedereen doet het, in zaak scheef afgedrukt werden. De
wat voor soort tekst dan ook. Versla- Kronkels van Simon Carmiggelt zijn
gen, interviews, columns, recensies:
daar een voorbeeld van. Stukjes van
het regent schuine woorden. Cursief een zodanig onomstreden kwaliteit
is een duurder woord, met dezelfde
dat ze niet schuin genoeg in de krant
betekenis. Waarom cursief? Volgens
konden komen. Maar verder stond
Van Dale wil de schrijver daarmee de alles gewoon rechtop in de bladen.
aandacht op iets vestigen. Aha, nou
Hoe anders zijn de jaren negentig.
komen we verder. De auteur is bang
Steeds vaker buigen de woorden naar
dat de lezer niet het juiste onder
rechts in diverse stukjes. Titels van
kan maken, en denkt: laat-scheid ik
boeken of tijdschriften, namen van
het maar scheef opschrijven, dan be- auteurs, plaatsnamen: cursiveren
grijpt hij wat belangrijk is. Hij geeft
maar! Nu is dat nog niet eens zo erg.
aan wat hij belangrijk vindt, zodat de Een keer een gecursiveerd buiten
lezer dat dan ook belangrijk vindt. Er
woord, soit. En bij interviews,
-lands
worden tegenwoordig dus heel wat
om de vragen van antwoorden te onteksten gemaakt die van belang zijn, derscheiden, akkoord.
en die steeds meer gewicht krijgen,
gelet op de explosieve toename van
Het irritantst is het schuin schrijven
het aantal schuine woorden.
van 'gewone' werkwoorden, zelfstandige naamwoorden of, helemaal de
Het is een trend die nader wetenlimit, bijvoeglijke naamwoorden.
schappelijk onderzoek behoeft. Ik zet Kwaliteitskranten, pulpbladen, maakt
even een professorale bril op en
niet uit, ze doen het allemaal. Van de
-

sen. "Er zal dan ook zeker een tweede
editie van de cd-rom komen", zegt
Truus Kruyt, projectmanager bij het
INL. "Bij het intikken van de gegevens is daar nu al rekening mee gehouden."
Het zal hoe dan ook nodig zijn dat
er een tweede editie van de cd-rom
komt, want het WNT is pas in 1998
voltooid, een feit dat de folder overigens niet vermeldt. Onvermeld bleef
ook wat voor 'hardware' de gebruikers nu eigenlijk nodig hebben. Er
hebben zich inmiddels al een paar
honderd intekenaars gemeld. Het is
voor hen te hopen dat ze beschikken
over een computer waar Windows op
kan draaien. Of er ook een versie
voor Apple komt, is nu nog niet bekend. De eerste Apple-gebruikers
hebben al protest aangetekend.
<

kwaliteitskranten maakt de Volkskrant het nog het bontst. Voorbeelden: "en volgens mij is er wat dat betreft geen principieel verschil tussen
het Binnenhof en een voetbalveld"
en "Ze kunnen in hun afkeer van de
Partij van de Arbeid — die potverterende klaverjaskant, de gaten in de
begroting, het minne gegoochel met
'doorloopproblematiek' — ook nog
gelijk hebben, en Kok kan een ramp
voor het land betekenen, maar dat
laat ik er nu even buiten." Beide uit
de column van Jan Blokker in de
Volkskrant van 9 juli 1994. Nog een
uit dezelfde krant: "In 1978 voor--tje,
spelde ik in deze rubriek dat Lubbers
(die — uit de gratie bij Van Agt —
ietwat verloren rondliep in de Kamer) geen blijvertje in de Nederlandse
politiek zou wezen." Ineens was het
er, alsof iemand op zijn zojuist aan
ongeluk de toets -geschaftpr
'cursief' had aangeraakt en dit wel
leuk vond staan. Een rage was geboren.
Maar een zwaktebod blijft het.
Wichtigtuerei van de bovenste plank.
Zo, dat staat. Zonder een schuin
woord. Word ik nu wel serieus genomen?
<
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Technici hebben een moeizame verstandhouding met taal,
zo wil de algemene opinie. Gelukkig zijn er ook voor hen boeken
die ondersteuning bieden bij het schrijven van rapporten.
Een vergelijkend warenonderzoek.

Taal voor techneuten
Willem Hendrikx - communicatietrainer, Hilversum

n 1994 verscheen het boek
dringende vragen van schrijvers
•
Rapportagetechniek, dat zich
over hoe ze gebruik kunnen maken
vooral richt op schrijvende
van grafieken en tabellen en van
technici. Daarmee begeeft
Met grote zekerheid
alle andere mogelijkheden die de
de uitgave zich op een
tekstverwerker biedt.
markt die de afgelopen jaren
beweert Lamers
Curieus is de bijlage over sollicivooral bediend werd door Helder
tatiebrieven; wat is de relatie met
dat door de lijdende vorm
rapporteren en Handleiding voor
rapporteren? Erg te spreken ben ik
technisch schrijven. Welk van
weer over de goede vormgeving en
de snelheid van begrijpen
deze boeken geeft de technici de
de aandacht die geschonken is aan
beste richtlijnen?
de naslagfunctie van het werk: een
Maar allereerst een andere
goede inhoudsopgave, een goed remet 10% afneemt.
vraag: waarom zijn er eigenlijk
gister, duidelijke voorbeelden, en
speciaal voor technici geschre•
een goed gebruik van tussenkopjes.
ven boeken over rapporteren?
Rapporteren technici anders dan anderen? Ja natuurlijk,
HANDLEIDING VOOR TECHNISCH SCHRIJVEN
H.A.J.M. Lamers kunnen we rekenen tot de nestors op
ben je geneigd te antwoorden, technici schrijven immers altijd over techniek! Toch is dit maar ten dele juist.
het gebied van schrijfadviezen over rapportagetechniek.
Veel technici schrijven vooral rapporten over marketing, Zijn Handleiding voor technisch schrijven richt zich niet almanagement en organisatie. Daarnaast vind ik dat er —
leen op de schrijver van technische rapporten, maar
als het om schrijven gaat — uiteindelijk geen wezenlijk
geeft ook informatie over het schrijven van handleidingen en catalogi.
verschil bestaat tussen technici en niet-technici. Zeker,
Het boek geeft naast algemene indelingsprincipes betekstopzet en taalgebruik moeten worden aangepast aan
knopte informatie over een aantal rapportsoorten. De
het onderwerp, het doel en het lezerspubliek van het
formulering, vaak de grootste bron van ergernis in techrapport, maar geldt dit niet voor alle sectoren binnen de
nische teksten, komt er met krap 25 pagina's bekaaid af.
overheid en het bedrijfsleven?
Op deze 25 pagina's wordt de lezer onthaald op wonderRAPPORTAGETECHNIEK
lijke adviezen. Onder het kopje 'Vermijd jargon' behanTerug naar de drie boeken. Allereerst het jongste: Rappor- delt de Handleiding bijna uitsluitend ambtelijk jargon
(ten aanzien van, met betrekking tot, enzovoort), hoewel
tagetechniek. Het boek is geschreven door medewerkers
technici eerder grote gebruikers en misbruikers van vakvan de Technische Universiteit Delft, en het bestaat uit
vier delen: 'Schrijfstrategieën', 'Tekstopbouw', 'Schrijtaal zijn. Met grote zekerheid beweert de schrijver verder
ven' en 'Visualisering en vormgeving'. De eerste twee
dat door de lijdende vorm de snelheid van begrijpen
delen zijn zonder meer nuttig, al ligt de nadruk daarin
met 10% afneemt en dat drie woorden tussen lidwoord
en zelfstandig naamwoord de begrijpelijkheid zelfs met
iets te veel op haalbaarheidsstudies en ontwerprappor100% verminderen. Bij zo veel voorliefde voor de schijnten. Schrijven technici geen beleidsstudies of adviezen?
formuleren
zijn
te
vinden
in
het
Adviezen voor het
zekerheid van getallen is het dan ook niet verwonderlijk
gedeelte 'Schrijven'. Zonder overbodig taalkundig jargon dat de schrijver, anno 1988, met de oude leesbaarheidsformule van Flesch-Douma op de proppen komt en zelfs
worden in twee hoofdstukken de belangrijkste adviezen
voor een goede en begrijpelijke schrijfstijl besproken.
met een 'formule Lamers'.
Veel plezier heb ik beleefd aan de adviezen onder de
Het voorwoord en de opzet van het boek verraden de
noemer 'Technieken op de grens van misleiding'. Hier
gerichtheid op de opleidingspraktijk. Toch zou ik het
boek niet graag in een opleiding of training aan mijn
leert u hoe u relevante informatie in een tekst kunt 'ver
bewust vaag kunt formuleren. Het gedeelte -stopen'f
studenten voorschrijven. De informatie over rapporteren vind ik te beperkt en te veel puntsgewijs opgesomd.
over visualisering en vormgeving beantwoordt de vaak
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Het is alsof
alsof een
een coIlegedictaat
collegedictaat als boek
boek wordt aangeboden. Een
Een duidelijke opbouw in
in alinea's ontbreekt. De lezer
tussenkopjes of
of accenaccenzer wordt
wordt geen
geen hulp geboden met tussenkopjes
tueringen, en de lay-out van
van het boek doet chaotisch
aan.
•1111 HELDER RAPPORTEREN

Het boek Helder rapporteren van Peter Nederhoed kent
vier onderdelen: over voorbereiding, illustraties,
illustraties, rapportonderdelen en formulering.
formulering. Het gedeelte
gedeelte over de voorbereiding richt zich sterk op de studiepraktijk, wat bijvoorbeeld
over het
het ontsluiontsluieen hoofdstuk over
beeld tot uiting komt in een
ten
van
literatuur.
Wat
aan
dit
boek
vooral
opvalt,
is de
ten van
boek
centrale plaats die tabellen
tabeIlen en grafieken
grafieken erin
erin innemen.
innemen.
In grote
grote lijnen behandelt Helder rapporteren dezelfde
Een opvaIlend
onderwerpen als
als Rapportagetechniek. Een
opvallend verschil is dat Rapportagetechniek de schrijftaak vooral benadert
dert vanuit het doel van de schrijver,
schrijver, zoals
zoals blijkt
blijkt uit een
schrijven'. Helder rapporteren
hoofdstuk als 'Overtuigend schrijven'.
zich meer bij de taalkundige terminologie met
houdt zich
'linsbouw' en
hoofdstukken als 'Zinsbouw'
en 'Woordgebruik'. Tot slot
valt
wein ig accenvalt de wat vlakke vormgeving op
op:: er zijn weinig
tueringen, witregels
witregels of andere typografische hulpmiddelen
len die de lezer enige
enige steun bieden.
II
VERGELlJKING
**Á VERGELIJKING

Een complete vergelijking van de drie boeken in dit bestek is niet mogelijk. Daarom heb ik
ik mij
mij beperkt
beperkt tot vier
beoordelingspunten.

voort. Het register maakt het boek gelukkig
voort.
gelukkig toch
toch nog
redelijk toegankelijk.
toegankelijk.
Handleiding voor
voor technisch schrijven
schrijven staat
In Handleiding
staat de vormgeving niet ten
ten dienste van de lezer. Gelukkig biedt de inving
houdsopgave nog enig
enig houvast.
houvast. Het register is hopeloos;
wie bijvoorbeeld iets wil
wi! weten over
over het schrijven van
inleidingen moet
moet twintig
twintig verwijzingen
verwijzingen napluizen.
napluizen.

....
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Volledigheid
Het aanbod van
van onderwerpen is in aIle
alle drie de boeken
goed te noemen, alleen
aIleen valt er op
goed
op sommige onderdelen
wei wat
wel
wat aan
aan te merken. Het ene
ene werk schenkt bijvoorgoede alinea-indeling
beeld meer aandacht aan een goede
(Rapportagetechniek),
(Rapportagetechniek), een ander richt zich meer op illusvoor technisch
technisch
traties (Helder rapporteren). In Handleiding voor
traties
schrijven komen veel onderwerpen slechts
slechts zeer
zeer beknopt
beknopt
aan bod.
Stijladviezen
Een koper
van een boek over
koper van
over rapportagetechniek zal
daarin ook schrijfadviezen
zinsschrijfadviezen op
op het niveau van de zinsbouw verwachten. Zowel
lowe I in Rapportagetechniek als in
Helder rapporteren wordt de lezer op dit gebied goed beHelder
diend. Rapportagetechniek gaat
gaat daarbij
daarbij meer
meer uit van de
potentiele lezersvragen:
lezersvragen : hoe formuleer je bondig, hoe
potentiële
je vragen,
vragen , enzovoort. De Handleiding van
beantwoord je
weI alle
aIle standaardadviezen, maar plaatst ze
ze
Lamers bevat wel
niet in een praktische context. Wat zoekt een lezer nu
onder kopjes
kopjes als 'Schrijf de rechte woordvolgorde' of
'Gebrek
ken door haast: gedachtensprong'?
'Gebrek aan
aan den
denken
0
>

........................................................................

gebrui kersgemak

volledig~h=e=id==::::::'===~::=::=====::=====::i
sti jladviezen
vormgeving

++
+

(++ =
= zeer goed, + =
= goed, - == onvoldoende)

Gebruikersgemak
Is het eerlijk
eerlijk om
om een
een boek
boek dat
dat technici behulpzaam
te beschouwen
beschouwen als
als een
een
moet zijn bij het rapporteren, te
lk denk van wel. De kopers zuIlen
handleiding? Ik
zullen de boevooral willen
willen
ken, behalve als studieboek of handboek, vooral
gebruiken als 'manual', als opzoekboek, dat
dat hen helpt
met een
bij problemen met
een schrijftaak.
betreft, steekt RapportageWat het gebruikersgemak betreft,
techniek met kop en
en schouders
schouders boven de andere uit
uit.. ZoZowei
wel de inhoudsopgave als het register is goed te gebruiken
Delay-out,
lay-out,
ken en
en heeft
heeft de juiste informatiedichtheid.
informatiedichtheid. De
de illustraties en voorbeelden en de vele tussenkopjes
makkelijk om er ook bladerend
bladerend snel
snel jejeweg
weg in
maken het makkelijk
te vinden. Ook een 'checklist'
'checklist' ontbreekt niet.
niet. En wat
mag blijven, is het
bijgeleverde digitale
niet onvermeld mag
het bijgeleverde
naslagwerk, dat
naslagwerk,
dat als een hulpprogramma onder Windows
op de pc gemstalleerd
geïnstalleerd kan worden.
heeft méér
meer moeite spespeDe lezer van Helder rapporteren heeft
cifieke
informatie
op
te
sporen.
De
inhoudsopgave
geeft
cifieke
inhoudsopgave geeft
geen
vorrngegeen informatie over de subparagrafen, en de vormgenoemen: niet
niet veel
veel tussentussenving
ving is niet direct
direct helder te noemen:
kopjes,
kopjes, geen
geen duidelijk aangegeven voorbeelden, enzo
enzo--
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T A A l Vormgeving
Sinds de opkomst van de tekstverwerker is de vormgeving van
een tekst voor veel schri jvers
een probleem geworden. Computer en printer geven zo veel
opties om een tekst uiterlijk te
verfraaien dat veel schrijvers
niet meer weten welke echt zinvol zijn. Het is opvallend dat
Helder rapporteren en Handleiding
voor technisch schrijven hier geen
enkele aandacht aan schenken.
Gelukkig behandelt Rapportagetechniek in het laatste hoofdstuk
de meeste vragen op dit gebied.
De keuze
Het eindoordeel kan kort zijn.
Rapportagetechniek komt met
name op de gebieden 'volledigheid' en 'gebruikersgemak' als
de sterkste naar voren. Het is
een boek dat een bredere afzetmarkt dan aIleen die van technici en studenten techniek verdient. Helder rapporteren is een
goede tweede. De Handleiding
van Lamers ten slotte biedt
slechte waar voor te veel geld. <

- R. Elling e.a., Rapportagetechniek.
Groningen, Wolters-Noordhoff,

1994, 290 blz., prijs f 49,50.
- H.A.J.M. Lamers, Handleiding voor

technisch schrijven. Bussum,
Coutinho, 1988, 156 biz., prijs

f 39/95.

CURIOSA
jules Welling

Reacties
l";TOPOGRAMMEN (3)
Soms wordt het mij 'droef te moede',
om met Marten Toonder te spreken.
Ie denkt een onderwerp tot op het
bot afgekloven te hebben en dan
komt er weer zo'n brief van een lezer
van Onze Taal die alles op zijn kop
zet.
In het februari/maartnummer van
deze jaargang (blz, 61) schreef ik in
deze rubriek onder het kopje 'Topogrammen (2)' dat alle topografische
anagrammen nu wel geregistreerd
waren: 43 in totaa1. Sim Mostert uit
Ridderkerk schrijft dat ik dat niet had
mogen stellen: in werkelijkheid blijkt
het om bijna het dubbele te gaan. Als
referentie gebruikte hij de Nederlandse Toeristische Wegenatlas, een uitgave
van de ANWB. Zijn lijst is bepaald indrukwekkend en misschien is het wel
de ultieme lijst van Nederlandse
plaatsnamen met een anagrammatische partner.
Hopelijk is hiermee het volledige
bestand van dit curiosum in kaart gebracht. Ziehier de aanvulling van Nederlandse plaatsnamen met anagrammatische variaties.

- Peter Nederhoed, Helder rapporte-

reno 5de druk. Houten/Zaventem,

4 letters: Berm-Brem, Heer-Rhee,

Bohn Stafleu Van Loghum, 1993/

Hert-Reth, Kiel-Klei, NudeUden;
5 letters: Aegum-Eagum, DoornNoord, Edens-De Nes, ElsenLeens-Sleen, Elzen-Zelen,
Haink-Hanik, Heult-Leuth,
Kreijl-Rijkel, Miste-Stiem,
Vaals-Vlaas;
6 letters: Arkens-Rakens, AspertPraets, Blaker-Brakel, De BreeBreede, De Groe-Groede, De
Kiel-De Klei, Epselo-Espelo,
Gortel-Grotel, Havelt-Valthe,
Hulsen-Hunsel;

312 biz., prijs f 57/75.

Inu uaa iuaq n (S'
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Jeequado ual4Je ua6aMJoods aspuepapaN (L
:ua6u!SSOldO

7 letters: Angeren-Nergena,

Berghum-Hembrug, Den OordDe Roond, Loveren-Vroelen,

Meerten-Meteren;
8 letters: Denekamp-De Kampen,
Eisteren-Netersel, Everland-

Vreeland, Heukelom-Hoekelum,
Holtland-'t Holland;
9 letters: Doornhoek-Noordhoek,
Graafland-Landgraaf;
10 letters: Broek-Noord-Noordbroek, Hoeveneind-In de HoeYen, Holkerveen-Velnerhoek;
11 letters: Bakkum-Noord-NoordBakkum, Nieuw Bergen-Nieuwenberg.
Door deze toevoeging (42 stuks)
komt het aantal anagrammatische
plaatsnamen in Nederland op 85.
;;~lwCRYPTO-NUMMERPlATEN

In het januarinummer van dit [aar
schreef ik over de zogenoemde 'egoplates', nummerborden van Amerikaanse auto's met verborgen boodschappen. Anders dan in de Verenigde Staten is het in Nederland niet
mogelijk de tekst op je nummerplaat
te bemvloeden, Mijn vraag was of er
desondanks ook in Nederland nummerborden met verborgen boodschappen voorkomen - in dit geval:
toevallige verborgen boodschappen.
Ik ontving een reactie van Carola
van Hees-Vehmeijer uit Hoofddorp,
die als bus- en taxichauffeur beroepsmatig veel op de weg zit. Zij kwam
met een he le lijst fictieve, dus in
theorie mogelijke boodschappen op
nummerplaten. Uit de verzameling
van Carola van Hees heb ik de beste
vijf geselecteerd. Ik raad de lezer aan
eerst zelf even te puzzelen. De oplossingen staan linksonder aan deze pagina.
1) NS-88-0V
2) IK-BN-90
3) VR-YZ-08

VN-OO-NE
UB-NT-IO
Bij nader inzien had ik voorbeeld 4
misschien moeten afkeuren, omdat
de combinatie 00 in ons wagenpark
niet voorkomt; maar al te streng wil
ik nu ook weer niet zijn.
<
4)

5)

~-------------154------------------------------

B asalt

uit de Natuurlijke Historie van de gering niet, want het was niet duidelijk
leerde Plinius (23-79 n. Chr.), die
hoe bahan in het Grieks de vorm ba
had kunnen krijgen.
-sano
Ewoud Sanders (m.m. v. Jaap Engelssinds de 16de eeuw ijverig werd beVoor dit probleem is de volgende
man)
studeerd. Vele moderne talen hebben
sindsdien basaltes geleend in de vorm oplossing voorgesteld: het Griekse
basalt. Toen dit woord goed en wel
asalt is een zeer solide, donbasanitès (lithos) kan worden opgevat
als 'steen uit Basan'. Basan is de vroeker gesteente van vulkanische ingeburgerd was, ontdekte men dat
gere naam van een gebied in Syrië,
oorsprong, dat per vierkante de vorm basaltes op een vergissing
ten oosten van het Meer van Tibecentimeter wel drieduizend
berustte. Van de meeste teksten uit
de oudheid, ook die van Plinius, zijn rias. Wie vertrouwd is met de bijbel
kilo kan dragen — zeg maar
zal de naam meteen herkennen, bijeen flinke bestelwagen. Omdat basalt geen originelen bewaard gebleven.
bovendien in de natuur voorkomt in Wij kennen ze uit middeleeuwse, tel- voorbeeld uit Psalm 68: "de berg Bakens weer met de hand geschreven
san is een berg Gods, de berg Basan is
praktische, potloodvormige zuilen
kopieën. Bij dat overschrijven wereen bultige berg". De vraag is natuurdie zich gemakkelijk op lengte laten
den natuurlijk fouten gemaakt. Pas
hakken, is het de ideale bekleding
lijk: was of is er basalt in Basan? De
in 1831 bleek na tekstvergelijkingen
Christelijke encyclopaedia (1925) geeft
voor zwaarbeproefde oppervlakken
hierop een duidelijk antwoord. Ze
als kaden en beschoeiingen. Daarvoor dat er bij Plinius oorspronkelijk niet
schrijft met nadruk over de "zwarte
wordt het sedert het begin van de vo- basaltes had gestaan, maar basanites,
rige eeuw veelvuldig gebruikt.
dat teruggaat op het Griekse basanitès basalthuizen, poorten en deuren [die]
(lithos) of basanos 'basan- steen'.
In een verder verleden hield men
nog heden de bewondering der reiziIn de oudheid was basalt veelal af- gers" opwekken. Niet minder dan
met basalt geen natuurlijke, maar
komstig,uit Egypte. Vele taalkundizestig ommuurde steden hebben de
menselijke vijanden op afstand: de
gen hebben dan ook daar de oor
Israëlieten hier indertijd ingenomen
Romeinen bouwden vestingmuren
woord gezocht, en
-sprongvahet
(Deuteronomium 3:4). Als die allevan blokken basalt, waarvan sommimeenden deze te hebben gevonden
ge nu al tweeduizend jaar lang het
maal uit de lokale steensoort waren
in het Egyptische woord bahan. Volopgetrokken, hebben zij er een zware
verval trotseren. Zij noemden deze
komen bevredigend was deze verkla- dobber aan gehad.
<
steen basaltes. Dat woord is bekend

[5]
Na de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierig-

e was nog geen twee. We
waren krap een paar uur
onderweg naar onze vol gende bestemming, ergens
in Frankrijk. Heet was het
niet, we waren royaal met plas-,
eet-, speel- en schommelpauzes geweest, ze had ijs op, en ze kreeg
alle aandacht van haar moeder, die
naast haar op de achterbank zat.
Nul reden tot ontevredenheid.
En toch maar dreinen, kilometer
na kilometer. Toen het laatste restje hoop op een beetje zon werd
weggespoeld door een zeurderige
motregen, werd het zo'n beetje tijd
om te gaan tanken. Ik sla af bij een
pomp en Sofie zet het op een gillen
en schreeuwen. Het stuurwiel ver
bijna in mijn vuisten van
-kruimelt

heid en verwondering de
moedertaal beetje bij
beetje. Jeroen Kramer is
anglist, presentator van het
tv- programma 'Het Klokhuis', maar vooral ook vader. In een serie korte
artikelen belicht hij enkele
episoden uit de taalontwikkeling van dochter en
peuter Sofie.

ingehouden frustratie, totdat ik mij
overgeef aan een onbedaarlijke woede aanval.
"En nou is het afgelopen met je eeuwige gezeik en geschreeuw en gesodemieter. STOP MET GILLEN! ", brul ik

naar achteren, terwijl ik de auto
bruusk bij de benzinepomp tot stil
breng. Walmend van onvrede
-stand
stap ik uit om onze rijdende bom van
nieuwe brandstof te voorzien.
Als ik weer instap is het muisstil
op de achterbank. Ik ram de auto in
de eerste versnelling en rij verder dat
natte rot- Frankrijk in.
"Papa is boos", hoor ik in een gesmoorde peutergiechel achter mijn
rug. "Als Sofietje weeeeh weeeeeh doet
is papa boos."
Sofietje giechelen, mama schateren, papa als een boer met kiespijn.
Niks primaire uitingen, niks verbale
onmacht — als 't ze uitkomt doen ze
gewoon net of ze niet kunnen praten. Die kleine etters weten verdomd
goed waar ze mee bezig zijn. <
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Voor veel taalbeschouwers is het spreken van grammaticaal correct Nederlands verbonden met een doel: het
verzorgen van een goede communicatie. Het Nederlands is in de loop van de tijd geworden wat het is omdat we voortdurend met onze taal een boodschap willen overdragen, en de taal heeft zich daarnaar ge-

ommunicatie
versus 9 rammatica

vormd. Communicatief verzorgd taalgebruik is ook
grammaticaal verzorgd taalgebruik. Maar niet altijd.

Luuk Lagerwerf - Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Brabant

In deze zin is de reizigers meewerkend
voorwerp, en het lijdend voorwerp is
de beknopte bijzin hier uit te stappen.
Het lijdend voorwerp in (3) wordt
onderwerp in de lijdende vorm (2).
De vergissing in (2) is voorstelbaar
(1) De trein die zo meteen binnenomdat de beknopte bijzin minder gekomt op spoor 4a wordt u verzocht
makkelijk als onderwerp wordt herniet in te stappen.
kend dan de naamwoordelijke groep
de reizigers. Doordat de reizigers boDeze zin is ongrammaticaal. De ongrammaticaliteit wordt echter veroor- vendien voorop staat, wordt die
zaakt door het streven de informatie woordgroep op het eerste gezicht als
onderwerp geïnterpreteerd.
zo duidelijk mogelijk over te brenHet voorop zetten van de reizigers
gen. Ik zal proberen dat duidelijk te
in (2) is het gevolg van een algemeen
maken met twee voorbeelden.
streven van taalgebruikers. Zij willen
In de hierboven geciteerde zin
leidt de presentatie van de informatie informatie in de zin zo goed mogelijk
presenteren. De beste verdeling
tot een zin die indruist tegen de regels van de grammatica. In het twee- wordt bereikt door datgene waarover
de geval, de zin hieronder, leidt die
presentatie tot een taalfout die Nederlandstaligen in bepaalde zinnen
•
nogal gemakkelijk maken.
p het station in Den Bosch
hoor ik iedere dag de volgende mededeling van de stationsomroepster:

over. Vandaar dat de zin De reizigers
wordt verzocht uit te stappen informatief optimaal, en daarnaast grammaticaal is.
•WAAROM ONGRAMMATICAAL?

In zin (1), die van de omroepster in
Den Bosch, is overeenkomst in getal
van onderwerp en persoonsvorm het
probleem niet, want de persoonsvorm is enkelvoudig. Er spelen wel
twee andere problemen. Die komen
aan het licht als we de actieve variant
van (1) proberen te formuleren. Dat
kan zijn:
(la) Ik verzoek (aan) u niet in te stappen in de trein die zo meteen binnenkomt op spoor 4a.

Maar ook:
(1 b) Ik verzoek (aan) u niet de trein
die zo meteen binnenkomt op spoor
4a in te stappen.

Soms heeft een

*IK WIL NIET VOOROP

Dat tweede voorbeeld is de klassieker
van de treinconducteur:

Het verschil tussen (a) en (b) is dat
het voorzetsel in in het eerste geval
twee keer voorkomt, bij de plaatsbereden van bestaan.
paling in de trein die... en als deel van
(2) De reizigers worden verzocht hier
het samengestelde werkwoord instapallen uit te stappen.
•
pen. Dan is de vraag: waar is dat
tweede in gebleven in zin (1) van de
Worden, de persoonsvorm, moet hier
omroepster?
wordt zijn. Het onderwerp van de zin
Het lijdend voorwerp in (lb) is de
is namelijk de beknopte bijzin hier uit
te stappen; de reizigers is meewerkend je het wilt hebben, voorop te zetten. beknopte bijzin niet de trein die zo
meteen binnenkomt op spoor 4a in te
voorwerp. De zin staat in de lijdende Nieuwe informatie volgt dan in het
stappen. Dat moet dus het onderwerp
vorm. Hoe de zin in elkaar zit, is ge- tweede deel van de zin en heeft bemakkelijker te zien als we hem actief trekking op het onderwerp. In zin (3) zijn van de zin in de lijdende vorm.
is de informatieverdeling ongelukkig. In de mededeling van de omroepster
maken. Er is dan ook een ik in het
is slechts een deel van die zin voorop
spel (bijvoorbeeld de conducteur) die Het doel van de mededeling is iets
duidelijk te maken over de reizigers,
terechtgekomen (namelijk de trein die
als onderwerp fungeert.
binnenkomt op spoor 4a, en een deel is
namelijk dat ze eruit moeten. Dat
achtergebleven, namelijk niet in te
zinsdeel staat niet vooraan, maar is
(3) Ik verzoek (aan) de reizigers hier
gerangschikt bij de nieuwe informa- stappen. Als de trein die (...) de eerste
uit te stappen.
tie. De boodschap komt zo niet goed positie in de hoofdzin inneemt, moet
156
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van de zin. De trein is gegeven, en het
het daarin een zinsdeelfunctie ververzoek niet in te stappen volgt daarvullen. Het had echter al de functie
van lijdend voorwerp in de bijzin. De na. Was de als eerste gepresenteerde
grammatica sluit uit dat een zinsdeel informatie in de trein geweest (wat de
zin er grammaticaal beter op maakt),
verschillende zinsdeelfuncties tegelijk vervult; daarom is zin (1) dan
dan zou de nieuwe informatie betrekking hebben gehad op omstandigheook duidelijk ongrammaticaal.
den of activiteiten in de trein, en dat
Informatief gezien is de mededeling
is niet de bedoeling. Informatief gegevormd volgens het ideale patroon: zien is het vooropplaatsen van de
datgene waarover je wat wilt zeggen trein in het verzoek van de omroepster de beste variant.
komt eerst, en nieuwe informatie
Waarom heeft de omroepster dan
daarover komt in het tweede deel

Jargon enslan g [ 6
Welke woorden, uitdrukkingen en betekenissen
zijn er in omloop in de schaduw van de officiële
woordenschat? In deze serie komen er telkens enkele voor het voetlicht. De vermelde citaten zijn
niet noodzakelijk de oudste vindplaatsen. De auteur houdt zich aanbevolen voor oudere voorbeelden.

scheldwoord voor een huichelaar, valsaard.
H. Brandt Corstius noemde Cornelis Verhoeven, columnist bij het vroegere weekblad De Tijd, ooit de 'Brabantse
gluipkop'. Synoniem in turbotaal: glupo.
- 'Zo. Ouwe pik!' grijnsden die gluipkoppen...
Bert Hiddema: Twee vliegen in één klap (1975)

GLUIPKOP:

GOUDEN BIESJES, in de uitdrukking er zijn gouden biesjes in
de buurt: onder spoorwegpersoneel betekent dit dat er ie-

mand van het hogere personeel in de buurt is. Naar: de
biesjes op de pet van het hogere personeel.
KLEUNEN: onderwereldterm

voor 'vechten'. Kleun betekent 'slaag' of 'slag'. Doorkleunen op iemand: hem of haar
verraden, aangeven bij de politie.
- Hoho, effe dimmen Boppie, anders gaan we kleunen.
Haagse Post, 12-11-1988
HOLA: acroniem van 'huwelijk-op-loopafstand', een moderne variant van de LAT-relatie.
- Postmoderne tweeverdieners, nieuwe vrijgezellen,
yuppies, hola's (huwelijk-op-loopafstand) en ander
ongedurig volk...

Elsevier, 12-3-1988
GAUW-GAUW-KERK: spottende benaming voor de hervormde kerk onder orthodoxe gelovigen.
DING, in

de uitdrukking zijn ding doen: zijn eigen verlan-

niet gekozen voor een van de actieve
varianten (la) of (1b)? Ook hier
moeten we de reden zoeken in de informatieverdeling: het ongewenste
effect van (la) of (lb) is dat de luisteraars de zin opvatten als een boodschap over de omroepster. De keuze
voor de lijdende vorm heeft dat effect niet.
In dit geval heeft de communicatieve functie het van de grammatica
gewonnen, en heeft een ongrammaticale zin reden van bestaan. <

Marc De Coster - Tienen, België

gens volgen, doen waar men zin in heeft. Volgens het
woordenboek van Kramers afkomstig van het Surinaams-Nederlandse ding 'zaak, aangelegenheid', maar
dit is hoogst twijfelachtig. Veel plausibeler is de ontlening aan het Engels. To do one's own thing was ooit het
axioma van de Amerikaanse hippiecultuur.
Bij ons is deze zegswijze vooral populair onder jongeren. In de 17de eeuw was zijn dingen doen een eufemistische benaming voor 'cohabiteren'.
- Jan deed z'n dingetje in Amsterdam, en Rob zag in
Hilversum dat het goed was.
Nieuwe Revu, 12-12-1991
spelen/rijden als een natte krant: erg slecht
voetballen of fietsen. Synoniem: als een natte theedoek. In
Den Haag is een natte krant ook een scheldwoord voor
een sukkel.
NATTE KRANT,

in politiekringen de aanduiding voor een
fonds voor bijzondere opsporingsdiensten.
- Hij kreeg te horen dat de BOP-pot, waarin het ministerie jaarlijks een bedrag van vijftien miljoen gulden
deponeert, al leeg was.

BOP-POT:

de Volkskrant, 5-3-1993

in het slang van wielrenners een
waaier van renners die de slag hebben gemist. Iedereen
lost braaf af. Wie versnelt, wordt dadelijk op zijn plichten gewezen. Een 'mongolenrondje' noemt men een
koers waarbij niemand hoeft te lossen.
MONGOLENWAAIER:

TOETERS EN BELLEN: bij

ambulancepersoneel en politie
een schertsende benaming voor de sirene en de zwaailichten. In het Amerikaanse politieslang spreekt men van
gumballs. Toeters en bellen was oorspronkelijk een militaire slangterm voor de grote modellen decoraties. Vandaar
ook algemeen voor allerlei versieringen. Een nieuwe betekenis is 'extra beloningen' in de tertiaire sector. <
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P.c. Paardekooper:
P.C.
Paardekooper:
"VlaaDls moet uit het Groene Boekje"
Boekje"
"Vlaams
et Zuidhollandse
ZuidhoIlandse woord
woord gogoet
(Piet Snot)
Snot) isis niet
niet in
in
siemekul (Piet
siemekul
het
Groene
Boekje
te
vin
Groene
Boekje
te
vinhet
den, evenmin
evenmin als
als het
het Zeeuwse
Zeeuwse kalle
kalleden,
kienders (kinderhoofdjes).
(kinderhoofdjes). Dat
Dat is
is ook
ook-kiendrs
want het
het Groene
GroeneBoekje
Boek]e
logisch, want
geeft de spelling van
van de
de standaardstandaardgeeft
taal , en niet die van dialecten.
dia lecten. Maar
Maar
taal,
hoe
dat
er
wei
Vlaamse
dan
dat
er
wel
het
komt
hoe
dialectwoorden in staan, zoals
zoals goesgoesdialectwoorden
('trek,
zin'),
koeken
('ruiten')
en
ting
ting ('trek, zin'), koeken
pijken ('schoppen')?
('schoppen')? Volgens
Volgens P.C.
P.c.
pijken

H

te maken
maken genover
genover mekaar
mekaar stonden
stonden als
als fundafundaPaardekooper heeft
heeft het
het veel
veel te
Paardekooper
mentalistisch
mentalistisch calvinistisch
calvinistisch en
en rooms.
rooms.
met de
de in
in Nederland
Nederland heersende
heersende opopmet
Taalkundig
Taalkundig berust
berust die
die op
op niks,
niks, taaltaal vatting dat
dat Vlaams
Vlaams een
een táál
taa l is,
is, in
in
vatting
politiek
politiek is
is het een
plaats van
van een
een verzamelnaam
verzamelnaam voor
voor
een flater."
flater."
plaats
Vanzelfsprekend
Vlaamse dialecten.
dialecten. Paardekooper:
Paardekooper:
Vanzelfsprekend vindt
vindt Paarde
Paarde-Vlaamse
nieuwe
in
de
dat
er
beleidmakooper
Nederlanders —
- ook
ook beleidma- kooper
er in de nieuwe editie
editie van
van
"Veel Nederlanders
eind
die
Groene
Boekje,
kers —
- weigeren
weigeren te erkennen dat VlaVla- het
het Groene Boek]e, die eind dit
dit jaar
jaar
kers
verschijnt,
mingen Nederlands
Nederlands spreken
spreken en dat
verschijnt, geen
geen Vlaamse
Vlaamse dialectdialectmingen
woorden
woorden meer
meer mogen
mogen voorkomen.
voorkomen.
hun cultuur
cultuur een
een stukje
stukje van de
de onze
hun
Die emotionele
emotionele afweer
afweer is een gaaf
gaaf
is. Die
tradi tie uit de 16de
16de en
bewaard stukje traditie
1995
Bron: NRC
NRC Handelsblad, 8 april
Noord en Zuid teapri/1995
17de eeuw, toen Noord

Nederlands in Europa
ee 'kleinere' talen
talen hebben het
de laatste tijd niet
niet makkelijk
makkelijk
in
in politiek en bestuurlijk Europa
(dreigende) stiefmoedie (dreigende)
Tegen die
ropa.. Tegen
derlijke
van verschilderlijke behandeling
behandeling is van
lende
kanten
kanten
verzet
gerezen.
Zo prolende
testeerden
eind
vorig
jaar
onder
testeerden eind vorig jaar onder andere
Belgie, Nederland en GriekenGriekendere België,
land
succes) tegen
tegen een
een Frans
(met succes)
land (met
plan
in de
aantal 'werktaleri'
'werktalen' in
om het
het aantal
plan om
Europese
tot vijf:
Europese Unie
Unie te
te beperken
beperken tot
Engels,
en !taliItaliDuits, Spaans
Spaans en
Engels, Frans,
Frans, Duits,
aans.
maanden geleden eiste
En vier
vier maanden
aans. En
een
dse advocate
het
voor het
advocate voor
een Nederlan
Nederlandse
Europese
het NeJustitie dat
dat het
Hof van
van ]ustitie
Europese Hof
derlands
als volwaardige
derlands alsnog
alsnog als
volwaardige
voertaal
wordt
erkend
het Europevoertaal wordt erkend bij
bij het
se
Merkenbureau.
Het
Merkenbureau
se Merkenbureau. Het Merkenbureau
gebruikt
in
gebruikt sinds
sinds zijn
zijn oprichting
oprichting in
1993
vijf 'grote'
'grote' talen
talen..
de vijf
alleen de
1993 aIleen
Onlangs
reNederlandse rede Nederlandse
Onlangs voelde
voelde de
gering
eens
nog eens
geringzich
zichgedwongen
gedwongenom
om nog
voor
bres tete
de bres
Nederlands inin de
het Nederlands
voor het
springen.
Ditmaal
ging
het
de ininom de
springen. Ditmaal ging het om
formele
bijeenkomsten
van
de
Euroformele bijeenkomsten van de Europese
toe-talentoe
elftalen
peseUnie,
Unie,waar
waarniet
niet aIle
alleelf
gestaan
zijn
(zoais
bij
de
formele
bl]gestaan zijn (zoals bij de formele bijeenkomsten),
Eneenkomsten), maar
maar slechts
slechts drie
drie:: Engels,
deSpanSpanDatisisde
en Frans.
Frans.Dat
Duitsen
gels,Duits
jaarden
Italianeneen
eendoom
doorn inin
ende
de!talianen
j aardenen
het
op
oog.. Geregeld
Geregelddringen
dringenzij
zijaan
aanop
hetoog

D
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een
vertaalhokje. Mochten de
een extra vertaalhokje.
Spanjaarden en
Italianen hun zin
en !talianen
Nederkrijgen,
krijgen, dan moet ook het Nederlands worden toegelaten,
toege laten, vindt het
kabinet. Zo niet,
niet, dan overweegt Ne-

om die informele
derland om
informele bijeenkombijeenkomsten te mijden.
sten
mijden.
Bron: Reformatorisch
Reformatorisch Dagblad,
Dagblad,
Bron:

1995
31 maart 1995
31

Nieuw uitspraakwoordenboek
oe spreek je het woord notoir eigenlijk uit? Ais 'nootoor'? Of is het veel gehoorde 'nootwaar' ook goed? Voor het antwoord op zc'n vraag moet je bij een uitspraakwoorden boek zijn, maar dat bestaat nietvoor het Nederlands - althans
niet meer, want de twee uitspraakwoordenboeken die eerder werden gemaakt, zijn nu
aileen nog antiquarisch verkrijgbaar.
Daarin komt binnen afzienbare tijd verandering. Op initiatief van uitgeverij Het Spectrum en onder het toeziend oog van de Nederlandse Taalunie ontwikkelt het Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak van de Rijksuniversiteit Utrecht een nieuw uitspraakwoordenboek. Het instituut maakt bij zijn werk gebruik van een geavanceerd computersysteem, dat gekoppeld isaan een spraaksynthetisator, een apparaat dat kunstmatig spraak kan voortbrengen.
Het boekzal zo'n tachtigduizend woorden beschrijven; het geeft behalve de correcte
uitspraak ookde daarvan afwijkende. Woorden als voor en zee worden opgenomen I .
met de beginletters v en z, maarer staat bij dat ze vaak klinken als'foor' en 'see'. Voor
de notatiewordt vanfonetisch schriftgebruik gemaakt, een systeem dat aan elke
hoorbare klank een apart teken toekent.
Begin april iseen proefboekje met duizend woorden voorgelegd aan een groep taalspecialisten. Het isde bedoeling dat de eindversie begin 1996 persklaar is.

H

Bron: de Volkskm nt, 1 apri l 1995
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k ben een voorstander van een zo groot mogelijke taaleenheid tussen Noord en Zuid, maar
als u mij zegt: 'Geef eens de norm voor een
goede uitspraak'... Die hébben we dus niet. Je kunt bezwaarlijk het Randstads — het geejve en loowpe en de
`

I

6I

f'briek — als de norm beschouwen. En een andere norm
hebben we evenmin. Dat is de grote schande van ons
taalgebied, want in het Engels en Duits en Frans heb je
wél een standaarduitspraakwoordenboek. Ik verneem nu
van de Taalunie dat ze er werk van gaan maken. Dat is
op z'n zachtst gezegd nogal laat, maar beter laat dan
nooit."
Eugeen Berode, taalraadsman bij de BRTN, in HUMO

Nederlands op
Franse scholen

L

eraren Nederlands op Franse
middelbare scholen krijgen
binnenkort dezelfde status als
hun collega's die andere vakken geven. Dat beloofde de Franse minister
van onderwijs Bayrou in april aan
zijn Nederlandse en Vlaamse ambt
Hiermee is een einde geko-genot.
men aan een ruim tien jaar durende
inspanning van de Nederlandse en
Vlaamse regering.
De Franse toezegging kan flinke
gevolgen hebben voor het Nederlands in Noord - Frankrijk. In dat Nederlandse-dialectgebied volgen op
dit moment niet meer dan tweeduizend scholieren Nederlands. Dat geringe aantal heeft veel te maken met
het daar heersende tekort aan leraren Nederlands. Frankrijk kent voor
het vak Nederlands geen officiële
akte van bekwaamheid. Zonder zo'n
akte kan een leraar geen volwaardige erkenning als leerkracht krijgen
en heeft hij ook geen uitzicht op een
vaste aanstelling. Vandaar dat maar

weinigen zich geroepen voelen om
leraar Nederlands in Frankrijk te worden.
Overigens maakte minister Ritzen
er geen geheim van dat de belofte
van Bayrou het resultaat was van onderhandelingen waarin het vooral
ging om geven en nemen. "In Nederland stijgt de belangstelling voor
het Frans bij de leerlingen, maar ze
daalt bij de kandidaat- leraren. Dat ik
moeite doe om een toekomstig tekort aan leraren Frans te voorkomen,
zal mijn Franse collega ongetwijfeld
tot soepelheid hebben bewogen ",
aldus Ritzen.

Bron: De Standaard, 2 april 1995

De Taalunie
krijgt een zusje
In een derde geval is de mislukking
niet alleen aan het gebrek aan internationale samenwerking toe te schrijven, maar ook aan de structuur van
het staatsbestel. België is tegenwoordig een federale staat, een nogal complex geheel van centrale overheid,
gemeenschappen en gewesten, elk
met een bepaalde autonomie. (De
grondwet kent daarnaast nog vier
taalgebieden, maar die hebben geen
bevoegdheden.) Terwijl de Vlaamse
Gemeenschap met Nederland samenwerkt in de Taalunie, heeft de Franse
Gemeenschap tot nu toe haar taalpolitiek zelfstandig bepaald en gevoerd.
Zo werd in 1993 een decreet uitgevaardigd dat de vervrouwelijking van
beroepsnamen regelt (boulanger —>
boulangère). Overheid, onderwijs en
arbeidsmarkt moeten zich hieraan
houden. Al spoedig bleek echter dat
deze maatregel niet bindend was
voor gemeenten (want die vallen niet
onder de Franse Gemeenschap, maar
onder het Waalse Gewest) en ook
niet voor de centrale overheid. De
werkingssfeer is daardoor veel beperkter dan de bedoeling was. Daarnaast blijken de grammaticale voor
punten af te wij-schriftenopdv
Op nog een ander punt dreigt dishar- ken van de regelingen die in andere
monie. In 1990 werd in Frankrijk een delen van de 'francophonie', in het
bijzonder in Frankrijk zelf, gelden.
(lichtgewicht) spellinghervorming
Misère alom dus. Alle hoop is nu
afgekondigd. Deze Rectifications zijn
op de toekomstige entente gericht. De
een dode letter gebleven en zullen
tekst spreekt veelbelovend over coopéwaarschijnlijk een zachte dood sterrer, collaborer en coordiner.
ven. In België blijken er nu evenwel
plannen te bestaan om de nieuwe
schrijfwijzen in het onderwijs in te
voeren.

n de Franstalige kringen van België hoort men nogal eens beweren dat die Vlamingen het maar
goed bekeken hebben met hun Taalunieverdrag. Als wij zoiets met Frankrijk hadden, zo luidt de redenering,
zouden we minder taalpolitieke blunders maken. Waar of niet, er schijnt
nu zo'n overeenkomst in de maak te
zijn. De tekst is in ieder geval al bekend. Het wordt geen echt verdrag
tussen twee regeringen, maar een akkoord (entente) tussen twee door die
regeringen opgerichte instituten,
voorlopig voor vier jaar.
De gevolgen van het gebrek aan
internationale samenwerking blijken
bijvoorbeeld bij de zogenoemde néologie. De Franse regering publiceert al
jarenlang lijsten van Franse vaktermen (ter vervanging van anglicismen
natuurlijk), waarvan het gebruik verplicht is. België heeft zich in beginsel
bij deze gedwongen taalzuivering
aangesloten. Van de duizenden nieuwe woorden die op de Franse lijsten
staan, zijn er tot nu toe echter slechts
enkele tientallen overgenomen, en
de controle op de naleving door het
bedrijfsleven is nihil.
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laggetjesdag: een feestelijk gepavoiseerde vissersvloot wordt
geschouwd. Dat alles ter ere
van de haring. Juni is de
maand van de groene haring,
ons nationale gerecht bij uitstek.
Nergens anders eet men de haring als
in Nederland.
De vis komt natuurlijk ook elders
voor, maar de naam haring alleen in
het Westgermaans, in diverse varianten uiteraard. Zo kent het Fries hjerring, het Duits Hering en het Engels
herring. Een gewone vis met een onverklaarde naam. Het enige wat duidelijk is, is het tweede deel: het achFrank-rijk), bevat het ook veel Gertervoegsel -ing, dat aanvankelijk de
betekenis had 'behorend bij het door maanse woorden.
het grondwoord uitgedrukte'. Zo was
een koning iemand die behoorde tot, Gerookt verandert de haring in bokking. Men vermoedt dat de naam bokdie een afstammeling was van de
king te maken heeft met de kwalijke
goddelijke kunne, het goddelijke geslacht. Maar wat moeten we aan met geur die de vis verspreidt. Die zou lijken op de stank van een bok! Zo zegt
haar-, het grondwoord van haring?
de etymoloog Kiliaan in zijn beroemde boek uit 1599 dat bokking een af•VAN HARING TOT BOKKING
leiding is van bok en wel a foedo odore
Sommige etymologen denken dat
haar te maken heeft met de betekenis ('vanwege de verschrikkelijke geur') .
In het Middelnederlands kende men
'graten', maar de haring is niet zo
naast hocking de vorm bucking. Dit
graterig. Anderen gaan uit van heer
werd in het Middelhoogduits ont'leger', omdat hij in grote scholen
leend als bückinc, waaruit aan het
zwemt. Weer anderen zien een vereind van de vijftiende eeuw Buckling
band met het Oudengelse haar
'grauwwit, oud', dat in het Nieuwen- ontstond. -inc/-ing werd vervangen
gels hoar 'grijs, eerbiedwaardig' is ge- door het ook in onze taal bestaande
worden en dat in het Duits voorkomt achtervoegsel -ling. Overigens is -ling
als hehr 'verheven'. Hier zou dus een zelf ontstaan uit -ing door herinterpretatie, door het verleggen van de
verband bestaan met de kleur. De
lettergreepgrens. Woorden op -ing,
laatste verklaring brengt het woord
zoals edel -ing en Karol-ing, werden opin verband met het Latijnse procerus
'slank'. Geen enkele van deze vier hy- gevat als ede -ling en Karo-ling, als
woorden op -ling dus.
potheses is overtuigend.
Haring is een oud woord dat al in
•ANDERE VISSEN OP -ING
het Latijn van de 3de eeuw als aringus en in dat van de 6de eeuw als ha- Haring en bokking zijn niet de enige
ringus opgenomen is. In het Oudpro- vissenamen met het achtervoegsel
-ing. We hebben ook nog de paling,
vencaals ontwikkelde het zich tot
de spiering en de wijting. En de hou
arenc en in het Italiaans tot aringa.
natuurlijk. Hoewel, natuurlijk?-ting
Het Franse hareng stamt van het Frankische haring. Het Frans is weliswaar Deze zalmachtige vis is mij even onbekend als zijn etymologie. Men kan
net als het Provençaals en het Italitoch nauwelijks aan een afleiding
aans een Romaanse taal, dus ontvan hout denken. Paling is evenmin
staan uit het Latijn, maar omdat de
Germaanse Franken in dat Franstali- erg helder. Er zijn geen varianten in
ge gebied gewoond hebben (vandaar andere talen, zelfs niet in het Fries.

-ingvissen
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Voor een dikke paling — in tegenstelling tot de dunne aal — heeft men
vanwege de vormovereenkomst wel
aan paal als grondwoord gedacht.
Vergezocht. Overigens, is paling eigenlijk wel een -ingvis? In de oudste
teksten uit de 13de eeuw komt hij
voor als palending en paeldinc. Duisterheid alom dus.
Spiering en wijting lijken wat minder moeilijk te zijn. Wijting is afgeleid van wit en betekent dus 'witte
vis'. In vroeger Nederlands kwam de
variant wittingh eveneens voor. Het
Engelse whiting is in de 15de eeuw
aan het Nederlands ontleend. Ook
onze spiering — genoemd naar zijn
lange smalle vorm als die van een
spier — is een leenwoord geworden
in verschillende andere talen. Het
Amerikaanse Engels heeft het overgenomen als spearing. Naast spiering is
in Nederland spierleng ontstaan. Dat
woord kwam al in de middeleeuwen
in het Schotse Engels terecht als spirling, en vandaaruit in het Frans als
éparlan 'kleine zeevis' en spirlin 'zoetwatervis'.
Vlaggetjesdag met schitterend gepavoiseerde boten. De schilden uit
Padua, de Pavese schildjes, zijn in de
loop van de tijd veranderd in vlaggetjes. Men paveseert of pavoiseert de
schepen van de haringvloot al sinds
de achttiende eeuw. Vlaggetjesdag is
van oorsprong een Vlaardingse traditie.
Vroeger bestond de haringvloot
uit houten buizen. In de veertiende
eeuw waren dat nog kleine open
schuiten, maar in 1416 werd de eerste grote haringbuis gebouwd in Enkhuizen. Buis (Middelnederlands buse)
in de betekenis 'schip' is via het Franse buse ontleend aan het middeleeuws-Latijnse buza/bucia 'zeilschip
voor vrachttransport'. In Vlaardingen
voer de vloot van haringbuizen vroeger op 15 juni uit. De zondag ervoor
werd het buisgebed gebeden en zong
men de buiszang. En 15 juni was buis
< -jesdag.
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wordt gelegd, raken waarden als sociale gelijkheid en rechtvaardigheid
:.,, :..L.
buiten beeld."
Beleidmakers hebben weinig oog
voor de invloed van taal, aldus Van
Twist. Ze verwarren metaforen te gemakkelijk met beschrijvingen van de
werkelijkheid. Van Twist: "Die beelden zijn constructies. Door verschillende beelden met elkaar te confronteren kun je inzicht verschaffen. Je
ven in de jaren tachtig de mond vol kunt over asielzoekers spreken als
over een 'aanzwellende stroom' die
had: terug naar de kernactiviteiten,
moet worden 'ingedamd' om te vooren branchevreemde, verliesgevende
komen dat Nederland 'het afvoerputonderdelen afstoten."
Wiej e van Europa' wordt. Maar dan ga je
van
de
Commissie
leden
"De
gel", analyseert Van Twist, "probeer- eraan voorbij dat het om mensen
den greep te krijgen op de werkelijk- gaat die uit hun eigen land gevlucht
heid door de zaken onder woorden te zijn vanwege de vreselijke omstandigheden daar en die wij hier onderbrengen. Als secretaris merkte ik dat
dak moeten bieden. Als je niet opdat niet zozeer lukte doordat ze de
past, nemen metaforen je eerst bij de
feiten op een rij hadden gezet, maar
hand, en dan bij de neus."
meer doordat ze de juiste metafoor
hadden gevonden. Dat is wat ik 'verbale vernieuwing' noem: het introdu- • WOORDENKRAMERS
Is verbale vernieuwing een mooie term
ceren van woorden en begrippen
voor het verplaatsen van lucht, en
waardoor de overheid ineens een
heel ander beeld oproept. Een ander zijn de woorden het enige wat veranbeeld vraagt ook om een andere stra- dert? Dat is een vooroordeel dat Van
Twist nadrukkelijk niet onderschrijft.
tegie om de overheid te vervolmaDe 'kerndepartementen' van de
ken."
Commissie Wiegel hebben reële gevolgen voor de reorganisatie van de
S OLIETANKER
Rijksdienst.
Verbale vernieuwers hebben succes
Ook met het bekende beeld van
als ze een spraakmakend beeld lanceren. Het best werken krachtige, nieu- ambtenaren en politici als woordenkramers is Van Twist het niet eens:
we beelden. Maar ook het stokoude
"Het is een wijdverbreide gedachte
'schip van staat' kan volgens Van
dat politici hun gebrek aan daadwerTwist nog nieuwe inzichten oplevekelijke actie verbergen achter wolken
ren: "Uit frustratie over het feit dat
van retoriek. Ik vind dat een veel te
de staat zo moeizaam te veranderen
beperkte visie op de rol van taal en
is, heeft Joop den Uyl hem wel eens
vergeleken met een olietanker: zo be- tekst in het bestuur. De tegenstelling
tussen taal en handelen, die ook zit
perkt is de wendbaarheid."
Het huidige beeld van de overheid in het adagium 'geen woorden maar
daden', is gekunsteld: ook het geis doorspekt met bedrijfsmetaforen.
bruik
van taal is een vorm van hanVan Twist: "Gisteren zag ik nog een
wethouder op tv die aan alle burgers delen. Ik weet niet wat ik me in de
bestuurlijke praktijk moet voorstellen
honderd gulden wilde teruggeven,
omdat zijn gemeente winst zou heb- bij handelen zonder begeleidende
taal. Een wet is een tekst, en subsidie
ben gemaakt — zo wordt de burger
een aandeelhouder. Mensen die zo'n is niet alleen geld, maar ook een
overeenkomst in woorden tussen een
concept als 'de overheid als bedrijf'
ambtenaar en een ontvanger. Sturing
niet meer relativeren, raken gevanvraagt om het smeermiddel 'taal'." <
gen in hun eigen manier van spreken. Want de overheid is natuurlijk
Mark van Twist: Verbale vernieuwing.
niet ingesteld om winst te maken,
Aantekeningen over de kunst van bestuursmaar om die taken op zich te nemen
kunde. 's-Gravenhage, VUGA Uitgeverij,
die zich niet goed rendabel laten uit1994. ISBN 90 5250 762 7. Prijs f 42,50
voeren. Als de nadruk op efficiency

Woorden en daden
an elke spoorlijn die wordt
aangelegd, aan elk stadsdeel
dat wordt gerenoveerd, gaat
een immense hoeveelheid
ambtelijke woorden vooraf.
Beleidsnota's, rapporten, preadviezen, notities en notulen. Vergaderingen, voorlichtingsbijeenkomsten, debatten. Nederland wordt bestuurd
door middel van gesproken en geschreven woorden. Dat is een stelling
waar niemand van zal opkijken. Behalve bestuurskundigen dan, want
die zijn zo gefixeerd op macht en invloed dat ze de rol van taal en teksten in het bestuur altijd hebben verwaarloosd. Dat vindt de Delftse bestuurskundige Mark van Twist, die
promoveerde op een onderzoek naar
de betekenis van taal voor de 'bestuurlij ke vernieuwing', de stroomlijning van het ambtelijke apparaat.
• KERNMETAFOOR

Net als een antropoloog die zich de
eetgewoonten en taal van een exotische stam eigen maakt, deed Van
Twist (28) participerend onderzoek.
Hij was secretaris van de Commissie
Wiegel, die in 1992 en 1993 onderzocht of het aantal ministeries kon
worden gereduceerd en die in haar
eindrapport het toverwoord kerndepartementen introduceerde: de Rijksdienst zou efficiënter functioneren
als het beleid — in kerndepartementen
— werd losgekoppeld van de uitvoering in verzelfstandigde of geprivatiseerde uitvoerende diensten.
Eerdere commissies hadden voor
hetzelfde doel andere, inmiddels in
onbruik geraakte toverwoorden bedacht, zoals verkokering. Van Twist:
"Voor de een is de overheid een systeem, voor de ander een netwerk, en
tegenwoordig is het een bedrijf. De
kerndepartementen met hun 'kerntaken' zijn ontleend aan de 'core business' waarvan men in het bedrijfsle-
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INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
Inlicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

gen gebruikt die tegen volwassenen niet
•HEET VAN DE NAALD!
In Om maar eens een cliché te gebruiken gebruikt kunnen worden. Hij geeft enibelicht de journalist, publicist en verta- ge honderden voorbeelden van dit spe
taalgebruik, zoals `Een stoel heeft-cifek
ler Ed van Eeden het cliché in al zijn ver
Hij laat onder meer-schijngvorme. vier poten!', dat gezegd wordt tegen een
zien wanneer wij clichés gebruiken en op een stoel wippend kind, of 'Kinderwanneer ze zinvol zijn. Verder plaatst tjes die vragen worden overgeslagen'.
hij een aantal veelgebruikte clichés in Behalve psycholoog is Schoonman taal
wat eerder tot uiting kwam-liefhbr,
hun context en draagt hij alternatieven
in publikaties als Autotaal en Killroy was
aan.
Om maar eens een cliché te gebruiken. here.
Over de platgetreden paden van de taal

Omdat ík het zeg! Over oudertaal wordt

wordt uitgegeven door Aramith en kost

uitgegeven door Aramith en kost

f 24, 90.
ISBN 9068341626

f 17,90.
ISBN 90 6824 161 8

Het boek verscheen eerder, in 1992, bij
Waterland van Wezel.

•VLAAMS
• MULTATULI

In het jaar waarin Eduard Douwes Dekker 175 zou zijn geworden, werden niet
alleen de laatste twee delen van zijn Volledige werken gepubliceerd, maar ver
ook een omvangrijk naslagwerk-schijnt
over zijn leven en werk: de Multatuli-encyclopedie. Ter voorbereiding van deze
encyclopedie verzamelde K. ter Laan
ruim dertig jaar lang vele duizenden gegevens over de schrijver en diens romans, toneelstukken, beschouwingen
en brieven. Doordat veelvuldig verwezen wordt naar plaatsen in de Volledige
werken, kan het boek gebruikt worden
als register op deze uitgave. Veel artikelen bevatten citaten uit Multatuli's
werk.

De taal van Vlaanderen is Vlaams en
niet Nederlands. Dat schrijft Charles
Vanderhaegen, die dat tracht aan te tonen met een reeks brochures die de titel
De Vlaamse taal dragen. Tot op heden
zijn er vijf brochures verschenen, waarin de auteur zijn standpunt toelicht en
ook het bewijs levert voor zijn stelling.
In de eerste brochure wordt de erken
bepleit van een Vlaamse stan--nig
daardtaal. De tweede en derde brochure
zijn Vlaams -Nederlandse woordenboekjes. De vierde laat zien hoe verschillend
Nederlands en Vlaams wel zijn. De vijfde brochure ten slotte geeft een geschiedkundig overzicht van de perikelen die de Vlaamse taal de laatste tweehonderd jaar heeft gekend.

De basis voor deze taal werd gelegd in de
15de eeuw, in West- Afrika. In het huidige Sranantongo zijn invloeden te bespeuren van het Engels (vooral grammaticale sporen), het Portugees, het Nederlands, verschillende Indianentalen en
het Chinees, Javaans en Hindoestaans.
In Surinaams van de straat (Sranantonso fiJ strati) verklaart de musicoloog componist Ronald Snijders de woordenschat van het Sranantongo. Hij geeft
van elk woord de belangrijkste betekenissen en laat bovendien zien hoe de
woorden in zinsverband gebruikt kunnen worden. Aan de woordenlijst gaat
een inleiding vooraf waarin de geschiedenis, de uitspraak en de schrijfwijze
van de taal besproken worden. Uit de
woordenlijst blijkt dat Nederlanders
moeten oppassen bij het interpreteren
van het Sranantongo: gevaarlijk betekent bijvoorbeeld `geweldig', en pietje is
geen naam maar een aanduiding voor
`piemel'.
Surinaams van de straat (Sranantongo fu
strati). Een lexicon van alledaags Surinaams is verschenen bij Prometheus en
kost f 19, 90.
ISBN 90 5333 282 0

•DRS. P
Bejaard melkvee is de nieuwe dichtbun

louter gevuld met oud-delvanIDrs.P,
(maar nog niet eerder gepubliceerd)
werk. De bundel bestaat uit twee delen:
`Beknopte bijzondere natuurkunde van
den gezonden mensch' en 'Middelpracht en eeuwse praal'. Het tweede deel
is interessant voor wie belangstelling
heeft voor de techniek van het dichten:
Drs. P zet bij elk gedicht kort uiteen wat
het zo aardig of aantrekkelijk maakt.
Daarbij gaat hij veelvuldig in op rijmschema's.
Bejaard melkvee is verschenen bij Ars

De brochures kosten f 11,- of 200 BF

Scribendi en kost f 24,50.

De Multatuli-encyclopedie wordt uitge-

per stuk; bij internationaal betalen

ISBN 90 72718 97 6

geven door Sdu Uitgeverij Koninginne-

dient u rekening te houden met de

gracht en kost f 59,50.

bankkosten. De uitgaven kunnen

ISBN 90 12 08181 5

schriftelijk of telefonisch besteld worden bij:
Charles Vanderhaegen

•OUDERTAAL

TE KOOP

Kortrijkse Steenweg 1121

De taal die ouders bij de opvoeding van
9051 St.-Denijs-Westrem, België
Tel./fax: 0032/9/222 65 03
hun kinderen gebruiken, is volgens de
psycholoog Wouter Schoonman geen
gewoon Nederlands. In Omdat ík het
zeg!, een boek over `oudertaal', merkt • SURINAAMS
Schoonman op dat een volwassene die I.)e taal die door de meeste Surinamers
tot een kind spreekt, aparte uitdrukkin- gesproken wordt, is het Sranantongo.
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Woordenboek der Nederlandsche

Taal (WNT)
Facsimile- uitgave 1994
Prijs f 1850,Telefoon: 020-6264960
(Luc Sunter)

• DIALECTEN
In 1895 hield het Aardrijkskundig Genootschap een dialectenquête. De honderdste verjaardag van dat onderzoek
was voor de Stichting Nederlandse Dialecten aanleiding voor een nieuwe enquête, die antwoord moest geven op de
vraag 'Is het echt zo dat de dialecten verdwijnen?' De bundel Dialect in beweging
bevat de beschrijving en de resultaten
van dit grootscheepse onderzoek, dat in
1994 van start ging met een schriftelijke
vragenlijst in 22 regionale dagbladen en
dat 10.000 reacties opleverde.
Dialect in beweging. 100 jaar na de enquêtes van Willems en Aardrijkskundig
Genootschap, deel 3 in de reeks 'Het

dialectenboek', is verschenen bij de
Stichting Nederlandse Dialecten en
kost f 25,-.
ISBN 90 73869 03 X

WNT op cd-rom

INEDERLANDS VAN NU
Aflevering 1 van Nederlands van Nu
1995 is geheel gewijd aan het taalcongres dat de Vereniging Algemeen Nederlands hield op 19 november 1994
in Kortrijk. De 'handellngen' van het
congres 'Humor in het Nederlands' bevatten de voordrachten over humor in
Nederlands proza, in de poezle, in de
politiek en in de journalistiek. Het
tijdschrift sluit af met de lezing van
Drs. P over humor in de Nederlandse
taal.

N

z

Het grootste woordenboek
ter wereld, nu op cd-rom
Bijna 150jaar geleden werd begonnenaan
wat het grootste woordenboek ter wereld
zou worden: het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, afgekort het WNT.

3,5 meter boekenplank op een cd
De meest geraadpleegde bron voor de

bron
geraadpieegde
D meest
andere
Nederlandse
woordenboeken
is►r de
nu
andere Nederlandse
verkrijgbaarop
cd-rom. +

Een abonnement op Nederlands van
Nu kost Bfr. 650// 37,50 en is te verkrijgen bij de Vereniging Aigemeen
Nederlands, Kardinaal Mercierplein
1, B 2800 Mechelen. Betaling vanuit
Nederland via girorekening 3992897
t.n.v. VAN, Mechelen.

ken is nu

verkrijgbaar op edom.
De voordelen van deze versie laten zich
raden:
razendsnel
door
aIlezich
40
deze versie
laten
van navigeren
De ween
delen
het WNT
met 0.8. door
de volgende
raden:van
razendsnel
navigeren
zoekmogelijkheden....
delen van iet WNF` met o.a. de volgende
-zoekmogelijk.heden....
oplemma;

- - oirlemma;
op woorden en combinaties van
woordendoor
het gehele werk
van
woordencombinaties
- op
(het
zoeken);
i heed
_ l rear
v z.g.n. full-text

- naar
e }, die in
' van woorden
e ..
Chetbetekenissen
een artikel voorkomen
c die ht
v
- ter
(het z.g.n. cross-reference of hypertext

een artikel voorkomen

zoeken);
(het z.g.n. cross-reference of hypertext

en de
mogelijkheid om zelf annotaties toe
teken);;
te voegen aan

artikelen.

Voor deze

om zelf annotaties
► de mogelijkheid
annotaties
wordt een aparte index
te
voegen
aan
artikelen.
Voor deze
aangemaakt.
toe

annotaties wordt een aparte index

Het WNT op cd-rom verschijnt

in

september 1995.

roneen
verschijnt
in
HetnuWNT
opontvangt
Wie
intekent
korting van
'1995.
september
fl. 500,00 op de verkoopprijs van
nü intekent ontvet een kering van
fl.Wie
1995,00inclusiefBTW.

W oorden, die door onsen Raad Diet als gennanismen worden aangemerkt, krijgen in ODS archief
de aanduiding: G. G. Ziehier eenige GG's.
SCHRIJVBN. Ben woord dat reeds in onze
oprichtingsvergadering a1s voorbeeld van een
hinderlijk insluipsel werd naar voren gebracht en'
dat nog voorfdurend door onze leden wordt gesignaleerd. En toch voor ODS heel bepaald: GG!
Daar het woord - zegt een lid van den Raad op een onafgebroken gebruik van drie en een
halve eeuw kan bogen, gaat bet Diet aan bet DU
nog voor een germanisme uit te maken. - Deze
infinitief kan in bet Nederlandsch iederen dag
opDieuw worden gesubstantiveerd, zegt een ander
lid. Met deze laatste uitspraak is een derde lid
bet \Vel Diet gebeel eens, maar ook hij wit bet
wooed zeker Diet als een germauisme beschouwd
hebben, Bet is een stadhuiswoord, zegt .dit
lid, en wordt ook als zoodanig gevoeld. Pus ....

11. 500,00 op de verkoopprijs van
BTW.
~~fhet
Voor
intekening
WNT op cd-rom
#1. 1995,00
c ~ op
kunt u gebruik maken van het
bij de
intekenfonnulier
cd-rom
op het WNT
op WNTVoor intekemngbehorende
brochure
het april-nummer
vanOnze
het'
gebruik
makenvan
kunt Uuit
Taal.
Bent u niet behorende
meer in hetbijbezit
van
de WNTintekenformulier
deze
brochure,
danapril-nummer
kunt u gebruik
maken
Onze
van
uit het
brochure
van
onderstaande
bon
of
een
kopie
van
Til. Bent u met meer in het bezit
daarvan.
De
brochure
'
met
het
gebruik
maten
kunt
a
Shure,
deze
intekenfonnulier
wordt
daneenbinnen
kopie
bonu of
van onderstaande
enkele
dagen
toegezonden.
daarvan. Dc brochure • met het.

da

-------_
.._--------wordt
u dan binnen:
intekenformulier
Bon
voor
meer
informatie
enkele dagen toegezonden.

Ondergetekende wenst de folder met
intekenfonnulier voor het WNT op cd-rom
Boca voor meer informatie`
te ontvangen.

Ondergetekende wenst de folder ~e
int—— enformul er voor het WNT op cd-rom
naam:
te ontvangen.
adres:

postcode:

adres.

plaats:
postcode:
Deze bon kunt u sturen naar:

plaats:
AND
Electronic Publishing B.V.

GG!

Antwoordnummer 100
3000 WB Rotterdam

Onze Taal, mei 1933, biz. 10

(een postzegel is niet nodig)
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Bisschop Moller:

'Het maken van een d oede

De nieuwe reddingsactie
moet voor een periode van

,

aangepastecatechismus

zeker 80 jaar garanderen dat
de toren van Pisa omvalt

is een heidens werk'

Algemeen Dagblad

de Volkskrant

Met behulp van een speurhond
konden de verdachten worden
getrakteerd en aangehouden.
Haag en Laag

olgens de andere opvatting
is de mens een
breekbaar wezen dat voortdurend blootstaat
aan krenkingen en
aanslagen, en met
grote liefde, begrip
en nazorg door het
leven moet worden geloosd.
de Volkskrant

Roergebakken

varkenshaar

ro

Dat moeten de makers van de Multimedia begrippengids ook gedacht hebben toen ze aan
de slag gingen. Het resultaat is een gids die
een beetje tussen kant en wal dreigt te vallen.

met bloemkool

Technisch Weekblad

U heeft nodig voor 4 personen: 500
gram varkenshaas, 300 gram
bloemkoolroosjes, 8 bosuitjes, 1/2

De 63- jarige actrice Elizabeth Taylor
wilde niet naar het ziekenhuis en ligt
nu met monitors naast haar bed.

Friso, Nieuwsblad voor Workum

H

RUG G ESP R A A K

s .\ { J C E :E:'ç : `[ :[1T G R O'::EV VREUGD][

et Groningse dorp Uithuizer-

De Telegraaf

meeden rehabiliteerde de

naam van de Groningse

dichter en schoolmeester Willem de

Mérode (1897 1939), die in 1924 werd
-

ontslagen vanwege intieme omgang
met drie jongens, met een gedenkteken, een tentoonstelling en een toneelstuk van Jeugdtheater De Citadel.
NRC Handelsblad

(voetnoot 2)

Een geleerd woord is een woord dat uit verschillende geledingen bestaat, zoals keukenstoel uit keuken en stoel of gladheid uit glad
en -heid.

EEN MERCEDES
UIT DE C~KLASSE
MET ALLE
BEDENKELIJKE
EXTRA'S OF
FL. 60.000,00
KONTANT.

Ontwerp van decreet Vlaamse Raad (nr. 728)

Folder loterij

Samen met een team wetenschappers van IBM werden deze
stukjes ingevoerd in een uniek computerprogramma.
Advertentie IBM

ONZE

taal

RESCJIE RMVROUW II.K.IJ. PRINSES JULiA.NA

IN DIT NUMMER O.A.

'ALS U BEGRIJPT WAT IK BEDOEL'
Congres op 21 oktober
DE TAAL VAN TOONDERS DORKNOPER

ANS, STER, AAP, PINT, LID
Letterwoorden zijn vaak ook bestaande woorden.
DE INLEIDING VAN EEN TOESPRAAK

CONDOOM: 'GOM DOE OM'
Een bijzondere vorm van etymologie
LEGERTAAL

DE UITSPRAAK VAN ENKELE FRANSE LEENWOORDEN
Speciaal, cruciaal, aubergine, energie en ingenieur

DUBBELE ONTKENNINGEN
NEOLOGISMEN VAN VAN KOOTEN EN DE BIE

MAANDBLAD VAN HET GENOOTSCHAP ONZE TAAL
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Congres 'Als u begrijpt wat ik bedoel'
168
Rene Appel

Acrohomoniemen
ANS, STER, AAP: letterwoorden zijn vaak ook bestaande
woorden. Is dat toeval?
174

ChristineSwankhuisen
De inleiding van een toespraak
Vijf adviezen voor een pakkende opening.

G E N 0 0 T S C H A P

ONZE

taal

Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
Telefoon 070-3561220
(Fax 070-3924908)
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
42.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Niet alleen 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
toestemming van de redactie nodig.
De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
voorzitter:
H.A.M. Hoefnagels
vice-voorzitter:
dr. D. Dolman
secretaris:
C.N.F. van Ditshuizen
penningmeester:
H.P. van Leeuwen r.a.
leden:
Jozef Deleu
dr. H. Heestermans
mevr. drs. Vera Illés
mevr. drs. A. Kosterman
dr. J. Renkema
prof. dr. J.W. de Vries
SECRETARIAAT:
drs. P.H.M. Smulders, directeur
mevr. H.M.J. van der Laan, secretaresse
mevr. H. Bakker
Gerda Wessels
Taaladviesdienst:
Roos de Bruyn
Liesbeth Gijsbers
Louise Offeringa
W. Sterenborg
Redactie:
Peter Smulders, secretaris
Frank Jansen
Jaap de Jong
Kees van der Zwan
Vaste medewerkers:
Jaap Bakker, Peter Burger, Harry
Cohen, Nico Groen & Erik Viskil,
Hans Heestermans, Martin de
Koning, Marlies Philippa, Rob
Rentenaar, Ewoud Sanders, Erik van
der Spek, Pieter Uit den Boogaart,
Jules Welling
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Redactie Koenen
Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 5,-. Abonnementsprijs
(inclusief lidmaatschap) voor Nederland, België, Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen f 33,- per jaar
(Bfr. 600); buiten deze landen f 48,per jaar (per luchtpost f 53,-). Op
groepsabonnementen wordt korting
verleend. Inlichtingen hierover bij
het secretariaat. Opzegging van een
abonnement dient te geschieden
vóór 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 24,50 per
jaar; opgave voor CJP'ers uitsluitend
aan Federatie CJP, Postbus 3572,
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Congres 1995
N

'Als u begrijpt wat ik bedoel'
Complexe kennis toegankelijk maken voor iedereen
Het bestuur van het genootschap nodigt u uit voor zijn 20ste congres, gewijd aan
publieksvoorlichting. Het congres wordt gehouden op zaterdag 21 oktober 1995
in de Jaarbeurscongreszaal (Beatrixgebouw) te Utrecht (bij het Centraal Station).
Aanvang 1 0. 15 uur; einde 1 6. 45 uur.

PROGRAMMA
10.15

welkomstwoord door de voorzitter van het genootschap, H.A.M. Hoefnagels

10.20

korte inleiding door de congresvoorzitter, dr. D. Dolman

10.25-10.50

LEZING door Herbert Blankesteijn, wetenschapsjournalist bij NRC Handelsblad en regisseur van

10.50-11.15

het tv - programma 'Klokhuis': over het populariseren van nieuws uit de wetenschap
LEZING door dr. David Overbosch, internist bij het Rode- Kruisziekenhuis in Den Haag: over
medisch abracadabra en de vertaling daarvan

11.15-11.45
11.45-12.10

KOFFIEPAUZE + informatiemarkt
LEZING door mr. M.R. Wijnholt, oud - rechter, oud -lid van de Hoge Raad en lid van de Raad van
State: over (on)begrijpelijke rechtspraak

12.10-12.35

LEZING door Henny Stoel, nieuwspresentator en - redacteur, en presentator van het NPSradioprogramma 'Wat een taal'. Over de taal van het NOS- journaal

12.35-12.50
12.50-14.00
14.00-14.25

UITREIKING GROENMAN TAALPRIJS (van de stichting LOUT) aan een televisiepresentator
LUNCHPAUZE + informatiemarkt
LEZING door Gregor Frenkel Frank, reclamemaker en tv - presentator: over niet weten tegen wie
-

je wat hoe moet zeggen in de reclame

14.25-14.50

LEZING door Frans Boenders, kunstredacteur en presentator /producer bij BRTN -radio en

14.50-15.05

- televisie: hoe haal je kunst en cultuur uit hun ivoren toren?
TOEKENNING ERELIDMAATSCHAP van het genootschap aan de heer Marten Toonder

15.05-15.35
15.35-16.00

THEEPAUZE + informatiemarkt
LEZING door dr. jan Terlouw, Commissaris van de Koningin: over (on)toegankelijke taal in
politiek en openbaar bestuur

16.00-16.45
16.45

vragen uit de zaal aan de sprekers
sluiting

De informatiemarkt betreft onder meer de verkoop van boeken, en een presentatie van diverse
instellingen die tot taak hebben het publiek voor te lichten.

AANMELDING VOOR DEELNAME
in deze aflevering van Onze Taal is een aanmeldingskaart opgenomen. Wilt u aan het congres deelnemen, stuur dan de ingevulde kaart zo spoedig mogelijk naar het genootschap, in elk geval vóór zaterdag 7 oktober. U kunt u met de aanmeldingskaart tevens opgeven voor de lunch. De toegangsprijs bedraagt f 10,-; de maaltijd kost f 19,50 per persoon.
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbankrekening 115040 van het Genootschap Onze
Taal te Den Haag (o.v.v. 'congres') volgt toezending van de bestelde kaart(en)/lunchbon(nen). Dit bedrag dient uiterlijk 6 oktober in ons bezit te zijn.
Het aantal plaatsen is helaas beperkt (ruim 1 000); meld u dus op tijd aan.
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ANS is niet alleen een spraakkunst, maar
ook een meisjesnaam. En MOS doet aan
Management- Ondersteuning en Strategie,
maar je kunt je er ook op neervlijen. Letterwoorden zijn, kortom, vaak ook bestaande
woorden. Hoe toevallig is dat?

Acrohomoniemen
René Appel

Er is natuurlijk van alles te zeggen
over dit deel van een personeelsad-

als LEF en MOS acrohomoniemen te
noemen, een combinatie van acroniemen en homoniemen (homoniemen
zijn woorden met meer dan één betekenis) .
Gedurende enige tijd heb ik acrohomoniemen verzameld. Ik noteerde
voorbeelden die ik tegenkwam in
kranten, weekbladen en tijdschriften.
Daarbij hanteerde ik de volgende
restricties.
- Het letterwoord moest uit minimaal drie letters bestaan. OM
(Openbaar Ministerie) en AD (Algemeen Dagblad) werden dus uitgesloten. Ze worden in het algemeen ook niet als letterwoord uitgesproken, maar met afzonderlijke
klanken: oo-èm, aa-dé.

S HAVANK
Acrohomoniemen blijken populair;
ik heb de indruk dat de bedenkers
van een afkorting vaak met opzet
zo'n type letterwoord kiezen. Ze manipuleren kennelijk de af te korten
tekst zodanig dat er een acrohomoniem te voorschijn komt. Het blijkt
al een beetje uit het voorbeeld van
EVITA: van het eerste woord worden
de eerste twee letters gebruikt om een
mooi acrohomoniem te krijgen.
Soms wordt een lidwoord 'meegeno-

vertentie van de gemeente Gouda,

- Het letterwoord in zijn oorspron-

men' en een ander woord 'gesplitst'

bijvoorbeeld over het begrip in gang
gezet en de modieuze term flexibiliteit.
Of over de weinigzeggende openingszin, waarin zoveel staat als 'de stafafdeling MOS zoekt stafmedewerker
MOS'. Maar daar wil ik het hier niet
over hebben. Mijn interesse gaat uit
naar afkortingen als MOS en LEF. Het
zijn voorbeelden van acroniemen
(letterwoorden), maar dan wel van
speciale acroniemen. In het algemeen zijn acroniemen afkortingen
die mogelijke woorden zijn in het
Nederlands, zoals ZOK (Zuidhollands
Overleg Kindercentra) of SEP (Stichting Economische Publicaties). MOS
en LEF zijn daarentegen behalve mogelijke ook feitelijke woorden; ze bestaan al in het Nederlands en hebben
al een andere, 'eigen' betekenis.
Daarom stel ik voor om acroniemen

kelijke betekenis moest een Nederlands woord zijn. Dat betekende
dat woorden als TOOL (Technologie Overdracht OntwikkelingsLanden) en NOS (Nederlandse Omroep Stichting) niet werden opgenomen.
- De woorden waar het acroniem
een afkorting van was, moesten
Nederlands zijn. Dus acroniemen
als MARIKEN (Modules to Assess,
Register and Increase Key-skills in
Education - Nijmegen) en ALS
(Automated Library Systems
Netherlands) vielen buiten de verzameling.

ten behoeve van een aantrekkelijk
acrohomoniem, zoals in HAVANK:
Het Automatisch VingerAfdrukkensysteem Nederlandse Kollektie. Bij
sommige acrohomoniemen is er een
woord 'vergeten', zoals arbeid in OPTIE, dat staat voor Stichting voor Opleiding Training en Inpassing in arbeid en Emancipatie. Af en toe krijg
je de indruk dat eerst het acrohomoniem er was en dat daarna de af te
korten tekst erbij bedacht is, zoals in
ZWALUW (Zelfstandig Werken bij
Aanvankelijk/technisch Lezen met
Uiteenlopende Werkvormen). Daarnaast zijn er nog de acrohomoniemen die minder strikt als afkortingen
te beschouwen zijn en over het algemeen ook niet met hoofdletters worden geschreven, zoals Rover (Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer).

ij de Stafafdeling Management-Ondersteuning en Strategie (MOS) bestaat de vacature voor de functie van stafinedewerker MOS (v/m). Op 23
september jl. heeft de Raad van de
gemeente Gouda de 'Strategienota
Organisatie-ontwikkeling; naar een
nieuwe topstructuur' vastgesteld.
Daarmee is een belangrijk veranderingsproces in gang gezet: het LEFproces (Leidinggeven, Efficiency en
Flexibiliteit). Bij de vormgeving van
de nieuwe topstructuur is tevens de
Stafafdeling MOS in het leven geroepen."
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De volgende twee typen letterwoorden beschouwde ik wel als acrohomoniemen:
- persoonsnamen, bijvoorbeeld

EVITA (EValuatie Instrument Taalvaardigheid Allochtonen);
werkwoordsvormen, zoals RED
(Regionaal Energiebedrijf Dor
-drecht).

Het toekennen van woordgeslacht ik de acrohomoniemen van drie letters vergeleken met drieletterwoorden
(genus) aan acrohomoniemen gein het Groene Boekje. Daartoe heb ik
beurt niet helemaal systematisch. Er
vanaf bladzijde 9 om de tien pagina's
bestaat in het algemeen een neiging
om afkortingen en acroniemen onzij- de drieletterwoorden uit het Groene
Boekje genoteerd (waarbij de ij gold
dig te maken. Daarbij wordt dan
als één letter). 71% procent van de
voorbijgegaan aan het geslacht van
woorden uit deze steekproef bleek de
het woord dat de basis zou moeten
zijn voor de
genustoekenBIZON:
Bibliografisch ZOekprogramma Nederlandse
ning, zoals
blijkt uit het
Ietterku nde
SOM (de StichCOLIBRI: COmpu
ting Opbouwwerk MaasAMAZON: AutoM Atische ZinsONtleding
land). MisTOEKAN: TOEristi sche Klapper voor ANtwerpen
schien komt
dit door het
LENS:
Lenig E N Snel
feit dat het
RijksAm btenaren Sportvereniging
RAS:
vaak gaat om
het centrum,
het instituut, het bedrijf, het bureau,
mkm-klankstructuur te hebben, terwijl
dat binnen mijn verzameling
enzovoort. In bepaalde gevallen lijkt
het lidwoord te worden bepaald door acrohomoniemen geldt voor 79%
(waarbij eigennamen en werkwoordshet woordgeslacht van het `gewone'
woord achter het acrohomoniem, zo- vormen buiten beschouwing
werden gelaten). Er is
als in het LID (de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en het
dus inderdaad een
LOT (de Landelijke Onderzoeksschool tendens om
Taalwetenschap).
vooral woor-

terLinguïstiekBRlef

SchakelTraject Eerste opvang
Rotterdam
EVA: Educatie Vorming en Arbeidsinpassing
Europese Vrij handelsAssociatie
EerstelijnsVoorzieningen Almere
MOS: Management- Ondersteuning
en Strategie
MedezeggenschapsOrgaan Studentenbeleid
MigrantenOmroep Stichting

•

SPORT, PINT

Uit sommige van de bovenstaande
voorbeelden is u waarschijnlijk al
duidelijk geworden dat de bedenkers
van een acrohomoniem vaak zoeken
naar een woord dat wat de `eigen' betekenis betreft veelzeggend of misschien symbolisch is, zoals in het geval van AAP. De volgende acrohomoniemen zijn ook van dit type: SPORT
(Voetbalvereniging Samenspel Past
Op Rechter Tijd), GOES (Voetbalvereniging Gezamenlijk Opwaarts
Eendrachtig Sterker, inderdaad uit Goes),
CAPABEL (Continue Aandacht
in Projectmaden te kiezen
DRIELETTERWOORDEN
tige Aanpak
als BAD
Bos En LomEr bestaat een sterke voorkeur voor
(Bond van
acrohomoniemen die uit drie letters
Autonome
mer - welzij nsproj ect
Dierenbestaan. 59%) van mijn totale bet.b.v. alvrienden),
stand van 188 acrohomoniemen belochtonen),
staat uit drieletterwoorden, variërend GIS (GeoVISA (Vervan AAP (Apen Adoptie Project) tot
grafische
eniging van
ZOG (Zaanse Onafhankelijke Groepe- Informatiering). Ook als de af te korten naam
systemen) en
Internationale
PIT (ProtesStudenten Amveel langer is dan drie woorden,
komt men toch vaak uit op een acro- tants Interkerkesterdam), SPA
lijk Thuisfront).
(Stichting Project
homoniem dat uit drie letters bestaat. De volgende twee voorbeelden,
Bij de keuze voor dit
Archeologie) en PINT
(Promotie INformatie Tradiwaarvan vooral het laatste opvallend type woorden worden taboewoorden duidelijk uitgesloten. Toen
tioneel bier). In het laatste geval is de
is, kunnen dit illustreren:
- BOA: Centrum voor BeroepsOn`eigen' betekenis ook nog eens duidede Katholieke Hogeschool Tilburg
dersteuning en Advisering vrouuniversiteit werd, veranderde de naam lijk verbeeld in het hiernaast afgewen en meisjes;
dan ook in Katholieke Universiteit
drukte logo van de vereniging.
- BAS: Vereniging van ouders van
Brabant (KUB).
Aan de andere kant zijn er ook gekinderen met gedragsstoornissen
vallen waarin men kennelijk geen redie worden veroorzaakt of vererkening heeft willen houden met de
Opvallend genoeg zijn er nogal wat
gerd door conserveringsmiddelen
oorspronkelijke betekenis van het letacrohomoniemen, vooral onder de
(Benzoaten), Azo-kleurstoffen
drieletterige, die als letterwoord meer terwoord. Is er nog hoop voor degeen/of Salicylaten in de voeding.
dan één betekenis hebben. Ze liggen nen die een acrohomoniem kiezen
kennelijk goed in het gehoor. Hieron- als SAP (Socialistiese Arbeiderspartij)
Binnen die drieletterwoorden lijkt er
of SLAB (Stichting Literaire Activiteider volgen enkele voorbeelden.
weer een voorkeur te zijn voor woor- ANS: Actiefront Nationaal Socialisme ten Breda)?
<
den met de klankstructuur medeklinAlgemene Nederlandse Spraakker-klinker-medeklinker (mkm). Om
kunst
na te gaan of die indruk juist is, heb
STER: STichting EtherReclame

•
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REACTIE S
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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen 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 IN MEI
P. Walstra - Wageningen
n het meinummer van Onze Taal gaat
N. Konings in op het rijmpje
In mei
Leggen alle vogels een ei.
Behalve de koekoek en de griet,
Want die leggen in de meimaand niet.

Hij schrijft dat "hier iets niet klopt ",
en concludeert dat het gaat om "prietpraat": "ze leggen niet omdat ze niet
leggen!"
De heer Konings heeft gelijk dat er
hier inhoudelijk iets niet klopt; nog belangrijker is echter dat het oorspronkelijke rijmpje luidde (zie bijvoorbeeld Jac. P.
Thijsse in Het vogeljaar, 1905):
In mei
Hebben alle vogels een ei.
Alleen de kwartel en de spriet,
Die leggen in de meimaand niet.

Dat is eenvoudig een constatering. De
kwartel en de spriet (een andere naam
voor de kwartelkoning) leggen inderdaad
pas in juni. Het rijmpje is in de loop der
jaren dus erg verbasterd, zelfs op een wat
komieke manier. Want de enige vogel
die geen uitzondering op de regel kan
zijn, is de koekoek, die haar eieren legt in
het nest van een andere vogel.
In de verbasterde versie heeft het
rijmpje geen betekenis meer; het is gereduceerd tot een aardig klinkend versje.
Inderdaad, "prietpraat ".

n MEISJESNAAM OF EIGEN NAAM?
K. van Tuinen - medewerker afdeling

Burgerzaken, Apeldoorn
o Daan vraagt zich in het meinummer
af of het gebruik van het door haar verfoeide woord meisjesnaam in een wet
dwingend wordt voorgeschreven. Dat is
niet het geval.
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Het Burgerlijk Wetboek spreekt van
'geslachtsnaam'. De geslachtsnaam van
een wettig, gewettigd, geadopteerd of erkend kind is die van zijn vader of die van
zijn moeder. Een gehuwde of niet meer
gehuwde vrouw is bevoegd de geslachtsnaam van haar man te voeren of aan de
hare te doen voorafgaan. De gehuwd (geweest) zijnde vrouw mag dus kiezen hoe
zij wenst te worden aangesproken of aangeschreven. Dat geldt ook voor de ver
haar naam in documenten-meldingva
als paspoort en rijbewijs. De voorschriften spreken steeds van eigen naam. Zij
kan dat naamgebruik officieel laten vastleggen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (het vroegere
bevolkingsregister). Iedere vrouw die
trouwt of wier huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, krijgt een formulier thuisgestuurd waarop zij kan invullen welke naam zij wenst te gebruiken.
Als zij dat formulier niet invult, wordt zij
door de overheid onder haar eigen naam
aangeschreven. Stuurt zij het ingevulde
formulier wel terug, dan registreert de gemeente dat zij overeenkomstig haar
wens voortaan door de overheid uitsluitend onder haar mans naam of onder
diens naam gevolgd door haar eigen
naam aangeschreven wordt.
Vaak wordt gedacht dat het huwelijk
voor een vrouw behalve een verandering
van haar burgerlijke staat ook een naamswijziging met zich meebrengt. Dat is beslist niet het geval: zij behoudt haar eigen
geslachtsnaam. De registratie van het
naamgebruik gaat alleen over hoe zij
door de overheid wil worden aangeschreven.
Overigens heb ik in de praktijk nooit
gemerkt dat het woord meisjesnaam misleidend, denigrerend en discriminerend
werkt, zoals Jo Daan stelt. IDagelijks vragen de ambtenaren van Burgerzaken vele
malen naar de meisjesnaam, zonder dat
dit op bezwaren stuit.
Dat een meisje vroeger uitsluitend

door haar huwelijk 'vrouw' werd en dat
daar tegenwoordig anders over wordt gedacht, weet ik ook wel. I)e aanduiding mejuffrouw wordt bijna niet meer gebruikt.
Maar de ervaring is toch dat verreweg de
meeste gehuwde vrouwen kiezen voor het
gebruik van de naam van de echtgenoot,
al dan niet gevolgd door - inderdaad - de
eigen naam.

n NAMEN HUWELIJKSFEESTEN
Ir. Heine G. Wagenaar c. i. Haren (Groningen)

B

ij het artikel 'Hoe meer, hoe minder'
van Frank Jansen, in het februari/
maartnummer, is een lijst met namen
voor huwelijksfeesten afgedrukt. Er wordt
geen bron bij vermeld, maar zeer waar
een Amerikaanse. I)at-schijnlket
leid ik af uit de twee andere bronnen die
ik ken: de jaren geleden in het dagblad
Trouw verschenen rubriek van Heleen
van Batenburg, en het boek Convenances
et bonnes manieres van Berthe Bernage.
De drie bronnen stemmen groten
overeen, maar er zijn ook verschil--dels
len. Hoeveel jaar is een tinnen huwelijk?
Volgens Berthe Bernage en het lijstje bij
het stuk van Frank Jansen 10 jaar, maar
volgens Heleen van Batenburg 6 1 /4. Als
het gaat om het porseleinen huwelijk zijn
Jansen en Van Batenburg het met elkaar
eens (20 jaar); Bernage houdt het op 15
jaar.

n PERSPECTIEF

1. Stelpstra - Leiden
n het artikel over het proefschrift van
José Sanders (Onze Taal van mei 1995,
blz. 120) wordt erg slordig omgesprongen met het begrip perspectief. Dat begrip
wordt in het artikel als volgt gedefinieerd: "In een tekst bepaalt het perspectief door wiens ogen je als lezer de ge-
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wordt, kan dit dus als een versterking van
beurtenissen ziet en uit wiens mond je
uitspraken en meningen te horen krijgt."
perspectief beschouwd worden; dat is wat
In het als voorbeeld behandelde bij
er in deze tekst gebeurt.
legt het ar--belvrhanBozRut
tikel in de eerste zin (in parafrase: Boaz
gaat zijn roes uitslapen bij een koren- n DIXIELAND
hoop) het perspectief bij Boaz. Volgens
Bernard P. Hermens - Hamburg
mij is dat gewoon fout. Boaz is het onderwerp van het tafereel, dat getekend is
n het februari /maartnummer van Onze
vanuit het perspectief van de verteller. In Taal (over taal en getallen) legt Ewoud
de tweede zin (geparafraseerd: Als hij Sanders op blz. 40 een verband tussen de
slaapt, kruipt Ruth stilletjes bij hem) naam Dixieland voor de zuidelijke staten
komt Ruth in beeld, maar blijft het per- van de Verenigde Staten en het getal 10
spectief bij de verteller. Ook in het eerste (dix). Enige tijd geleden las ik tijdens een
deel van de derde zin (Om middernacht bezoek aan New Orleans in een brochure
schrikt Boaz wakker en...) ligt het per- een andere verklaring voor de naam
spectief nog steeds bij de verteller en Dixieland. Die geef ik, vrij vertaald, hier
niet, zoals in het artikel wordt gesteld, bij weer.
Boaz. Pas aan het eind van de derde zin
Van 1763-1767 hebben twee Ameri(...hé, daar ligt een vrouw!) verspringt kaanse landmeters, mr. Mason en dr.
het perspectief naar Boaz. Ik begrijp niet Dixon, de grens tussen de noordelijke en
hoe daarbij gesteld kan worden: "...ligt zuidelijke staten getrokken, de zogehet perspectief weer bij Boaz, nu zo sterk noemde Mason-Dixon-Line. Ten noordat we zelfs door zijn ogen kijken." Uit den van deze lijn was het houden van
die laatste vier woorden vloeit volgens de slaven verboden, ten zuiden ervan was
definitie hierboven nota bene regelrecht dat wettelijk toegestaan. Voor het Zuivoort dat het perspectief bij Boaz ligt! En den, met de vele plantages en goedkope
het ligt niet "zo sterk" bij Boaz, het ligt arbeidskrachten, betekende dit een groot
gewoon bij Boaz. Een perspectief ligt niet financieel voordeel. Daar dr. Dixon zich
een beetje of erg sterk op een bepaalde ook bezighield met de economische proplaats; het ligt op de ene plaats of op de blemen van de zuidelijke staten, werd
andere.
dat gebied Dixieland genoemd.
De politieke ontwikkeling van DixieNaschrift José Sanders
land leidde in de 19de eeuw tot de vor-

ming van de Confederatie. De sterke economische positie van de Confederatie ten
opzichte van het Noorden was een belangrijke oorzaak van de burgeroorlog,
die eindigde met de bevrijding van de slaven.
Of deze verklaring juist is, weet ik
niet; zij klinkt in elk geval aannemelijk.
Naschrift Ewoud Sanders

De herkomst van het woord D/dixieland is
onzeker. Er bestaan verschillende theorieën

over, waaronder die welke de heer Hermens
uiteenzet. De meeste naslagwerken kiezen
echter voor de verklaring die ik presenteerde

in het februari /maartnummer van Onze
Taal.

n UILEBAL

Frits Hasselman - Hendrik Ido Ambacht
n het interview met Hans van Maanen
in Onze Taal van april las ik: "Voor
voor een goed verhaal is dat ik-warde
het onderwerp zelf helemaal begrijp, verteer en dan opnieuw opbraak. Het stuk is
de uilebal die door en door verteerd uit
de maag komt."
Zeker omdat ik enkele boeken van
Van Maanen met interesse gelezen heb,
schrok ik hier wel van. Want uileballen
bestaan juist uit de onverteerde delen
van wat een uil at. <

In het interview zijn verschillende manieren
om perspectief uit te drukken door elkaar
gebruikt, ter vermijding van het complexere
begrippenapparaat in mijn proefschrift.
Daarin wordt uiteengezet dat er in tekst drie
soorten perspectief te onderscheiden zijn:

het lokaal aanwijzende gezichtspunt, het
beperkte personageperspectief (zoals het

De/het place
Coen Rombach - Haarlem

weergeven van spraak en gedachten) en de
globale 'kijk op de wereld'. Tussen en binnen deze soorten kunnen op basis van verschillende argumenten gradaties van perspectief-intensiteit worden vastgesteld.

In het genoemde bijbelverhaal wordt een
zin waarin Boaz' personageperspectief aanwezig is (Daar lag een vrouw) afgewisseld

met een zin waarin geen personageperspectief aanwezig is (in de literatuurwetenschap
vaak 'vertellersperspectief' genoemd), maar
waarin wel een aanwijzend gezichtspunt
kan worden onderscheiden aan de hand van

de structuur van de zin, hier afwisselend het
gezichtspunt van Boaz en Ruth. Wanneer

het gezichtspunt bij een bepaald personage
ligt, wat een 'lichte' vorm van perspectief is,

en vervolgens een 'sterker' personageperspectief van dit personage weergegeven

Stel: je schrijft een boek over Parijs,
is het plein, dus ook het place — geen
of je dient een boek over Parijs te ver- speld tussen te krijgen.. Of toch? We
talen. Heb je het dan over de Place de vertalen hier het woord place opzettela Concorde of over het Place de la
lijk niet, want dat zou een beetje raar
Concorde? Kortgeleden kreeg ik de
staan: het Concordeplein. Dus zou je
voortreffelijke gids Neem nou Parijs
zeggen dat het lidwoord ook niet mee door Philip Freriks (die van het dicvertaald behoeft te worden. Dan gaat
tee) in handen. Hé, hij spreekt over
het in dit geval dus meer om de logihet Place Vendome. Mijn eerste geca. Volgens mij klinkt de place beter,
dachte: een kleine afwijking van hem en zou de plaats de allereerste ver(of zijn uitgever natuurlijk), verder
taling moeten zijn. In Vlaanderen zal
niets aan de hand. Tot ik vervolgens
men er zeker geen moeite mee hebin die zelfde handen de Nelles Guide
ben. En bij ons...? Het waarschijnlijk
van Parijs nam, vertaald uit het
sterkste argument is dat een Frans
Duits. Ook daar: het Place des Vosges!
plein in Nederland niet plotseling onWas hier sprake van een epidemie?
zijdig moet worden. Mijn conclusie:
Zijn er taalpuristen aan het werk?
bewaar bij een onvertaald woord het
Ogenschijnlijk is er niets mis: het
<
oorspronkelijke geslacht.
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I ;enootscha p
zonder ruggegraat?
A. van der Aa - Amsterdam

ussen de watersnoodberichten door mochten op dinsdag 31 januari jl. de luisteraars naar radio 1 bij de KRO
hun bezwaren uiten tegen
slecht taalgebruik in de media. En
een ware vloedgolf aan grieven kwam
los. Daar moest vooral het Hilversumse radiovolk lering uit trekken,
leek mij.
Maar nee hoor, dat effect werd
acuut verpest door een slap type van
het Genootschap Onze Taal, die ver
kwam uitleggen dat klach-goelijknd
ten over taalverval van alle tijden
zijn. Alsof de duurzaamheid van
klachten een argument vormt tegen
de geldigheid van de bewering dat de
taal in verval is. (Zou hij dat ook van
kindermishandeling zeggen?) Alsof
het geen verarming is dat professionele taalgebruikers het verschil niet
meer weten tussen dat en wat, zorgelijk en zorgwekkend, reden en oorzaak,
waar en terwijl, optie en mogelijkheid,
tussen grammaticale en ongrammaticale constructies, tussen Engels en
Nederlands. En alsof die vervlakking
elders gecompenseerd zou worden
door nuttige, vernieuwende differentiaties in het journalistieke taalgebruik. Alsof het ook niets uitmaakt of
taalverandering in redelijk tempo
plaatsvindt via aanpassing aan nieuwe gebruikseisen (gestabiliseerd door
verstandig conservatisme), dan wel
razendsnel door ongeremde verloedering.
Gered door de Onze- Taalgezaghebber gingen de halfalfabete omroep kraaiers uiteraard vrolijk verder met
hun stroom barbarismen, malapropismen, pleonasmen en anakoloeten.
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En ik dacht: dat prachtige blad van
het genootschap blijf ik lezen, maar
die ruggegraatloze houding van ze
wens ik niet te steunen. Misschien
geldt dat voor meer lezers.

betrof. Dat is helaas niet het geval. Het
dat/wat- probleem is bijvoorbeeld van

NASCHRIFT REDACTIE
De hartekreet van de heer Van der Aa is
niet de eerste met deze strekking die
Onze Taal bereikt. Haast elke maand
smeekt er wel een inzender om tuchti-

een totaal ander gehalte dan het door
elkaar halen van zorgelijk en zorgwekkend. De toenemende voorkeur voor
w-vormen boven d-vormen bij betrek
voornaamwoorden is een vorm-kelij
van taalverandering die al meer dan
een eeuw in onze taal gaande is. Hele
groepen uit de bevolking hebben op
dit punt nu al een andere grammatica

ging van taalbrokkenmakers in de media. Toch laat Onze Taal zich niet ver-

dan de heer Van der Aa (en wij), en we
durven de voorspelling aan dat over

leiden tot strafexpedities in medialand.
Waarom niet?
Meer dan zestig jaren ervaring met

honderd jaar de w-woorden nog veel
algemener zijn. Wie dat beseft, krabt
zich nog eens achter de oren voordat
hij een loflied op dat aanheft.
Wat zorgelijk en zorgwekkend betreft,
staan wij achter de heer Van der Aa.
Wie deze woorden door elkaar haalt,
vergist zich of denkt onvoldoende na
over de vraag wie het object van zorg
is. Het is voor ons onvoorstelbaar dat
de betekenissen van de twee woorden
zorgelijk en zorgwekkend ooit zullen samenvallen.

taalvoorlichting heeft ons geleerd dat
algemene klachten tegen taalverloedering niemand helpen, ja zelfs contraproduktief werken. En eigenlijk is dat
helemaal niet zo onbegrijpelijk.
Een serie fouten aanwijzen en schande roepen lucht wel op, maar geeft de
brokkenmaker onvoldoende aanknopingspunten tot verbetering. De kans is
namelijk groot dat hij niet snapt wat er
fout is. De meeste taalverschijnselen
zitten ingewikkelder in elkaar dan
schanderoepers denken. Een voorbeeld
is de gewraakte vervanging van het betrekkelijk voornaamwoord dat door
wat. In een bepaald geval alleen maar
adviseren om wat door dat te vervangen, zou tot verwarring bij schrijvers en
sprekers leiden, waardoor die gewis
nieuwe fouten zullen maken. De enige
oplossing is met het geduldig verbeteren ook nauwkeurig uitleggen wat er
aan de hand is.
Nu zouden die uitleg en verbetering in
kort bestek nog wel mogelijk zijn, als
het steeds fouten van hetzelfde type

Wil een brokkenmaker voortaan fouten
vermijden, dan moet hij eerst snappen
wat er aan zijn taalgebruik schort. Maar
dáárvoor (en daarvóór) moet nog een
voorwaarde vervuld zijn: hij zal pas belangstelling kunnen opbrengen voor
een advies en uitleg als hij een zekere
waardering kan opbrengen voor de
brenger van het slechte nieuws. De
vraag is dan ook: hoe krijgt Onze Taal
dat zo broodnodige respect van brokkenmakers? Door het taalgebruik van
een hele beroepsgroep de grond in te
<
boren?

IVRAAG &:
ANTWOORD
Taaladviesdienst

• FOUTIEF BEKNOPT?

zin: 'Toen ik bij het Spui aankwam,
viel me ook op dat er groepjes waren
die iets zongen.' Soms is het blijkbaar
voldoende als het weggelaten onderwerp uit de beknopte bijzin overeenkomt met een ander zinsdeel uit de
hoofdzin. Een wat uitgebreider naslagwerk als de Algemene Nederlandse Spraakkunst bevestigt deze gedachte (blz. 787): "Is de beknopte bijzin
zinsdeel, dan moet in het algemeen
het 'geïmpliceerd onderwerp' ervan
(...) identiek zijn met het onderwerp
of het indirect object (meewerkend
voorwerp of bepaling van belang)
van de hoofdzin." De zin uit de
Volkskrant voldoet keurig aan deze
beschrijving: het weggelaten onderwerp ik komt overeen met het meewerkend voorwerp me uit de hoofdzin.
Het zou fijn zijn als de schoolregel
voortaan wat ruimer werd gedefinieerd, zodat we 'goede' zinnen niet
Hij klinkt goed omdat hij goed is, langer 'fout' hoeven te rekenen.
ook al komen de onderwerpen
• OMDAT/DOORDAT?
niet overeen. De schoolgrammaticaVaak hoor en lees ik - tot mijn
regel waarnaar u verwijst, dekt de
grote ergernis - omdat (reden)
meeste maar helaas niet alle gevallen.
in zinnen waar ik zelf doordat (oorMet uw vraag snijdt u een wijdverzaak) zou gebruiken. Deelt u mijn
breid misverstand aan.
ergernis, of is de taal op dit punt
Op school en in talloze taal- en
adviesboeken wordt bij de behande- veranderd en ben ik misschien te
ling van de (foutief) beknopte bijzin streng?
gemakshalve vaak alleen maar geU bent inderdaad wat aan de
sproken over de noodzaak van idenstrenge kant, vinden wij, al staat
tieke onderwerpen. Zo vermeldt het
u daarin vast niet alleen. Het advies
boekje Taal en tekst van A tot Z op
blz. 31: "Het (weggelaten) onderwerp om omdat te reserveren voor een revan de bijzin moet hetzelfde zijn als den en doordat voor een oorzaak, kohet onderwerp van de hoofdzin." En men we nog steeds tegen in een aantal - weliswaar wat behoudende in de Schrijfwijzer lezen we op blz.
adviesboeken. Dat neemt niet weg
109: "Wanneer mag het onderwerp
in een bijzin worden weggelaten? Dit dat het botst met de praktijk. Daarin
mag alleen als het onderwerp gelijk is gebruiken de meeste taalgebruikers
aan dat van de hoofdzin." Dergelijke omdat voor een reden én een oorzaak, en doordat uitsluitend voor een
formuleringen geven echter een te
oorzaak (dus niet: 'Ik hou niet van
eenvoudige voorstelling van zaken.
vissen, doordat ik het zielig vind
voor de wormen'). En dat is beslist
Wat maakt nu dat de zin uit de
niet iets van de laatste tijd.
Volkskrant zo goed klinkt? Het feit
Omdat is ouder dan doordat. Oor
dat we de beknopte bijzin 'Bij het
een voegwoord-spronkelijwaht
Spui aangekomen' moeiteloos aanvan reden én oorzaak. Pas toen daar
vullen met het juiste onderwerp: ik.
We doen dat op grond van het mee- het uitsluitend oorzaakgevende doordat bij kwam, ontstond het idee om
werkend voorwerp me uit de hoofd-

In de Volkskrant kwam ik de
volgende zin tegen: "Bij het
Spui aangekomen viel me ook op
dat er groepjes waren die iets zongen." Ik heb geleerd dat het nietuitgedrukte onderwerp van een beknopte bijzin overeen moet komen
met het onderwerp van de hoofdzin. Zo niet, dan is de bijzin foutief
beknopt, zoals in het bekende
voorbeeld 'Zingend zette de bus
met kinderen zich in beweging.'
In de Volkskrant-zin komen de
onderwerpen niet overeen: ik is het
weggelaten onderwerp van de beknopte bijzin 'Bij het Spui aangekomen', en dat er groepjes waren
die iets zongen is het onderwerp
van de hoofdzin 'dat viel me op'.
Volgens de regel is dit dus een ongrammaticale zin. Maar waarom
klinkt hij dan zo goed?

D

omdat te reserveren voor een reden,

en doordat voor een oorzaak. In de
praktijk bleek dit onderscheid van
het begin af aan echter moeilijk hanteerbaar.
Moderne taaladviesboeken beschrijven het onderscheid, maar vermelden daar - terecht vinden wij bij dat het gebruik van omdat voor
een oorzaak niet meer af te keuren is.
Recente woordenboeken bevestigen
deze ontwikkeling. In de elfde druk
van de grote Van Dale lezen we bij
omdat nog: '2. in het alg. (minder
verzorgde) spraakgebruik wordt omdat ook gebruikt (eig. ten onrechte)
ter verbinding van een oorzakelijke
bijzin aan een hoofdzin: dat komt omdat ... enz., naast het verzorgder: dat
komt doordat . . . ' Maar in de twaalfde
druk is deze tekst gewijzigd in: '2. (ter
inleiding van een bijzin van oorzaak)
doordat: dat komt omdat we te laat vertrokken zijn.' Ook Koenen en Verschueren geven als tweede betekenis
van omdat 'doordat', zonder waarschuwende woorden.
Dat de taalgebruiker moeite heeft
met de omdat/doordat-regel, komt ongetwijfeld doordat het verschil tussen
een reden en een oorzaak niet altijd
gemakkelijk te maken is. Voor wie
zich toch graag aan het onderscheid
wil houden, is er een handig hulpmiddeltje. Een oorzaak geeft een omstandigheid aan die buiten de menselijke wil ligt. Aan een reden ligt
meestal een beslissing ten grondslag.
Vraag uzelf daarom in geval van twijfel af of een (andere) keuze mogelijk
was. Is het antwoord 'nee', dan hebt
u te maken met een oorzaak; kies dan
voor doordat ( zoals in zin 1). Zo ja,
dan betreft het een reden en is omdat
het juiste voegwoord (zoals in zin 2):
1 Doordat er olie op het wegdek lag,

vlogen we uit de bocht.
2 Omdat ik vijf weken op vakantie

ga, moet ik iets regelen voor de
planten.
Een ander hulpmiddel is de vraagproef. 'Waardoor vlogen we uit de
bocht?' wijst naar de olie als oorzaak;
'Waarom moet ik iets regelen voor de
planten ?' wijst naar de keuze om op
vakantie te gaan. Om en door zijn beter in waarom en waardoor te onderscheiden dan in doordat en omdat. <
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Hoe krijg je als spreker de aandacht van het publiek? Daar zijn verschillende manieren voor, maar het begint allemaal bij de inleiding
- die bepaalt voor een groot deel of de luisteraars zich zullen vervelen of juist op het randje van hun stoel gaan zitten. Vijf adviezen
voor een pakkende opening.

De inleiding van een toespraak
Christine Swankhuisen docent taalbeheersing, TU Delft

Door deze controversiële stelling zullen de aanwezige leden van de Stichting Lekker Dier de rest van de toespraak zeker zeer kritisch gevolgd
hebben. Sprekers die op zo'n manier
beginnen, moeten wel tegen een vijandig publiek bestand zijn. Overigens dwingt de eerlijkheid van de
spreker - 'zo, nu weet u meteen waar
ik sta' - ook respect af. Een neutralere
variant is de stelling waarmee een
toespraak over het Nederlandse enerNiet iedereen heeft de talenten van
giebeleid begon. Het publiek wordt
een conferencier. En niet elke toespraak is erop gericht het publiek aan aan het denken gezet door het verrassende toekomstbeeld dat de spreker
het lachen te maken. Maar als het
erom gaat de aandacht van de luiste- schetst:
raars te krijgen, kunnen talloze spreOver vijftig jaar staat Nederland vol
kers op congressen, seminars of inmet kerncentrales.
structiebijeenkomsten wel iets leren
van de manier waarop conferenciers
hun optreden beginnen. De inleiding Een andere mogelijkheid is beginnen
van een toespraak is van cruciaal be- met een vraag. Het publiek raakt bij
lang voor het beeld dat de luisteraars het onderwerp betrokken door na te
denken over het antwoord. Een bijzich van de spreker vormen. Diens
komend voordeel is dat de spreker
oogopslag, houding, stemgeluid, de
manier waarop hij contact zoekt met meteen een aanknopingspunt heeft
voor het slot van de toespraak: daar
het publiek, maar ook de inleiding
kleuren de verwachtingen van het pu- kan hij de vraag beantwoorden. In
het volgende voorbeeld speelt de
bliek over de toespraak: wordt het
boeiend, of vreselijk saai? Vijf advie- spreker in op de ijdelheid van zijn
zen om de inhoud van uw inleiding gehoor:
beter af te stemmen op de luisteraars.

ames en heren, allemaal
van harte welkom bij
'Het meisje van de slijteri]'. Wij spelen dit programma nu al een tijdje
en het is gebleken dat de voorstelling
naar avondvullende maatstaven wat
aan de korte kant is. Maar niettemin
hoop ik dat u een plezierige avond
hebt gehad." (Herman Finkers)

''D

-

1 Maak het publiek
nieuwsgierig
De voorzitter van het Produktschap voor
Vee en Vlees had onmiddellijk de aandacht van de zaal toen hij zijn bijdrage
tijdens het 'Grand Gala van het Genoeg'
(1993) opende met de woorden:
Vegetariërs denken dat ze ouder worden dan anderen, maar dat is niet zo.
Ze zien er alleen ouder uit. Zo, nu weet
u meteen waar ik sta.
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Wat zou u ervan vinden als uw naam
in de krant kwam?

De toespraak gaat over het gebruik
van veiligheidsgordels. Gaandeweg
verandert de toonzetting van het verhaal, en het publiek wordt zich er
pijnlijk van bewust hoe gevaarlijk
het is om zonder gordel te rijden.
Aan het eind van de toespraak komt
de spreker terug op zijn openingsvraag: 'Voorkom dat uw naam zwart omkaderd in de krant terechtkomt.

Draag uw gordel, spaar uw leven.'
Er zijn nog talloze andere manieren om de belangstelling van de luisteraars te wekken. Begin de voordracht met een voorbeeld. Bij een
toespraak over milieuvriendelijke
verpakkingen kan de spreker het publiek in gedachten meenemen langs
de schappen van de supermarkt, en
voorbeelden van goed en slecht verpakte artikelen laten zien. Of open
met een relevante anekdote:
Onlangs was er in Leidschendam,
waar ik woon, een protestbijeenkomst
georganiseerd tegen het sluipverkeer.
Van enig sluipen is echter geen sprake:
omdat in de spits de A4 zo verstopt is
dat de 100 km per uur zelden gehaald
kan worden, proberen automobilisten
hun achterstand bij ons in de woonwijk in te halen. Dat de maximumsnelheid 30 km is, lijkt hun niet te deren. Tijdens deze bijeenkomst zag ik
ineens wel iets in een uitspraak van
Hester Macrander: "Pas als er auto's
worden geproduceerd die bij een snelheid van boven de honderdtwintig kilometer per uur de uitlaatgassen terugvoeren in de auto zelf, pas dan
houdt de mens zich aan de snelheidslimiet. " Met deze creatieve oplossing
voor burgerlijke ongehoorzaamheid
zijn we meteen bij het thema van
deze avond aanbeland.

Leg een link met de actualiteit ('Als u
gisteravond naar Nova hebt gekeken,
dan ...', 'Vanochtend las ik in mijn
favoriete ochtendblad ...'). En ten
slotte de volgende ook zeer bruikbare
variant om het publiek te motiveren
naar een toespraak te luisteren: geef
aan welk belang de luisteraars hebben bij uw verhaal.
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Ik zie niet alleen blije gezichten in
deze zaal. Heel begrijpelijk, want het
nieuwe computersysteem heeft voor u
pas voordelen als u er goed mee kunt
werken. Voor velen betekent het de
eerste kennismaking met Windows-gestuurde programma's. En die kennismaking willen we zo aangenaam mogelijk laten verlopen: u bepaalt zelf
wat voor hulp u van ons wilt. Tijdens
deze bijeenkomst schetsen we de mogelijkheden.

2 Formuleer de doelstelling
nauwkeurig

over toepassingsmogelijkheden (wegenwachttelefoons in Arizona). Omschrijf welk doel u wilt bereiken, dat
geeft uw publiek houvast.
Er bestaat een hardnekkig vooroordeel
dat zonne-energie niet rendabel is in
de woningbouw. Ik zal u laten zien
dat wie nu zonnepanelen op het dak
bevestigt, binnen tien jaar de kosten
terugverdient door subsidies en de lagere energierekening. Tenminste, als
uw woning goed geïsoleerd is.

Als het publiek erg gekant is tegen de
Legio zijn de toespraken waarbij de
ideeën van een spreker, dan kan het
toehoorders na afloop verzuchten:
verstandiger zijn het verhaal zo op te
'Het was geen onaardig verhaal, maar bouwen dat de doelstelling pas aan
wat wil hij hier nu eigenlijk mee zeg- het eind van het verhaal duidelijk
gen?' Sprekers gaan er vaak ten onwordt. Wie voor een zaal met studenrechte van uit dat het publiek vanzelf ten het idee lanceert om de collegewel begrijpt wat de doelstelling van
kaart voortaan behalve van een pasde toespraak is. Zeker als de titel al
foto ook van een vingerafdruk te
bekend is, bijvoorbeeld omdat die in voorzien, kan een storm van protest
de aankondiging voor de bijeenverwachten. Begint de spreker met
komst was vermeld. Met een titel
een dergelijk voorstel, dan is het niet
wordt echter alleen een onderwerp
ondenkbaar dat hij niet meer de gele
aangegeven; de spreker heeft nog
krijgt zijn plannen verder toe-genhid
talloze mogelijkheden om een toete lichten. Als hij eerst uitlegt waarom
spraak rond die titel op te bouwen.
de collegekaart in de huidige opzet
Stel u wordt uitgenodigd voor een le- niet meer voldoet, kan hij proberen
zing met de titel 'Zonne-energie in de meer begrip voor het plan te wekken.
jaren negentig'. Op grond van de titel kunt u niet beoordelen of het gaat 3 Vertel hoe lang de
over de technische kant (hoe werken
toespraak duurt
zonnecollectoren), de economische
(en houd u daaraan)
rentabiliteit (in vergelijking met an'Dames en heren, we zijn allemaal
dere energiebronnen), of wellicht
aan koffie toe, dus zal ik het kort

houden.' Ervaren lezingenbezoekers
houden hun hart vast bij een dergelijke aankondiging. Ze vrezen, vaak
terecht, dat ze zich juist moeten opmaken voor een lange, saaie zit. Wie
respect heeft voor zijn toehoorders,
kondigt aan hoe lang de toespraak
gaat duren en houdt zich daaraan
('Het komende half uur wordt u duidelijk hoe...'). De mensen in de zaal
weten wanneer u uw verhaal gaat afronden, en ze kunnen bepalen wat ze
de rest van de dag nog kunnen doen.

4 Kondig de hoofdpunten
aan
In combinatie met de doelstelling
zorgt een aankondiging van de
hoofdpunten voor houvast. Voor de
spreker is dit een manier om de grote
lijn beter te bewaken, en de luisteraars weten wat ze kunnen verwachten. En omdat het gesproken woord
vluchtiger is dan geschreven tekst,
kunt u de hoofdpunten ook op een
overheadsheet zetten of op een andere manier zichtbaar maken voor het
publiek (bord, flip-over). 'Inleiding'
en 'slot' mogen hierbij achterwege
blijven: het spreekt voor zich dat de
toespraak wordt ingeleid en afgesloten ('Ik begin met de inleiding, daar
ben ik nu mee bezig, daarna komt
mijn tweede punt...').

5 Zorg dat het publiek u
kent
Als u niet wordt voorgesteld aan het
publiek, en de mensen in de zaal
kennen u niet, is het verstandig dit
zelf te doen. Door iets over uzelf te
vertellen kunt u laten zien dat u veel
weet van het onderwerp waarover u
spreekt.
Goedemiddag dames en heren, mijn
naam is Roeline Vooijs. Twee jaar geleden heb ik met mijn vier zussen La
Guêpe Tekst & Illustraties BV opgericht. Toen we hiermee begonnen,
hadden we geen idee dat er zo veel
komt kijken bij het oprichten van een
nieuwe onderneming. Nog minder
hadden we ons gerealiseerd wat het
voor onze onderlinge band zou betekenen. Omdat een aantal van u plannen heeft om een familiebedrijf te beginnen, wil ik u graag meer vertellen
over onze ervaringen.
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Vijf openingsclichés
1. 'I have a dream', een onvergetelijke
uitspraak van Martin Luther King. Toen
onze jubilaris 25 jaar geleden als jongste
bediende begon bij ons bedrijf, had hij
ook een droom.
Het citatenboek is niet altijd je beste
vriend.
2. De oude Grieken deden/kenden/begrepen het al...
Is met elk denkbaar onderwerp, van
wegwerpluiers tot computers, al eens
eerder als opening gebruikt. Hoed u
ook voor de moderne variant: De wereld waarin wij leven wordt steeds complexer. We kunnen ons het leven zonder
koelkast (vul maar in: auto, OMO Power, Internet) niet meer voorstellen.

Niet iedereen kan zich zo'n prachtige opening veroorloven als Karel van het
Reve in zijn toespraak ter gelegenheid van de 200.000ste abonnee van NRC
Handelsblad (1987):
Toen mij gevraagd werd hier het woord te voeren over het onderwerp '15 er
vooruitgang in de kunst?' kon ik mijn oren niet geloven. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het algemeen bekend was dat er geen vooruitgang in de
kunst bestaat, en dat het dus weinig zin heeft die vraag in het openbaar aan de
orde te stellen.
De man die mij uitnodigde bleek, toen ik even met hem over de uitnodiging
praatte, de mogelijkheid niet uit te sluiten dat er wei degelijk vooruitgang in de
kunst bestaat. Hij geloofde, leek me, in die vooruitgang, en als ik hem zo hoorde, dan geloven de meeste mensen die hij kent, ook in die vooruitgang. En de
meeste mensen die hij kent, zitten in deze zaal. Dus misschien is het wei nuttig,
dacht ik toen, deze mensen enige algemene ontwikkeling bij te brengen door
ze uit te leggen dat die vooruitgang een hersenschim is.

4. Toen een van de organisatoren van

deze bijeenkomst mij uitnodigde hier
3. De situatie in de vleesverwerkende in- voor u te komen spreken, was ik zeer
dustrie is, goedemiddag overigens dames verbaasd. Ik ben immers geen specialist
op dit specifieke gebied. Ik hoop dan
en heren, uiterst zorgwekkend.
ook dat u het mij niet kwalijk neemt
-zenders
is
Vooral bij Amerikaanse tv
dat...
deze G.B.J. Hiltermann- aanpak zeer
Ervaren luisteraars laten nu iedere
populair ('Every minute a thousand
people in this country are being robbed. hoop op een geïnspireerde voordracht varen.
Hi, my name is William Shatner...')

5. Tijdens de voorbereiding van deze toe-

spraak over het harmonisatiemodel dacht
ik dat het aardig was eens te kijken naar
de betekenis van het woord 'harmonie'. Ik
wendde mij tot de dikke Van Dale..., een
subtiel verschil met de omschrijving in de
Koenen...
Een onuitputtelijke techniek. Zeker nu
het Woordenboek der Nederlandsche
Taal binnen ieders bereik is gekomen. <

Van kaartenbak tot Koenen [7]

G rammatica
Redactie Koenen

nieuws? Verwacht u bij zweren naast
zwoer ook zwoor en het meervoud
zworen? Deze vorm raakt aardig ingeburgerd: u komt hem tegen in respectabele dagbladen. Zo lazen we niet zo
lang geleden in de Volkskrant "zij
zworen de bloedwraak af".
Koenen heeft zwoor (nog) niet opgenomen, maar deinst toch niet uit
principe terug voor morfologische
STERK OF ZWAK?
vernieuwing,
zoals blijkt uit meten,
te
up
to
date
Een woordenboek hoort
mat en meette, gemeten.
zijn en zal dus lexicaal nieuws moeHoewel de ANS al tien jaar geleden
ten brengen. Nieuwe woorden, nieuwe woordbetekenissen en nieuwe uit- het groene licht gaf voor ervaren, ervaarde naast ervoer, blijft een deel van
drukkingen plegen we als test van
de recente woordenboeken de vorm
'up-to-date-heid' te hanteren. Maar
ervaarde afwijzen; vergelijk eens de
hoe zit het met het grammaticale

e vorige keer, in het januari nummer, hebben we gezien
hoe verschillend de ver
meervoud
-kleinvormht
door de woordenboeken behandeld worden. Deze keer willen we
stilstaan bij werkwoordsvormen en
het bijvoeglijk naamwoord.
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twaalfde druk van de grote Van Dale
— `thans ook: ervaarde' — met de tweede druk van Van Dale Hedendaags
Nederlands, dat deze recentere vorm
niet kent of niet erkent. Koenen introduceerde de nieuwkomer in 1974
met het verzachtende 'thans ook wel
ervaarde' en handhaaft deze formulering nog steeds.
Soms raakt ook de geleerdheid in
de war: in verschillende drukken van
Koenen staat bij bemalen: `bemaalde,
bemaald'. Dit werd in de tweede druk
van het Sterwoordenboek gecorrigeerd tot: 'bemaalde, bemalen'. Ooit
schreef NRC Handelsblad over "kwelwater dat wordt weggemaald door

(1991) van onaf 'alleen pred.'
vier gemalen ". Dezelfde krant schreef de variant klare te geven en achter
Bij bekaf geeft de laatste Koenen
dankbaar dankbare? Of moet dit als
trouwens ook "hij bezwoor", "het
geen
aanwijzing, maar een *beka f fe
elementaire
van
de
een
onderdeel
(jaja)
"hij
beherstel ontluikte" en
kennis van de woordenboekgebruiker toerist is niet gebruikelijk. Geruime
vool". De lexicograaf noteert deze
tijd geleden signaleerde een taalkunbeschouwd worden? Van Dale heeft
vormen zorgvuldig, er rekening mee
een artikel -baar, waarin ook -bare ge- dige je omme vakantie, maar in de va
houdend dat ze eens de norm kunom wordt om eerder als bij- -kanties
geven wordt.
nen vertegenwoordigen.
woord
beschouwd
dan als bijvoeglijk
vervelend
als
het
woorHet is erg
naamwoord, zodat hier weer een iets
denboek geen expliciete informatie
` WANNEER BIJVOEGLIJK?
ander probleem opduikt.
geeft wanneer het ingewikkeld
Moet er bij de vermeldingen achter
een woord onderscheid gemaakt wor- wordt. Wordt exquis verbogen als exBELEID KOENEN
quise of als exquize? Dat een vrij onden tussen de aanduiding bn (bij
bekend woordenboek als Lekturama's Welke consequenties moeten wij uit
voeglijk naamwoord) en de aanduideze observaties trekken voor de
Geïllustreerd Nederlands Woordending bn, bw (bijwoord)? Sommige
boek (1981) hier niet alleen de vereis- nieuwe druk van Koenen? Het is de
woordenboeken volstaan met bijtaak van een woordenboek eigentijds
voorbeeld 'aangenaam bn', eventueel te vorm (-se) maar ook de uitspraak
( -ze) geeft, zou inspirerend mogen wer- Nederlands om dat Nederlands op de
gevolgd door een voorbeeld van bijvoet te volgen, niet om voorop te loken op de bekende woordenboeken.
woordelijk gebruik. Zo bijvoorbeeld
pen. Wanneer we van een werkEen ander probleem is of een
de grote Van Dale, die als voorbeelhet
woord
naast de gebruikelijke vervoewoordenboek
moet
melden
dat
den van bijwoordelijk gebruik geeft:
ging regelmatig een andere vorm
bijvoeglijk naamwoord onverbuig'aangenaam klinken' en 'ik was aanaantreffen, moeten we daar verslag
genaam verrast door haar komst'.
•
van doen. En hoe gebruikelijker de
Door deze handelwijze wordt niet alaangetroffen andere vorm is, hoe
tijd duidelijk of het bijvoeglijk naamminder commentaar het verslag zal
een
taak
woord wel of niet ook als bijwoord
bevatten.
Bij ervaren wordt dus 'erAls
voorbeelden
noemen
is.
gangbaar
voer en ervaarde' vermeld, en bij bewoordenboek om
we alert, ingrijpend en recent. Het is de
malen 'bemalen en bemaald'. Maar
moeite waard deze vormen in verals bij ontluiken 'ontluikte' wordt opNederlands
voet
schillende woordenboeken op te zoegenomen en bij zweren 'zwoor', dan
ken. Niet alle lexicografen beseffen
te volgen, niet om
zal daar zeker commentaar bij staan.
dat alert reageren allerminst zeldzaam
We zagen al dat de scheiding tusis. Maar buiten deze combinatie is
sen bijvoeglijk naamwoord en bijvoorop te lopen.
alert zelden bijwoord. Met ingrijpend
woord steeds minder strikt aan het
wijzigen is ook niets mis, evenmin als
worden is. Koenen zal in de toekomst
met recent afgestudeerde leraren.
dus nog vaker dan nu de vermelding
De Nederlandse grammatica kent
-

Het is de

van

het

op de

geen strikte scheiding tussen bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, en we
zien dan ook tevens een ontwikkeling de andere kant op: men gaat bijwoorden gebruiken alsof het bijvoeg
lijke naamwoorden waren, zoals recentelijk in recentelijke ontwikkelingen,
eertijds in eertijdse communisten; en
wat te zeggen van de destijdse juffen
en meesters?
Hoe los de relatie bn + -lijk wel
is, blijkt ook uit het inmiddels volstrekt gewone gebruik van respectievelijk in het voorbeeld dat Koenen
geeft: 'de kinderen uit hun respectievelijke huwelijken'. Koenen kent
zelfs - en dat is toch verrassend - het
bijvoeglijk naamwoord genadiglijk,
maar geeft geen voorbeeld.
-

VERBUIGEN OF NIET?

Hoe ver moet een woordenboek gaan
met het aangeven van de verbogen
vorm van een bijvoeglijk naamwoord? Is het zinvol om achter klaar

bn, bw geven.
Als het gaat om het aangeven van
de verbogen vorm van het bijvoeglijk
naamwoord zijn alle woordenboeken
op dit moment op storende wijze inconsequent. Wij stellen ons voor in
de nieuwe Koenen als volgt te handeDe meeste bijvoeglijke naamwoorden len. Verbuigingen van regelmatige
vormen (leuk - leuke, boos -boze, weerkunnen attributief (de mooie tuin) en
baar- weerbare, rood-rode, grijs grijze,
predikatief (de tuin is mooi) gebruikt
worden. Sommige bijvoeglijke naam- lief- lieve) vermelden we niet. Wel gewoorden worden echter of alleen at- ven we afwijkingen zoals heus - heuse,
apocrief- apocriefe en probleemgevallen
tributie f of alleen predikatief geals grove-gro f fe ?, boude - boute ?, bijdebruikt. De woordenboeken laten de
gebruiker op dit punt soms niet,
hande- bijdehante?
Ten slotte de bijvoeglijke naamsoms wel in de steek; ook zijn de
woorden die of alleen attributief of
woordenboeken het niet altijd met
elkaar eens. De Grote Koenen (1986) alleen predikatief gebruikt worden.
geeft 'het onaffe van het geheel',
Die kenmerken zouden we alleen willen vermelden in gevallen als be kaf
waarmee de verbogen vorm geïntroen beu (waar al 'pred bn' staat) . In geduceerd wordt, maar Koenen 29
vallen van niet - verwacht gebruik, zo(1992) geeft daarnaast 'onaffe zinals het attributieve onaf in onaffe zinnen', een ondubbelzinnig voorbeeld
van attributief gebruik. Daartegennen, zouden we dat gebruik in een
<
voorbeeld moeten geven.
over zegt de Hedendaagse Van Dale

baar is. Vooral voor de gebruikers
voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan het zinvol zijn om achter
gratis, lila en privé te vermelden dat
dit onverbuigbare woorden zijn.
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Minkukel, denkraam en bovenbaas zijn enkele van de vele taalcreaties van Marten
Toonder, de geestelijk vader van 011ie B.
Bommel, een heer van stand. Toonder
heeft de Nederlandse taal verrijkt met vele

Het
neo~Dorknoperlaans

woorden en uitdrukkingen, en de taalkundige kwaliteit van zijn werk wordt alom het stadhuis voorkomt en dat in de
geprezen. Voor die verdienste zal hij op 21 gewone spreektaal ongewoon is'.
De taal van de ambtenaar is van
oktober — op het congres van Onze Taal —
alle tijden: het is een taal die afwijkt
het erelidmaatschap van het genootschap

van wat er op straat wordt gesproken.

ontvangen. In diverse artikelen zal Onze Maar dat betekent niet dat deze
Taal de komende maanden aandacht be- groepstaal ongevoelig is voor ontwiksteden aan de taalkunstenaar Toonder.

jan Klerkx - docent Opleiding
Tolk - Vertaler, Hogeschool Maastricht
an Dale definieert stadhuistaal als 'de taal der officiële stukken op het stadhuis, groepstaal waarin veelvuldig gebruik wordt gemaakt van stadhuiswoorden'. Stadhuiswoord krijgt de volgende definitie: 'woord dat in officiële stukken op

kelingen in de maatschappij. Wemelde de klassieke stadhuistaal van termen uit het juridische vakgebied, de
hedendaagse ambtenarentaal wordt
gekenmerkt door steeds meer begrip-

woont, heeft hij de vinger aan de
pols weten te houden van de Neder
stadhuistaal. We kunnen dat-landse
zien aan de verandering die zich in
het begin van de jaren tachtig vrij
plotseling voltrok in de taal van de
Rommeldamse ambtenaar eerste klasse Dorknoper. Die verandering vormt
een prachtige illustratie van de ommekeer in de Nederlandse ambtenarentaal. Hieronder volgen twee fragmenten waarin Dorknoper aan het

pen uit de sociologie en het welzijnswerkersjargon.

woord is. Ze zijn afkomstig uit twee
verschillende verhalen: Heer Bommel
en het verdwijnpunt (1972) en De zelf-

Aan iemand met een zo groot gevoel
voor de nuances van de Nederlandse
taal als Marten Toonder, de schepper
van Heer Bommel en Tom Poes, kon

kant (1983).

een dergelijke ontwikkeling natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
Hoewel hij al lange tijd in Ierland

Wat Toonder laat zien is dat veranderingen geenszins hebben geleid
tot een vermoedelijk gewenste vereenvoudiging van de ambtenaren taal: het ene ondoorzichtige jargon is
slechts door het andere vervangen.

Uit: Heer Bommel en het verdwijnpunt (1972)

"Terwijl heer 011ie bezig was om Dorknoper van voedsel te
gaan voorzien, slofte de beambte zelf hijgend door het mull e zand. Achter hem stond de zon groot boven de horizon
en verspreidde een vaal, schemerachtig licht over een landschap dat de ongelukkige geheel onbekend voorkwam.
'Vreemd', dacht hij. 'ik herinner me dat ik bij de heer
Bommel was om navraag te doen naar het gemeentelijke
flevelhuisje. Voornoemde heer bezigde onheuse taal en als
ambtenaar in functie heb ik hem scherp terechtgewezen.
Maar verder laat mijn geheugen mij in de steek. Hoe kom ik
hier? Dit territoor is nog nooit door mij bezocht: zou het
een domein zijn als bedoeld in artikel 237 bis? Zo ja, dan is
het zeer uitgestrekt; ik loop al uren. Volgens mijn horloge
verricht ik momenteel overwerk, en ook het knorren van
mijn maag wijst daarop. Maar nergens is er een eetgelegenheid in het zicht...'
178

Op dat moment ontwaarde hij de overblijfselen van heer
011ie's piknik en zijn gelaat klaarde op terwijl hij de pas verhaastte. Maar toen hij zich bij de mand had neergezet en
daar enkele dichte blikjes zonder blikopener aantrof, bewolkte hij weer. 'Dat is jammer', prevelde hij misprijzend. 'In
de uitoefening van mijn functie heb ik te veel van mijn hart
gevergd, waardoor ik aan geheugenverlies lijd. Een versterkend hapje zou toch op zijn plaats zijn geweest. Maar nee...
Och, misschien is het zo ook maar beter. Er is niet wettelijk
vastgesteld dat dit voedsel voor mij is klaargezet. Tenslotte
mag men ook niet verwachten dat de overheid etenswaren
uit de hemel laat neerdalen...' Verder kwam hij niet, want
hij werd getroffen door een koude kip, die te zamen met
andere lekkernijen uit de lucht kwam vallen. Het zal oplet
lezertjes duidelijk zijn, dat heer Bommel begonnen -tend
was aan het overhevelen van zijn voedselpakketten."

0

Hoe anders is Dorknopers taalgebruik
in 1983:

N

z

v

Uit: De zelfkant (1983)

"De volgende dag was het helder weer, en de morgenzon
scheen zelfs in het kantoortje van de heer Dorknoper, wat
maar zelden gebeurde. De ambtenaar eerste klasse had zijn
raam dan ook geopend om wat stof te laten ontsnappen, en
hij keek vermaakt naar de zwarte vogel, die krassend op de
vensterbank neerstreek.
'Wat aardig', prevelde hij. 'Een tamme kauw. Ik herinner
me, dat ik als kleuter zo'n dier eens praten heb geleerd.
Twee plus een is drie en een half, kon hij zeggen. Maar nu
aan het werk. Het dossier- Bommel moet nog afgebouwd
worden. Door de stiptheidsactie is het wat vertraagd, en de
cliënt heeft toch al een laagdrempelige urgentieteneur.' Zo

mompelende begon hij in een lijvige map te bladeren, en
toen hij gevonden had wat hij zocht, spoedde hij zich naar
Bommelstein, waar hij werd opengedaan door heer Bommel
persoonlijk.
'Juist', sprak hij volgens ambtelijk voorschrift met de deur
in huis vallend. 'Uw belastingafhandeling is geproblematiseerd door het terugkoppelen van de ambtenaarstoeslagen.
Dat heeft tot chaotisering geleid, zodat we nu in een beslissingsmoment geraakt zijn.'
'W-waar zijn w-we in ge- geraakt?' vroeg heer 011ie, ach
-teruidnz." <

Medelanders
Rolph J. Weenen - Vught
allochtonen. Alle anderen gewoon bui- Koerden en Afghanen respectievelijk
m de zoveel tijd heeft
een 'gevoelig' woord een tenlanders.
Turkse, Marokkaanse, Koerdische en
nieuw jasje nodig. Het
De aanduiding van vertegenwoor- Afghaanse mensen. Let wel, Liechmeest sprekende voordigers van een ander ras, zoals bijtensteiners, Catalanen, Noren en
beeld is wel de naamge- voorbeeld Afrikanen, lijdt eveneens
Oostenrijkers worden geen Liechtenaan slijtage. In de jaren zestig was het steinse, Catalaanse, Noorse of Oosving voor mensen die zich hier de
laatste decennia vestigden. Oorspron- nog onbehoorlijk om het woord
tenrijkse mensen.
kelijk - naar Duits voorbeeld - gastar- zwarten te gebruiken als 'negers' werd
Komen buitenlanders hier al lanbeiders genoemd, later buitenlandse ar- bedoeld. Nu is het haast omgekeerd. ger over de vloer, dan blijft hun
beiders maar al gauw etnische minderWordt toch een neger bedoeld, dan
naamgeving ongewijzigd. Surinamers
en Indonesiërs worden niet opeens
heden en nu allochtonen. Hiermee wor- spreek je over een negroïde man.
den voornamelijk Turken en Marok- Nog erger dan neger is het woord ne
Surinaamse of Indonesische mensen.
kanen bedoeld, en zeker niet de nietDie bestaan al helemaal niet, -gerin.
Komt het bijvoeglijk naamwoord wat
herkenbare buitenlanders zoals
net zo min als jodinnen. Wat nog
moeilijk over de tong, zoals in het
Luxemburgers, Australiërs of Russen. net kan, is het gebruik van het ver
geval van inwoners uit exotische lanOm gevoeligheden te vermijden maar
-kleinword:
jodinnetje en negerinnetje.
den, dan wordt het sukkelen: Laotitoch het verschil te benadrukken, zijn Dit houdt iets van vertedering in en
aanse mensen, Paraguayaanse mener dus twee soorten benamingen voor dat mag - maar pas op: het is kantje sen, Fijiaanse mensen. Ik pleit voor
in Nederland wonende niet-Nederlan- boord. En joden zijn er evenmin. Er
naamsbehoud van het land: Laosmensen, Fiji-mensen.
ders ontstaan. Buitenlanders met een zijn slechts joodse mensen. Al iets
<
hoog gehalte aan gevoeligheid heten eerder werden Turken, Marokkanen,

Ilyll
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Hoe spreek je vreemde woorden uit? Om dat te
weten te komen, kun je de bestaande uitspraakwoordenboeken raadplegen, maar het is een
publiek geheim dat die boeken niet gebaseerd
zijn op onderzoek. Marinel Gerritsen en Renée

Uitheemse woorden in

van Bezooijen hebben een begin gemaakt met
zo'n onderzoek. Deel drie van hun serie gaat
over de Franse leenwoorden speciaal, cruciaal,

Nederlandse mond [3] *

aubergine, energie en ingenieur.

Franse leenwoorden
Marinel Gerritsen en Renée van Bezooijen - Vakgroep
Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, KU Nijmegen
Uit de totaalpercentages blijkt dat er opmerkelijke verschillen zijn in de uitspraak van de twee woorden. Bij
speciaal gebruikt men meestal de vernederlandste vorm
[sj] (als in chocola) (49%) en bij cruciaal de spellinguitspraak [siej] (64%).
Wij zien twee oorzaken voor de sterkere vernederlandsing van speciaal. Ten eerste is speciaal veel eerder in het
gesignaleerd.
De lettercombinatie ci in speciaal en cruciaal wordt in Nederlands geïntroduceerd dan cruciaal. En ten tweede
wordt speciaal veel vaker gebruikt dan cruciaal: 2507 tehet Frans uitgesproken als [sj] . In onze uitspraakgidsen
genover 44 keer, volgens CELEX (een corpus Nederlands
vinden we niet alleen deze Franse [sj], maar ook nog
twee andere: de vernederlandste vorm van de Franse [sj] van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, dat meer
dan 42 miljoen woorden bevat). Frequent gebruikte
(de beginklank van het woord chocola) en [siej]. In het
vreemde woorden passen zich veel eerder aan de ontvanlaatste geval gaat het volgens ons om spellinguitspraak:
het woord wordt uitgesproken zoals het gespeld is, waar- gende taal aan dan minder frequent gebruikte.
De voorkeur voor de spellinguitspraak bij cruciaal kan
bij de uitspraakregels voor onze lettertekens worden toebovendien een gevolg zijn van een ander verschil tussen
gepast. Alleen het uitspraakwoordenboek van De Cobeide woorden: speciaal wordt gebruikt in de dagelijkse
ninck (1970) geeft een advies voor speciaal en cruciaal.
Voor beide woorden adviseert het de Franse [sj]; voor spe- omgangstaal, cruciaal in de meer formele taal. Het is niet
uitgesloten dat cruciaal zo'n onbekend woord is dat een
ciaal noemt het bovendien de vernederlandste vorm en
aantal van onze vrouwen het niet kende en het daarom
voor cruciaal de spellinguitspraak [sief]. Blancquaert
(1953) en Paardekooper (1978) hebben alleen speciaal in maar uitsprak zoals het gespeld wordt.
hun gidsen opgenomen. De eerste adviseert de Franse
AUBERGINE, ENERGIE EN INGENIEUR
uitspraak [sj], de tweede de spellinguitspraak [siej] en de
Aubergine, energie en ingenieur zijn al relatief lang in het
vernederlandste vorm.
Nederlands in gebruik. Aubergine is voor het eerst aangetroffen in 1777. De oudste vindplaats van energie is het
In tabel 1 staat hoe de 75 vrouwen die deelnamen
Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut of de geen
cruciaal
uitboek
woorden
speciaal
de
aan ons onderzoek
volgen der opvoeding (1793-1796) van Betje Wolff en Aagje
spraken.
SPECIAAL EN CRUCIAAL
Het woord speciaal vinden we al in het Middelnederlands, maar cruciaal staat zelfs nog niet in het C-deel van
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), uit
1916. Uit de materiaalverzameling voor de aanvullingen
op het WNT blijkt dat cruciaal voor het eerst in 1950 is

speciaal
speciaal

Tabel 1

cruciaal
cruciaal

opz'n
asp 'n
Frans
Fray s

spellingspelling
uitspraak
uitspraak

vernedervernederlandst
la tdst

op
.p z'n
`n
Frans
Frans

spellingspellinguitspraak
uitspraak

vernederverneder:

standaardtaalsprekers (N L)

4
77
7
7
12
2
1

11
33

10
10
55

44

Bedum (NL)

10
10
14
14

11,
00'

11
11
0
0
13
13

11
11

Valkenburg (NL)
Tielt (B)
Den Haag (NL)

totaal
0/0

1
1
0
0
2

31
7
41%
9%
9%
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77
3
3
12
12
37
37'
490/0
49

11

33
14
14
0
0
22
22
290/0
a

48
48
64%
f

landst
land st

.

2
2
5
5
70/0
`

.

00

v-,

Deken, een werk dat zij tijdens hun tienjarig verblijf in
Frankrijk(!) schreven. Ingenieur is als engienieer opgenomen in een van de oudste woordenboeken van het Nederlands: dat van Kiliaan (1599). We kunnen daarom
aannemen dat het al vóór die tijd in het Nederlands
voorkwam.
Zowel Blancquaert, De Coninck als Paardekooperadviseert de woorden op z'n Frans uit te spreken. Paarde kooper en Blancquaert doen dat overigens alleen voor
energie en ingenieur, want aubergine hebben zij niet opgenomen. Voor ingenieur noemen alle drie de gidsen ook
nog de uitspraak van de stemhebbende g, als in het
woord geel. De Coninck beveelt deze uitspraak ook voor
energie aan. Het kan hier om een etymologische uitspraak
gaan: mensen gebruiken haar omdat zij weten dat deze
woorden uit het Latijn of Grieks afkomstig zijn, talen
waarin de g als in geel werd uitgesproken. Aannemelijker
is dat we met spellinguitspraak te maken hebben: men
zegt [g] omdat er een g gespeld wordt.

volg kunnen zijn van de relatief lage opleiding van de
door ons onderzochte Haagse vrouwen en de daaraan gekoppelde geringe kennis van het Frans. Bovendien is ver stemlozing van stemhebbende klanken een algemeen
kenmerk van de randstedelijke dialecten.
De standaardtaalsprekers en de Valkenburgse groep gebruiken in alle drie de woorden relatief vaak de Franse
klank. Bij de standaardtaalsprekers kan dat worden toegeschreven aan hun hogere opleiding en de daarbij behorende grotere kennis van het Frans. Bij de Valkenburgse
groep kunnen we denken aan de sterke invloed die het
Frans tot in het begin van de 20ste eeuw in Limburg
heeft uitgeoefend (zie de tweede aflevering in deze serie).
De uitspraak van de Tieltsen kan misschien verklaard
worden als een uitvloeisel van het Vlaamse purisme. Als
de Vlamingen toch om een of andere reden aan het
Frans ontleende woorden gebruiken, kunnen we ons
voorstellen dat ze die het liefst niet -Frans willen laten
klinken. Of sprekers die gedragslijn volgen, lijkt af te
hangen van de uitspraakmogelijkheden die voorhanden
Bij de bij ons onderzoek betrokken vrouwen vinden
zijn. Als er slechts een keuze is tussen een Franse uitspraak en een vernederlandsing daarvan die zou kunnen
we meer uitspraakvarianten dan de twee die in de uit spraakgidsen worden vermeld. Behalve de Franse uitworden geïnterpreteerd als een mislukte poging tot de
spraak en de spellinguitspraak hoorden we ook de verne- Franse uitspraak, kiest de Vlaming voor de Franse uit
zagen dat bij aubergine en bij speciaal, cruciaal,
-sprak.We
derlandste uitspraak: [sj] als in wasje. De vrouwen uit ons
en, in vorige afleveringen, bij politie, operatie, relatie, repeonderzoek spraken de drie woorden uit zoals weergegetitie, croissant en (in geringere mate) restaurant. Als er
ven in tabel 2.

Tabel2

aubergine
opz'n
Frans

standaardtaaIsprekers (Nl)
Bedum (Nl)
Valkenburg (Nl)
Tielt (B)
Den Haag (Nl)

totaal
%

15
1212
15
15
7

64

7

85%

85%

energie

vernederlandst

opz'n
Frans

0
33
0(
0
8

8

11
11
15%
1

15
1414
1515
4

0

t
48
48
64%
°+

Het eerste wat opvalt, is dat de g in aubergine op slechts
twee manieren wordt uitgesproken. Misschien wordt dit
woord nog te veel als Frans gezien om de wel zeer onfranse spellinguitspraak te gebruiken. Dit wordt ondersteund door het gegeven dat aubergine veel vaker dan de
andere woorden op z'n Frans wordt uitgesproken. Aubergine komt volgens CELEX ook veel minder frequent voor
dan energie en ingenieur: 23 keer voor aubergine tegenover
2517 voor energie en 419 voor ingenieur. Verder valt het
op dat energie veel vaker met de Franse klank wordt uitgesproken dan ingenieur. Hier kan de ouderdom van de
woorden een rol hebben gespeeld: energie (eind 18de
eeuw) is veel jonger dan ingenieur (Middelnederlands).
VLAAMSE ANGST?
Als we de groepen sprekers afzonderlijk bekijken, zien we
dat bij alle drie de woorden de vernederlandste uitspraak
het vaakst voorkomt bij de Haagse groep. Dit zou een ge-

vernederlandst

ingenieur
spelling.
uitspraak

0
1 1';
00
0
10
10
11

0
0€
00
11
5

15%
15%

21%

11

5
16
16

°

op z'n

vernederlandst

Frans

spelling.
uitspraak

6

6

3

00
1010
5
1
1
22

0

151

22
290/0

0

44

ci

1 1.

0
13
13
23
23
31%

f

10
1

1

30
3
400/0

40%

naast de Franse uitspraak en de vernederlandsing daarvan echter óók nog een uitspraak voorkomt die niet als
mislukte benadering van het Frans kan worden beschouwd, zoals de vernederlandste vorm bij energie en ingenieur, heeft die blijkbaar de voorkeur.
<

* De twee vorige afleveringen van deze serie staan in het januari en in het aprilnummer van dit jaar.
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A ell weer even
n het decembernummer 1994
n het decembernummer 1994
heb ik een paar aspecten van
heb ik een paar aspecten van
het zogenoemde 'extremiteitshet zogenoemde 'extremiteitswel' met u doorgenomen, dat
wel' met u doorgenomen, dat
wil zeggen: het weI in zinnen
wil zeggen: het wel in zinnen
als 'Zo kan ik nog wel uren doorals 'Zo kan ik nog wel uren doorgaan'. Nu is het tegenstellende weI
gaan'. Nu is het tegenstellende wel
aan de beurt. Dat is het weI dat op de
aan de beurt. Dat is het wel dat op de
een of andere manier naar een vereen of andere manier naar een verschil tussen schijn en werkelijkheid
schil tussen schijn en werkelijkheid
verwijst. De simpelste vorm van dit
verwijst. De simpelste vorm van dit
weI vinden we waar er een contrastwel vinden we waar er een contrastaccent wordt gebruikt. (Voor het veraccent wordt gebruikt. (Voor het verschil tussen contrastaccent (aangegeschil tussen contrastaccent (aangegeven met een accent grave: e) en norven met een accent grave: è) en normaal accent (accent aigu: e) verwijs
maal accent (accent aigu: é) verwijs
ik naar dat decembernummer.) Een
ik naar dat decembernummer.) Een
paar voorbeelden:

paar voorbeelden:

1
1
2
2
3

Ik heb die rekening wel betaald,
Ik heb die rekening wèl betaald.
Ik heb die rekening wel betaald.
Ik heb die rekening wel betààld.
Ik heb die rekening wel betaaid.

3 Ik heb die rekening wel betaald.

Contrastaccent op weI duidt aan dat
Contrastaccent op wel duidt aan dat
iets het geval is wat in strijd is met de
iets het geval is wat in strijd is met de
bewering of suggestie van iemand
bewering of suggestie van iemand
anders, of gewoon in strijd met de
anders, of gewoon in strijd met de
schijn. In plaats van weI kunnen we
schijn. In plaats van wel kunnen we
hier ook weI degelijk zeggen.
hier ook wel dégelijk zeggen.
Contrastaccent opeen ander
Contrastaccent op een ander
woord in de zin geeft aan dat iets
woord in de zin geeft aan dat iets
weliswaar het geval is, maar dat daarweliswaar het geval is, maar dat daaruit toch geen min of meer voor de
uit toch geen min of meer voor de
hand liggende conclusie mag worden
hand liggende conclusie mag worden
getrokken: 'Ik heb die rekening wel
getrokken: 'Ik heb die rekening wel
betaald, maar niet om een ontvangstbetààld, maar niet om een ontvangstbewijs gevraagd.' 'lk heb die rekening
bewijs gevraagd.' 'Ik heb die rekening
wel betaald, maar die andere natuurwel betaald, maar die andere natuurlijk niet.' Hier kunnen we voor weI
lijk niet.' Hier kunnen we voor wel
ook weliswaar gebruiken. Het zou
ook weliswaar gebruiken. Het zou
mooi zijn als daarmee de kous af was
mooi zijn als daarmee de kous af was
wat het tegenstellende weI betreft.
wat het tegenstellende wel betreft.
Nee dus.

Nee dus.

KUN-JE-WEl-WEL
KUN-)E-WEL WEL
Allereerst is er een norrnaal geaccenAllereerst is er een normaal geaccentueerd weI dat een negatief aspect
tueerd wel dat een negatief aspect
van een overigens positieve situatie
van een overigens positieve situatie
onder de aandacht brengt. Denk aan
onder de aandacht brengt. Denk aan
'die kinderen schreeuwen wel een
'die kinderen schreeuwen wél een
beetje hard' (al zijn ze verder Ieuk be-

beetje hard' (al zijn ze verder leuk be-

zig) of 'het waait hier wel hard' (al is
zig) of 'het waait hier wél hard' (al is
de streek hier verder best te geniede streek hier verder best te genieten). Het omgekeerde kan ook: 'het
ten) . Het omgekeerde kan ook: 'het
elftal heeft wel zijn best gedaan' (al
elftal heeft wél zijn bést gedaan' (al
hebben ze verloren) of 'Laila kan wel
hebben ze verloren) of 'Laila kan wél
goed praten' (al vertrouw ik haar
goed praten' (al vertrouw ik haar
voor geen cent, of, zwakker, al betevoor geen cent, of, zwakker, al betekent het niet dat ik Laila over de hele
kent het niet dat ik Laila over de hele
linie zie zitten).
linie zie zitten).
Dan zijn er op z'n minst nog twee
Dan zijn er op z'n minst nog twee
speciale wellen die op de een of andespeciale wellen die op de een of andere manier ook iets met het verschil
re manier ook iets met het verschil
tussen schijn en wezen te maken
tussen schijn en wezen te maken
hebben. Ik noem ze even het kun-jehebben. Ik noem ze even het kun-jeweI-weI en het zie-je-weI-wei (en ais
wel-wel en het zie-je-wel-we/ (en als
afgeleide van de eerste het durf-jeafgeleide van de eerste het durf-jeweI-weI). Geen van deze wellen maakt
wel-wel) . Geen van deze wellen maakt
gebruik van contrastaccent.
gebruik van contrastaccent.
Het kun-je-weI-wei wordt in vraHet kun-je-wel-we/ wordt in vragende vorm gebruikt en drukt (ernstigende vorm gebruikt en drukt (ernstige) twijfel uit aan iets wat beweerd of
ge) twijfel uit aan iets wat beweerd of
gesuggereerd wordt. Neem

gesuggereerd wordt. Neem

Kun je wel fluisteren?
Kun je wel fluisteren?
Heb je die rekening weI betaald?
Heb je die rekening wel betaald?
er weI mensen in dat
Wonen er
wel ménsen in dat
6 Wonen
huis?

4
4
S
5
6

huis?

In 4 lijkt het erop dat de aangesproIn 4 lijkt het erop dat de aangesprokene binnen de gegeven situatie
kene binnen de gegeven situatie
zacht zou moeten kunnen praten. De
zacht zou moeten kunnen praten. De
spreker vraagt of dat ook zo is, en
spreker vraagt of dat ook zo is, en
drukt daar zijn twijfel over uit. lets
drukt daar zijn twijfel over uit. Iets
dergelijks geldt voor S en 6. Twijfel
dergelijks geldt voor 5 en 6. Twijfel
wordt bijna ongeloof en de to on
wordt bijna ongeloof en de toon
neigt naar agressie ais het accent op
neigt naar agressie als het accent op
het huipwerkwoord, indien aanwehet hulpwerkwoord, indien aanwezig, komt te vallen, of op het werkzig, komt te vallen, of op het werkwoord ais er ook andere mogelijkhewoord als er ook andere mogelijkheden zijn. Neem
den zijn. Neem
4a Kun je wel fluisteren?
4a Kun je wel fluisteren?
Sa Heb je die rekening weI betaald?
5a Héb je die rekening wel betaald?
6a Wonen er weI mensen in dat
6a Wonen er wel mensen in dat
huis?

huis?

In combinatie met tach ontstaan
In combinatie met toch ontstaan
soms eigenaardige effecten:

soms eigenaardige effecten:

4b ]e klint toch weI fluisteren?
4b Je kunt toch wel fluisteren?
Sb ]e hebt die rekening toch weI be5b Je hébt die rekening toch wel betaald?

taald?

6b Er wonen toch weI mensen in dat
6b Er wonen toch wel mensen in dat
huis?

huis?

Enerzijds dwingt het tach-weI-patroon
Enerzijds dwingt het toch-wel-patroon
tot een bevestigend antwoord. Maar
tot een bevestigend antwoord. Maar
de spreker wil meer: hij wil ook dat
de spreker wil meer: hij wil ook dat
zijn twijfel wordt weggenomen. Antzijn twijfel wordt weggenomen. Antwoorden op 4b, Sb of 6b zijn zeiden
woorden op 4b, 5b of 6b zijn zelden
gewoon 'ja' of 'nee'. Eerder, bevestigewoon 'ja' of 'nee'. Eerder, bevestigend: '[a, natuurlijk, wat dacht je angend: 'Ja, natuurlijk, wat dacht je anders?' of, ontkennend: 'Nee, wie zegt
ders?' of, ontkennend: 'Nee, wie zegt
dat dat moet?' of vermijdend: 'Dat
dat dat moet ?' of vermijdend: 'Dat
gaat jou niets aan.' Zoiets.

gaat jou niets aan.' Zoiets.

ZIE-JE-WEl-WEL
ZIE-JE-WEL WEL
Bij het zie-je-wel-wel gaat het meestal
Bij het zie-je-wel-wel gaat het meestal
niet om vragen. Voorbeeldzinnen
niet om vragen. Voorbeeldzinnen
zijn:
-

zijn:

zou
7 Ik
Ik dacht
dacht wel
wel dat
dat je
je dat
dat nooit
nooit zou
Iukken.
lukken.
8 Ik weet wel dat je aItijd stiekem
8 Ik wéét wel dat je altijd stiekem
mijn post inkijkt.
mijn post inkijkt.
7

In 7 wordt verondersteld dat de aanIn 7 wordt verondersteld dat de aangesprokene wel degelijk van zijn slaaggesprokene wel degelijk van zijn slaagkansen overtuigd was. In 8 mogen we
kansen overtuigd was. In 8 mogen we
aannemen dat de aangesprokene een
aannemen dat de aangesprokene een
kop trekt alsof hi j van de prins geen
kop trekt alsof hij van de prins geen
kwaad weet. Interessant is dat 7 zonkwaad weet. Interessant is dat 7 zon
der weI totaal van betekenis verandert:

wel totaal van betekenis verandert:
-der

7a Ik dacht dat je dat nooit zou luk-

7a Ik dacht dat je dat nooit zou lukken.
ken.

In 7a geeft de spreker zijn ongelijk
In 7a geeft de spreker zijn ongelijk
toe, in 7 benadrukt hij zijn gelijk.
toe, in 7 benadrukt hij zijn gelijk.
Nog curieuzer is het feit dat toevoeNog curieuzer is het feit dat toevoegen van nag in 7 ook weer de betekegen van nog in 7 ook weer de betekenis drastisch verandert:

nis drastisch verandert:

7b Ik dacht nog wel dat je dat nooit
7b Ik dacht nog wel dat je dat nooit
zou lukken,

zou lukken.

De spreker gaat in 7b verder dan zijn
De spreker gaat in 7b verder dan zijn
ongelijk toegeven; hi] vindt het achongelijk toegeven; hij vindt het achteraf ook nog dom van zichzelf dat hij
teraf ook nog dom van zichzelf dat hij
zich zo vergist heeft.
zich zo vergist heeft.
Het zie-je-wel-wel vinden we naHet zie-je-wel-we/ vinden we natuurlijk ook in de constructie zie je weI
tuurlijk ook in de constructie zie je wel
zelf terug:

zelf terug:

L..-.-------------182-----------------------------182

8 Zie je wel dat Laila niet te vertrouwen is?
lijkt equivalent met
9 Ik heb altijd wel gezegd dat Laila
niet te vertrouwen is.
Het laatste tegenstellende wel is het
durf-je-wel-wel. Dat is een kloon van

het kun-je-wel-wel, maar wel een ge- canoniseerde ironie, dat wil zeggen:
degenereerde kloon, ik zou haast zeg- de ironische vorm is zo vaak toegegen een clown onder de klonen: past dat die nog nauwelijks als ironie
wordt gevoeld.

10 Durf je wel, met zijn allen tegen
die hulpeloze Laila?
Ik geloof dat hier sprake is van ge-

et einde van de tunnel
erachter dat een zekere Stanley Baldwin de zegswijze voor het eerst bezigde in 1929. De metafoor won vooral
aan populariteit tijdens de Vietnamoorlog. Woordvoerders van de Amerikaanse regering voorspelden daarmee de op handen zijnde overwinning van Zuid -Vietnam en het einde
van de Amerikaanse inmenging in de
strijd. President Kennedy maakte een
toespeling op de uitdrukking tijdens
een persconferentie in 1962: "We
zien het einde van de tunnel nog
niet, maar ik denk niet dat het donkerder is dan een jaar geleden. In bepaalde opzichten wordt het zelfs
klaarder!" Tegenstanders van de oorlog trokken de uitdrukking in het betunnel."
lachelijke en schreven het licht dat
Waar komt deze metafoor voor
'een signaal van hoop, een oplossing sommige politici zagen toe aan het
voor een probleem (problemen)' van- licht van een naderende trein.
De zegswijze werd vaker geridiculidaan?
seerd. Zo kon men in 1988 op vele
muren in Dublin de volgende graffito
ENGELSE SPEURTOCHT
lezen: "Vanwege de huidige econoDe grote Van Dale (1992) geeft de
uitdrukking 'het einde van de tunnel mische toestand zal het licht aan het
einde van de tunnel gedurende de
is in zicht' met de omschrijving 'de
weekends uitgeschakeld worden."
verwachting is dat het spoedig weer
beter zal gaan', maar meer informatie
kan dit woordenboek ons niet geven.
GEWILDE VERGELIJKING
De uitdrukking 'to see the light at the
Andere Nederlandse naslagwerken
maken er evenmin gewag van. Als we end of the tunnel' roept het beeld op
van een lange, duistere mijn- of
ons licht opsteken in andere taalgebieden, vinden we een equivalent in spoorwegtunnel waaraan een einde
het Engels. De uitdrukking werd zeer lijkt te komen. Dit beeld werd al in
waarschijnlijk ontleend aan deze
de 19de eeuw gebruikt in een van de
taal. We vinden haar terug in combi- bewaard gebleven brieven van de
Britse auteur George Eliot (1819natie met een werkwoord: 'to see

e schulden zijn hoog,
de werkloosheid stijgt.
Het einde van de tunnel is nog lang niet in
zicht", meldde De
Morgen op 26-11-90 met betrekking
tot Polen, dat net het communisme
had afgezworen. Vrij Nederland rapporteerde op 25-8-90 over de geloofwaardigheid van een Amerikaans
'avontuur' in het Midden - Oosten:
"Hoe langer het duurt, hoe meer
Amerikaanse parlementaire procedures en onderzoeken hun tol zullen eisen. Er komt onherroepelijk een moment dat de vertrouwde vraag rijst
over het licht aan het einde van de

the light at the end of the tunnel'.
De oudste vindplaats in de Oxford
English Dictionary dateert van 1922.
In juni 1983 probeerde de dag boekschrijver van The Times de eerste Britse politicus te traceren die de
uitdrukking gebruikt had. Hij kwam

1880).
In Australië wordt een licht afwijkende variant van de zegswijze gebruikt: 'the light on the hill'. G.A.
Wilkes geeft in zijn Dictionary of
Australian Colloquialisms (1985) een
citaat uit een in 1949 gehouden poli-

MarcDe Coster _Venen, België

tieke toespraak. Daaruit blijkt dat
'het licht op de heuvel' uitsluitend de
socialistische doelstelling van de
Australische Labor Party symboliseert. De Aussies gebruiken de metafoor enkel in de politieke betekenis.
Voor politici is de uitdrukking 'gefundenes Fressen': je kunt er op een
verbloemende manier aan de inleverende burger mee duidelijk maken
dat de offers niet tevergeefs zijn en
dat het gevolgde beleid vruchten begint af te werpen. Het is dan ook een
slagzin geworden waarmee politici
hun bij de bevolking weinig populaire bezuinigingsmaatregelen trachten
goed te praten. Zo wist De Morgen in
1992 nog te melden dat "na twaalf
jaar Martens het einde van de budgettaire tunnel steeds verder op-

schuift".
De Engelse zegswijze is waarschijnlijk ook voor andere talen een
blauwdruk geweest. In het Frans
wordt tunnel in figuurlijke zin gebruikt voor een 'duistere en zware periode'. Arriver au bout du tunnel betekent 'moeilijke tijden te boven komen'.

De Duitse taalkundige dr. Heinz
Kopper geeft in zijn Wörterbuch der
deutschen Umgangssprache (1987)
vijf varianten op de tunnelmetafoor:
'in einen dunklen Tunnel geraten'
(een onzeker noodlot tegemoet zien;
niet weten hoe iets zal aflopen), 'das
Ende des Tunnels kommt in Sicht',
'aus dem Tunnel rauskommen' (een
probleem de baas kunnen), 'kein
Ende des Tunnels sehen' (pessimistisch zijn met betrekking tot de afloop van iets), 'das Licht am Ende
des Tunnels sehen'. Al deze uitdrukkingen dateren van het begin van de
jaren zeventig.
<
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L eg ertaal
Margriet de Koning Gans - Laren

het aantal zitplaatsen daarin, de talenten van een militair of de hoeveel
mankracht die nodig is om een -heid
klus te klaren. Daarnaast is er personele capaciteit: dat is niet de vulling zelf,
maar bijvoorbeeld de mogelijkheid
om personen te vervoeren in een
voertuig of een lift, en het aantal
bedden in een kazerne.
Niet alleen woorden, ook woordgroepen en uitdrukkingen krijgen
een gefixeerde betekenis. Wanneer in
een schema op het bord wordt uitgelegd hoe de vork in de steel zit en
met welke invloeden van buitenaf er
rekening gehouden moet worden,
dan zet men die laatste onder de kop
factor van invloed. Een factor van invloed is bijvoorbeeld het weer, het
GEVULDE CAPACITEIT
terrein, de politiek en - bij de aanOok alledaagse woorden worden in
de militaire discipline ingelijfd. Bij de schaf van een apparaat uit het buitandarts, de banketbakker en de bed- tenland - de wisselkoers. Factor van
denfabrikant is voor iedereen duide- invloed wordt een versteend begrip,
aangevuld met niets toevoegende uitlijk wat vulling betekent; bij de Koninklij ke Landmacht ligt dat minder drukkingen als een rol spelen, rekening
houden met en zelfs van invloed zijn.
voor de hand. Vulling is 'personeel'.
Ook met het veelgebruikte woord ca- Er wordt dan niet gezegd of geschrepaciteit is iets aan de hand: dat is een ven: 'Een factor die de gang van zaleeg begrip dat naar believen met be- ken kan beïnvloeden, is het weer',
maar 'Een factor van invloed die een
tekenis gevuld kan worden. Capacirol speelt, is het weer' of 'Een factor
teit kan een transportmiddel zijn of
ilitairen streven naar ondubbelzinnigheid en uniformiteit, niet alleen in
hun kleding en gedrag,
maar ook in hun taalgebruik. Zo kent de doorsnee-militair
allerlei afkortingen en hoeft hij onder zijn soortgenoten de achterliggende woorden niet voluit te gebruiken. De kadi maakt gebruik van kadi wagens. Smoa stopt zijn brood in zijn
liboza. Pain fbat levert vtg'n aan de
mechbrig. Het militaire jargon is een
springlevende en zeer technische
groepstaal, die voor buitenstaanders
welhaast de sfeer van een geheim genootschap oproept.
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van invloed als het weer beïnvloedt
de gang van zaken'.
DE MILITAIR ALS SCHRIJVER

Na een jaar of tien, elf, kan de beroepsofficier worden uitverkoren om
een managementopleiding te volgen.
Tot voor kort gebeurde dat op de
HKS, de Hogere Krijgsschool; tegenwoordig op het IDL (kortweg DL),
het Instituut Defensie Leergangen.
Deze nieuwe allocatie (behuizing) is
gebouwd 'in het kader van de herstructurering van de krijgsmacht', en
houdt dan ook collocatie (met z'n allen in hetzelfde pand) in met de Marine en de Luchtmacht. De officier
wordt daar klaargestoomd voor een
eventuele beleidsfunctie binnen de
krijgsmacht. Dat wordt rapporten
schrijven.
Ambtelijke woorden, voorzetsel uitdrukkingen en vaktermen zijn er
te over, en die worden in militaire
rapporten dan ook naar hartelust gebezigd. Er wordt dus flink gerealiseerd, tot realisatie gebracht, geneutraliseerd, geoperationaliseerd, geoptimaliseerd en desnoods gesuboptimaliseerd - meestal omdat het zo
moeilijk is gewoon te zeggen wat er
bedoeld wordt. "Ten aanzien van het
aanschaffen van de plank van een zodanig vtg (afkorting voor voertuig) dat
het beantwoordt aan alle in de voor
gestelde randvoorwaar--studiebfa
den moet ten aanzien van de keuzecriteria geconcludeerd worden dat
aanschaf tot realisatie gebracht dient
te worden met een beschikbare kandidaat die met enkele aan te brengen
modificaties aan de eisen voldoet.
Voor wat betreft het realiseren van
eventuele modificaties..." enzovoort.
Het lijkt wel of de schrijver voort
om de kern van de zaak heen-duren
cirkelt. Hij attaqueert zijn object van
alle kanten, hij zegt er ongeveer alles
over wat hij bedenken kan, en toch
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hun
tussen
dat er verschil is
dat een helehoge status
velegeneraties
generaties
een vele
foutisiseneneen
dat een hele hoge statusfout
schoolmeesters
heelhoge
status
goed,
en
dat
dubbele
schoolmeesterszo
zo
heel hoge status goed, en dat dubbele
veel
ontkenningen
onlogisch
zijn.
De
veelinvloed
invloedgehad
gehad
ontkenningen onlogisch zijn. De
dat
taalgemeenschap
gebruiker
datdedegebruiker
taalgemeenschapweet
weetechter
echterbeter
beter
van
- zie ook wat Multatuli schreef inin
magook
ook
van'Ik'Ikmag
- zie ook wat Multatuli schreef
zijn Ideen: "Ik leg mij
nooit
niks!'
toe
op
het
alnooit niks!'niet
nietaIzijn Ideen: "Ik leg mij toe op het
leen
schrijven van levend
gediscrimileengediscrimiNederlands,
schrijven van levendNederlands,
neerd
maar ik heb schoolgegaan."
neerdwordt,
wordt,maar
maar

D

dat
algemeen geaccepteerd
geaccepteerd isis
dat dit
dit nog
nog aigemeen
ook.
Gebruik
je
dit
soort
ook. Gebruik je dit soort zinnen
zinnen bijbijvoorbeeid
herhaaldelijk
tijdens
je sollisollivoorbeeld herhaaldelijk tijdens je
citatiegesprek
brief,
ingezonden brief,
citatiegesprekof
ofinin jejeingezonden
dan
en je
je
baan wel
wel vergeten,
vergeten, en
dan kun
kun je
je die
die baan
brief
of
wordt ook
ook niet
niet afgedrukt,
afgedrukt, of
briefwordt
hooguit
je belachelijk
hooguit om
om je
belachelijk te
te maken.
maken.
Een
lage sociale
sociale
minder lage
Eenaanzienlijk
aanzienlijk minder
status
heeft
de
versterkende
dubbele
status heeft de versterkende dubbele
ontkenning
op
ontkenning als
als stellig
stellig antwoord
antwoord op
een
een indringende
indringende vraag.
vraag. Neem
Neem bijbijvoorbeeld
volgende ondervraging:
ondervraging:
voorbeeld de
devolgende

-- Hebt
verdachtepersonen
personenbii
bij uw
uw
Hebtuude
deverdachte
autogezien?
auto gezien?
Niemand.
Niemand.
-- OokKarel
niet?
Ook Karelniet?
Ook
Karel
niet.
Ook Karelniet.
-- Piet
Pietook
ookniet?
niet?
Piet,
niet:niemand
niemand
Janniet:
niet,Jan
Piet, Karel
Karelniet,
niet.
niet.
De
ondervraagde laat
laat er
er geen
geen twijfel
twijfel
Deondervraagde
over
bestaandat
dathij
hijecht
echtniemand
niemandinin
overbestaan
de
gezijnvoertuig
voertuigheeft
heeftgevanzijn
debuurt
buurtvan
zien,
en
hij
gebruikt
daarvoor
krachzien, en hij gebruikt daarvoor krachtige
herhatigeretorische
retorischemiddelen,
middelen, zoals
zoalsherhaontkenning
ling
en
een
dubbele
als
ling en een dubbele ontkenning als
apotheose.
apotheose.
Een
dubbele
Eenvergelijkbaar
vergelijkbaartype
typedubbele
ontkenning
met
versterkende
werwerversterkende
ontkenning met
king
treffen
we
aan
in
'En
we
gaan
king treffen we aan in 'En we gaan
nog
langeniet,
niet,
nietnaar
naarhuis,
huis,nog
noglange
nogniet
nag
lange
niet.'
Hier
wordt
kracht
dekracht
nog lange niet.' Hier wordtde
van
door
negatievezin
zinversterkt
versterktdoor
vande
denegatieve
een
Nogeen
een
eennegatief
negatiefaanhangsel.
aanhangsel.Nag
voorbeeld
van
dit
type
is
'Ik
nooit
voorbeeld van dit type is 'Ikgaganooit
meer
naar
Frankrijk,
van
mijn
levensmijn
levensmeer naar Frankrijk, van
dagen
variant
dagenniet':
niet':oak
ookhier
hierheeft
heeftdedevariant
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met versterkend aanhangsel een aanzienlijk zwaardere emotionele lading
dan het zakelijker 'Ik ga nooit meer
naar Frankrijk.'
DE VERZWAKKENDE DUBBELE

ONTKENNING

In 'Een huwelijk en een promotie op
dezelfde dag, dat is niet niks' hebben
we te maken met een verzwakkende
dubbele ontkenning. Weer kunnen
we de dubbele ontkenning niet zomaar weglaten, tenminste niet zonder betekenisverandering. Volgens de
schoolmeesterslogica zou 'Een huwelijk en een promotie op dezelfde dag,
dat is niet niks' hetzelfde zijn als 'Een
huwelijk en een promotie op dezelfde dag, dat is alles.' Of: 'Een huwelijk
en een promotie op dezelfde dag, dat
is iets.' Maar zo die twee zinnen al
iets betekenen, dan betekenen ze in
elk geval niet hetzelfde als de oor
zin. Als we die betekenis
-spronkelij
zouden willen uitdrukken zonder
dubbele ontkenning, dan komen we
eerder uit bij zoiets als 'Een huwelijk
en een promotie op dezelfde dag, dat
is heel wat', dat wil zeggen, in het
midden tussen alles en niets, dus precies tussen de twee mogelijkheden in
die de logica biedt.
De verzwakkende ontkenning is
een beproefd stijlmiddel, dat ook uitstekend geschikt is om grofheden te
vermijden. In plaats van het harde
'er zullen wel ontslagen moeten vallen' zegt de werkgever liever 'ontslagen zullen wel niet te vermijden
zijn', wat hetzelfde betekent maar
stukken aardiger klinkt.
DE OPHEFFENDE DUBBELE
ONTKENNING: TEGENSPRAAK

De opheffende dubbele ontkenning
treffen we aan in een situatie als de
volgende: mijn aanstaande en ik bespreken de vraag wie we zullen uitnodigen voor ons huwelijk, en we zijn
beland bij de categorie 'vervelende
tantes'. Een van ons slaakt op een gegeven moment de verzuchting 'We
kunnen toch niet niemand uitnodigen!' Deze verzuchting weerspreekt
de, al of niet uitgesproken, suggestie
dat we gewoon helemaal niemand
zullen uitnodigen. Dat de dubbele
ontkenning hier een duidelijke functie vervult, blijkt uit het feit dat we
die niet kunnen weglaten, tenminste
niet zonder betekenisverandering. De

zinnen 'We kunnen toch iemand uitnodigen!' en 'We kunnen toch iedereen uitnodigen!' betekenen iets heel
anders dan de oorspronkelijke verzuchting. Alleen als we, tegelijk met
het verwijderen van de dubbele ontkenning, ook het werkwoord kunnen
vervangen door moeten, zodat we 'We
moeten toch iemand uitnodigen!'
overhouden, krijgen we een zin met
de bedoelde betekenis en zonder
dubbele ontkenning.
Interessant genoeg is het effect
van tegenspraak niet beperkt tot een
echte dubbele ontkenning: minstens
zo goed en zo bruikbaar als de oor
zin zijn 'We kunnen -spronkelij
toch nauwelijks niemand uitnodigen!' met het zwak-negatieve bijwoord nauwelijks, en 'We kunnen
toch moeilijk niemand uitnodigen!'
met het bijwoord moeilijk, waarvan
onduidelijk is of dat wel op onafhankelijke gronden als ontkennend kan
worden aangemerkt.
DE GRAMMATICALE DUBBELE
ONTKENNING

De grammaticale dubbele ontkenning ten slotte komt niet of nauwe
voor in het Nederlands van nu.-lijks
We bespraken echter al gevallen als
het Middelnederlandse 'Hi en sprac
niet' en het Franse 'Il ne dit rien':
voor ons gevoel zou de ontkenning
in deze zinnen heel goed kunnen
worden uitgedrukt met alleen niet of
rien, maar het grammaticale systeem
van die talen gebiedt dat er nog een
negatief woordje vlak bij het werkwoord staat. In het Afrikaans is, zoals
bekend, een negatieve zin niet compleet zonder een extra ontkennend
woord nie aan het eind van de zin:
'Moenie kijk nie!' In het dialect van
West-Vlaanderen leeft het Middelnederlandse systeem, met een verplicht
en, nog steeds. Maar ook in het Italiaans, het Spaans, het Portugees en in
de Slavische talen is de dubbele ontkenning de standaard, al vind je ook
in die talen dialecten met een enkele
ontkenning. Maar die heeft juist weer
een laag prestige: 'II dit rien' is de variant van de straat voor 'Hij zegt
niets'. Intussen bestrijden de Franse
schoolmeesters deze variant al eeuwenlang, op gezag van de Academie
Française, misschien wel met het argument dat enkele ontkenningen onlogisch zijn.
<
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Peter Burger, Jaap de Jong
Peter Burger, kaap de F
Waar komt het woord 'ammehoela'
vandaan? Wat betekent de naam
'Lubbers'? Waarom is het 'gestof
zuigd' en niet 'stofgezogen'? Een ant-

woord op deze vragen vindt u in dit

boek.
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Valkuilen voor de

amateurtaalkundige
F. Jansen
eet u waar de kabouters
vandaan komen? Dat
zijn kleintjes, peuters
dus, met een kap
('punthoed') op. Kabouter als 'kappeuter' is een van de honderden etymologieën die Willem
Hietbrink ten beste geeft in Kwispelen
met taal. Kwispelen (natuurlijk van
'ik-wil-spelen') is de moeite waard
om te lezen, maar dan wel als een
staalkaart van dwaalwegen en valkuilen in de taalkunde.

voor, bijvoorbeeld offensive, en het
valt moeilijk in te zien hoe dat van
blad gestaan. Dat weet ik zo zeker
een parallel zinnetje afgeleid zou
kunnen worden. Hietbrink lost dat
omdat anders Willem Hietbrink en
Ronald Lagendijk, auteur en co-auprobleem op door een vlucht naar
teur van Kwispelen met taal, als eervoren: met die andere woorden hebNEDERLANDS, DE OERTAAL
sten zouden zijn opgebracht.
ben we niet zoveel te maken omdat
"Er zou een wet moeten komen teHet heeft geen zin Kwispelen te re- daarin veel meer verbasteringen
gen het onbevoegd uitoefenen van
censeren. Wat misschien wel nuttig
voorkomen. Het Nederlands staat het
de taalkunde ", verzuchtte professor
kan zijn, is iets over de uitgangspun- dichtst bij de oertaal, waarin de
Van den Toorn aan het eind van zijn ten ervan te zeggen, vooral omdat dit woordvormen een zuivere spiegel waacademische loopbaan. Zijn uitsoort etymologie zo oud en eerbiedren van de eigenlijke betekenis. De
spraak haalde wel de krant, maar het waardig is... en al zo'n 150 jaar niet
oudheid van het Nederlands moge
Haagse raderwerk staat nog steeds
meer serieus genomen wordt, althans verder blijken uit het feit dat zoveel
door taalkunditalen leenwoorden uit het Nedergen.
lands hebben overgenomen. Een
Allereerst bepaar voorbeelden uit het Frans: in
strijdt Hietbrink
het leger doen alle 'armen mee', dus
de opvatting dat
armee. In bouquet horen we nog 'pluk
de verhouding
het', fromage komt van 'af- room-matussen woordvorm ken' en zo gaat het afleiden van facile
en - betekenis wilinderdaad 'vanzelf'.
lekeurig is. Hij is
een essentialist:
BIJNA ALLES KAN
elk woord heeft
Het volgende probleem waar Hieteen eigenlijke bebrink op stuit, is dat de vorm van die
tekenis, die precies oorspronkelijke betekenis meestal
door deze ene
sterk verschilt van de woordvorm die
vorm uitgedrukt
wij gebruiken. Er is dus een systeem
wordt. Zo leidt hij nodig om de huidige vorm van de
aanstotelijk af van oorspronkelijke af te leiden. Gek ge'en staat lelijk',
noeg kiest Hietbrink niet voor de
want zulk gedrag
Hietbrinks ' Fundamenteel -dialekties- spraakstelsel 360°' bestaat uit 360 combinaties van een
eenvoudigste oplossing: 'elke klank
klinker en een medeklinker. Hietbrink geeft in zijn boek een voorbeeld van de gebruiksmostaat iemand niet kan in elke andere klank veranderen'.
gelijkheden van zijn schema: "Neem ons woord 'huis'. Op de onderste regel vinden we bij
goed. Zo'n afleiDan had hij bijvoorbeeld makkelijk
ding brengt wel
kwaad uit boos 'kunnen afleiden': kw
het getal 11: huis. We gaan één regel naar boven en vinden daar voor het woord huis alle
mogelijkheden die in dialecten over de hele wereld bestaan: haas, hos, hees, hus, hoes,
een groot prowordt b, aa wordt oo en d wordt s. Ik
huus, heis, his, hies, hous, huis, has, heus, hes, hoos. Vijf regels hoger vinden we de mogelijkbleem met zich
denk dat hem dat te willekeurig
mee. In andere ta- wordt. Als alles kan, is het spel uit.
heden die eindigen op de letter M: heem, heim, hiem, hoorn (home), enz. Elke standaardtaal
heeft zo z'n eigen jargon gekozen. Met deze kennis kunnen we op zoek naar de herkomst
len heeft men er
In Hietbrinks systeem kan niet aleen ander woord
van woorden. Het woord 'geroezemoes': geroez/em/oes, geroes /om/hoes, geruis/om/huis."
les, maar wel bijna alles. Zijn eerste
stil. In ieder geval heeft er nog geen
wet met die strekking in het Staats-

t
f

regel is bijvoorbeeld dat alle klinkers
vervangen kunnen worden door alle
andere klinkers. Dat gaat zo: de essentie van voedsel is 'kouwen'. De
vraag 'kouwikin?' leidde tot koken en
keuken, achter ketel zit 'kookt -al' verscholen. Het zal u niet verbazen dat
met enige kronkels ook kist, kast, kokos, couscous en zelfs kasteel van een
consumptieve verklaring voorzien
kunnen worden. Wat de medeklinkers betreft, is Hietbrink overigens
iets kieskeuriger: alleen medeklinkers
die op dezelfde manier gearticuleerd
worden, kunnen elkaar vervangen:
de p en de b bijvoorbeeld. Deze
klankwet stelt hem in staat bordeel
met 'paart-hol' te verbinden.
Met de bovenstaande twee beginselen komt Hietbrink al een heel
eind, maar voor de mooiste etymologieën heeft hij er nog twee extra nodig. Het eerste heet splitsen: been
komt van 'bi een', 'want' botten houden het lichaam bij elkaar. Het tweede komt neer op het samenvoegen
van een oorspronkelijk zinnetje. Er
zijn er al enkele de revue gepasseerd,
maar voor de duidelijkheid nog een
paar: closet 'ik los het', condoom 'gom
doe om', resultaat 'er is al dat' (hier
zien we dat een klank soms als letter
uitgesproken dient te worden) .

Ewoud Sanders
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Pekinees en abessijn

Woorden zijn op talloze manieren tot
ons gekomen. Ze reisden mee met
avonturiers, ontdekkingsreizigers,
kruisridders, handelaren, wetenschappers en - geregeld ook - met soldaten.
Over de invloed van veldslagen, belegeringen en oorlogen op onze taal bestaat een fraaie serie artikelen van L.
Verhoeff in Ons Leger, een serie die
ten onrechte slechts in zeer kleine
kring bekend is. * Verhoeff verklaart
hierin onder meer croissant, mayonaise, magenta, cravat, zoeaaf, raglanmouw, montycoat en nog vele andere
woorden en uitdrukkingen die direct
of indirect te maken hebben met militairen.
Onlangs vond ik twee aanvullingen, woorden die wij danken aan
Britse militaire interventie: pekinees en
abessijn.

Volgens een Chinese legende dankt
de pekinees zijn ontstaan aan een
boeddhistische monnik. Die ontmoette op een dag een leeuw die verliefd
was op een aap. De leeuw vroeg de
monnik hem net zo klein te maken
TOCH MAAR TANDARTS
als het aapje. Sindsdien is de wereld
Het resultaat is een soort mijmer-ety- een klein, langharig hondje rijker, dat
mologie, waarin vrijwel alles kan en er inderdaad uitziet als een ineengeniets klopt. Hietbrink is lekker bezig, schrompelde leeuw met een apekop.
zijn inspanningen worden financieel
Pekineesjes maakten in China al
beloond als iedereen zijn gekwispel
vroeg carrière. Het diertje zou in de
koopt, en alle lezers hebben er een
8ste eeuw onder de Tang- dynastie tot
aardig uurtje aan.
hofhond zijn gepromoveerd. De
Wat is ertegen? In elk geval één
hondjes werden aan het keizerlijk hof
ding. Ik stel me zo voor dat iemand
in Peking gefokt en angstvallig bedie ondanks alle overheidsmaatrege- waakt. Op ontvreemding stond de
len toch Nederlands wil gaan studedoodstraf.
ren, dit werk in handen krijgt. Die
In de 19de eeuw probeerden de
persoon zal - als hij na kennismaking westerse mogendheden, Groot-Britmet Kwispelen met taal de taalkunde
tannië voorop, met geweld de ontoeverder voor gezien houdt en toch
gankelijke Chinese markt open te bremaar tandarts is geworden - nooit
ken. Toen de Chinese overheid een in
weet hebben van wat een klankwet - 1858 gesloten verdrag negeerde, en
en dan bedoel ik nu een échte klank- bovendien in 1860 enkele Britse onwet - is, en hoe mooi zulke wetten
derhandelaars ter dood bracht, sloezijn.
< gen de Britten toe. Zij trokken op
naar Peking, joegen de keizer op de
Willem Hietbrink en Ronald Lagendijk,
vlucht en verwoestten in oktober
Kwispelen met taal — met Oertaalwoorden1860 het keizerlijke zomerpaleis. Bij
boek. Rotterdam, Phoenix en den Ouddie gelegenheid bemachtigden Britse
sten Uitgevers, 1994. Prijs: f 25,officieren vijf pekineesjes, die ze meeISBN 90-71082-22-9
namen naar Engeland. Van die dier-

tjes, later aangevuld met andere
exemplaren, werden de eerste Europese pekineesjes gefokt. Omstreeks
1935 was de pekinees in Nederland
het populairste dameshondje.
Ook de Abessijnse kat is via Britse militaire interventie tot ons gekomen.
In 1855 had een ambitieuze heerser
in de streek Amhara, in noordwestelijk Abessinië (tegenwoordig Ethiop i ë), zichzelf onder de naam Theodorus III uitgeroepen tot 'koning der
koningen'. Halverwege de jaren zestig bereikte Theodorus het toppunt
van zijn macht. Hij knoopte diplomatieke betrekkingen aan met Engeland, maar in 1866 zette hij enkele
Britse afgezanten gevangen.
Dat kon het Empire niet over zijn
kant laten gaan. In 1868 trok een Engels expeditieleger van meer dan
30.000 man onder Sir Robert Napier
van de Rode Zee naar de vesting
Magdala, waar Theodorus zich had
verschanst. Deze liet op het laatste
moment de gevangenen vrij, maar
dat baatte hem niet. Op 13 april
1868 namen de Britten Magdala zonder veel moeite in, en ze lieten er
geen steen op de andere. Theodorus
maakte tijdens de bestorming een
eind aan zijn leven.
In mei 1868 vertrokken de Engelse
troepen weer uit Abessinië. Behalve
de zoon van de koning der koningen
reisden ook een paar inheemse katjes
mee naar Engeland. De vakliteratuur
meldt dat een van de eerste in Engeland gesignaleerde abessijnen 'Zula'
of 'Zoela' heette, een naam die in
kringen van Abessijnse katten ook nu
nog in zwang is. Een verklaring voor
deze naam wordt niet gegeven. Toch
vormt juist deze naam een directe
schakel met Abessinië. Zula was namelijk het plaatsje aan de Rode Zee
waar de Britse troepen zich voor de
thuisreis inscheepten, het laatste
stukje Abessijnse grond dat die katten ooit hebben gezien.
<
* L.

Verhoeff, 'Militaire curiosa', in: Ons

Leger, dl. 1 (januari 1982) tot dl. 62
(maart 1988).
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Het systeem als systematiek
Marcel Lemmens - docent Opleiding
Tolk-Vertaler Maastricht

ijdens een bezoek van bonds- ven, blijkt dat systematiek niet altijd
kanselier Kohl aan Nederland als een 'leer' wordt gezien. Bij een
aantal voorbeelden is tussen vierkankregen we in het NOS -Journaal een Duitssprekende pre- te haakjes aangegeven welke 'systematiek' bedoeld wordt.
mier Lubbers te horen en te
zien. Hij had het over het Ausländerproblem in Duitsland. In de ondertite- 2 in deze nieuwe systematiek
[= identificatieplicht]
ling werd dat vertaald met de proble(premier Lubbers, 20-3-92)
matiek rond buitenlanders.
3 wijziging van deze systematiek
[= 11/2% van het nationaal inkoSOCIALE PROBLEMATIEKEN?
men voor ontwikkelingshulp]
De heer Lubbers doelde niet op één
(CDA-politicus bij Den Haag Vanspecifiek probleem, maar op 'het gedaag, 19-11-92)
heel van problemen rond buitenlan4 We kunnen met de systematiek
ders in Duitsland'. De vertaling van
heel goed leven. [= veranderingen
Problem met problematiek was dus
in de WAO-plannen]
geen probleem. Maar geldt dit ook
(de heer Rinnooy Kan, voorzitter
voor het volgende voorbeeld?
van het VNO, tijdens het NOSJournaal, 24-8-91)
1 allerlei sociale problematieken
5 de overlegsystematiek bij de Marechaussee
Hoewel we in de beoordeling van de
(majoor Verboom van de Koninkjuistheid van problematiek in dit voorlijke Marechaussee tijdens NOVA,
beeld ook rekening zouden moeten
13-1-93)
houden met de context, lijkt het er
6 Het systeem is als systematiek
sterk op dat degene die dit uitsprak,
goed.
eigenlijk problemen bedoelde. Het bij(E. Verweij, CDA-wethouder in
voeglijk naamwoord sociale beperkt
Amersfoort, 9-9-91)
namelijk al het soort problemen
waarover het gaat: problemen binIn geen van de voorbeelden hebben
nen de 'sociale problematiek'.
we te maken met een 'leer omtrent
Problematiek is slechts één voor
een systeem of systemen'. In 2, 3 en
woorden op -iek die soms
-beldvan
4 is sprake van een soort 'regeling'.
anders gebruikt worden dan Van
Dale aangeeft. Twee andere voorbeel- Bij 5 zou men in plaats van overlegsystematiek het meer gebruikelijke
den zijn systematiek en methodiek.
overlegstructuur verwachten. In 6 is
systematiek gebruikt voor het concreVan Dale omschrijft systematiek als
tere systeem.
'(v.; g.mv.) ... leer omtrent een systeem of systemen, m.n. betreffende
ANDERE GEVOELSWAARDE
een systeem van rangschikking: de
Waarom gebruiken mensen systemasystematiek van de planten'. Als we
tiek als ze bijvoorbeeld regeling of sysdeze definitie vergelijken met de
voorbeelden die hieronder zijn gege- teem bedoelen? Misschien vanuit on190

bekendheid met de betekenis van systematiek, maar het zou ook een poging
kunnen zijn om een betere indruk te
maken op lezers of luisteraars: systematiek lijkt een positiever beeld te geven dan regeling of systeem. Zo klinkt
systematiek een stuk vriendelijker dan
identificatieplicht.
Een andere mogelijkheid is dat Van
Dale het woord te eng definieert en
geen rekening houdt met een betekenisverbreding die reeds heeft plaatsgevonden. Het is opmerkelijk dat dit
woordenboek slechts één betekenis
geeft, terwijl bijvoorbeeld het vertaalwoordenboek Nederlands-Engels er
twee onderscheidt: 'systematiek <de
(v.)> 0•1 [leer omtrent een systeem]
systematics => taxonomy, <fil.> architectonics 0•2 [het systematische]
system ...'
In het vertaalwoordenboek wordt
ervan uitgegaan dat systematiek ook in
de betekenis van 'systeem' gebruikt
kan worden, waarbij de betekenisbeschrijving tussen de vierkante haakjes
lijkt te benadrukken dat het om iets
positiefs, iets ordelijks gaat. Deze betekenis zou ook aan de driedelige Van
Dale toegevoegd moeten worden,
evenals — naar analogie van de eerste
betekenis van problematiek — ' het geheel van systemen op zeker gebied'.
Op deze manier vormt de ingang een
weergave van het feitelijke gebruik
van systematiek: van 'leer' en 'geheel
van systemen' tot het soms bedenkelijke 'systeem'.
DE EIGEN METHODIEK

Voor methodiek geeft Van Dale alleen
het synoniem methodologie; het woord
wordt als volgt gedefinieerd: 'leer van
de te volgen methoden (bij onderzoek

of onderwijs)'. Net als bij systematiek Nog sterker dan bij systematiek zijn er
definieert Van Dale hier alleen de ab- naast de betekenis van 'leer twee
stracte betekenis ('leer') en niet de
andere betekenissen van methodiek te
concrete gevallen. Uit de volgende
onderscheiden. In voorbeeld 7 en
voorbeelden blijkt echter dat dit con- waarschijnlijk ook in 8 gaat het om
crete gebruik ook bij methodiek voor- een 'geheel van methodes'.
komt:
In tegenstelling tot systematiek kan
methodiek, net als problematiek, in het
7 wij hebben onze eigen methodiek meervoud worden gebruikt, zoals ook
is aangegeven in Van Dale. Doordat
(politiefunctionaris in NOS -Laat,
2-9-91)
methode en methodiek op dezelfde manier gebruikt kunnen worden, is het
8 de methodiek die wij hebben gekozen in het kabinet
nog gemakkelijker om het ene woord
door het andere te vervangen. Zo
(vice-premier Wim Kok in Den
Haag Vandaag, 28-8-91)
past de meervoudsvorm van metho9 de methodieken die de politie mag diek in voorbeeld 9 precies bij de eergebruiken bij de strijd tegen de
ste betekenis die Van Dale geeft voor
misdaad
methode: 'vaste, weldoordachte ma(nieuwslezeres Henny Stoel in het nier van handelen om een bep. doel
NOS Journaal, 4-1-93)
te bereiken'.
...'

Net als bij systematiek zou men kun nen stellen dat methodiek gewoon
'verkeerd' gebruikt wordt, of dat Van
Dale het woord te eng gedefinieerd
heeft. Maar ook hier is het niet uitgesloten dat soms bewust wordt gekozen voor een positief klinkend alternatief voor methode. In voorbeeld 9
zou methodes, uitgesproken door een
politiefunctionaris, naar mijn gevoel
een stuk negatiever klinken dan methodieken.
Het achtervoegsel -iek lijkt er een
gebruiksmogelijkheid bij te hebben
gekregen: we kunnen er de zaken wat
vriendelijker mee voorstellen dan ze
in werkelijkheid zijn. <

(Met dank aan mijn collega Tony Parr.)

Functies van het cliché
A.J.J. Broere - Nijmegen
lichés heten inhoudsloze
uitingen te zijn, maar ze
vervullen wel degelijk een
functie in gesprekken.
Niet de inhoud van een
cliché is bepalend, maar de rol die
het cliché heeft in het patroon van
beurten, reacties en verwachtingen in
een gesprek. Ik bespreek hier vijf
functies.

zegt hij ja, 't is wat of maar zo is het
toch. De hoorder kan daarmee instemmen of de spreekbeurt overnemen. Wie zich door een vraag tot
een reactie verplicht voelt, kan een
'lege' uiting doen om aan te geven
dat hij geen bijdrage heeft: zo gaat
dat; wat doe je eraan; het is wat. De
dialoog heeft geen brandstof en loopt
dood.

Het cliché structureert het gesprek
Een cliché kan een fase in een gesprek openen of sluiten. Clichés bevatten algemeen geaccepteerde waarheden (wat doe je eraan; en zo is er altijd wat; ieder huisje heeft zijn kruisje).
Ze geven de spreker de mogelijkheid
een brug te slaan naar de luisteraar:
wie kan het met zo'n uitdrukking oneens zijn?

Het cliché ontwijkt de reactie
Als een spreker een incourante emotie niet wil verwoorden, noemt hij
die niet bij de naam, maar sluit hij
zich aan bij een al vaker gebruikte
uiting: een cliché.
Een reactie geven op een compliment is lastig. Beamen staat verwaand en ontkennen lokt herhalen
van het compliment uit. Makkelijker
is het om wel te reageren maar niets
te zeggen (kijk eens aan; is dat zo?).

Het cliché zorgt voor beurtwisseling
Een spreker kan een beurt herhaald
overdragen. Als hij zijn beurt vacant
stelt en ziet dat niemand reageert,

ten of door gebruik buiten een zinvolle context een loze kreet worden.
Elke sociale groep heeft haar helden
met bijbehorende uitingen. Deze uitingen worden ingezet om aan te geven wie in en wie uit is. De helden
kunnen variëren van Van Kooten en
De Bie (moge wij eve overgeve; en wel
hierom), Wim T. Schippers (leuke lamp
overigens), G. Reve (de bel staat geen
seconde stil), Spaan en Vermeegen
(tiet veur 'n pa f ke) tot Youp van 't Hek
(tjakka!).

Het cliché voorkomt stilte
In bepaalde situaties is het wenselijk
aan de beurt te blijven of is er geen
beurtoverdracht mogelijk. Soms moeten kermissprekers of presentatoren,
die in hun eentje niet voortdurend
betekenisvolle uitspraken kunnen
doen, terugvallen op praten zonder
inhoud (het is maar een spelletje; ja zo
gaat dat; nieuwe ronde nieuwe kansen;
Het cliché identificeert de spreker
daar gaan ze; goed zo).
Een uiting kan van oorsprong betekeHet cliché kan dan heel nuttig
nisvol zijn, maar door herhaling slij- zijn.
<
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n NIKS 'JAN ZEI VAN...'
F. Abell - Den Haag

n NIKS `JAN ZEI VAN...'
et verbazing
B. Abell
- Den Haag(als eufemisme voor
'afschuw') moet ik vaststellen dat
waareen zintuiglijke
werkwoorden
die (als
et verbazing
eufemisme voor
`afschuw')
moet
ik vaststellen
zien, horen, dat
neming
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zoals
deneen
zintuiglijke
waar
werkwoorden
een
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kring
van
ken , zeggen, indie
horen,
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van
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kring ABN
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lijktzeggen,
te behoren
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door van.
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dat niet alleen
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behoren
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ministers,
maar ook door volksvertegenlevisie,
en wat dies meer zij, met inbegrip van
woordigers, ministers, vakbondslieden
leerkrachten.
en wat dies meer zij, met inbegrip van
Als zeventigjarige denk ik met weeleerkrachten.
in de
moed terug aan mijn strengemet
juf weeAls zeventigjarige denk ik
school
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school invan
Indië,
vierde
klasnegenjarige
van de lagere
schillende
landsaard
in
de
'taalles'
leerde:
van
ver
die haar negenjarige leerlingen
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Aanhalingstekens
Jan zei. Dubbele
in de
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landsaard
Aanhalingsteopenen.
Het
regent.
Punt.
Aanhalingstekens
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Jan zei. Dubbele
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tikte zij met
Per
kens
sluiten.
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n UW NUMMER WIJZIGT
Ir. J.A. Klaassen - Waalre
(ZICHZELF ?)
Ir. J.A. Klaassen - Waalre
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Daarmee wordt de vakkundig opgeeen discussie over de vraag hoe gedeletet
Daarmee wordt de vakkundig opgeeen discussie over de vraag hoe gedeletet
moet worden geschreven. Waarom niet voerde spanning ontladen. Helaas is de
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Mitterrand vecht voor
plekin geschiedenis

men gebruikt daarvoor - ten onrechte meenemen. Toch bestaat er een wezenlijk
verschil tussen beide woorden.
Voorbeeld: A tot B: 'Ga je naar SpanDe hammam is vooral een sociaje?' B: '[a.' A: 'Ach, wil je iets voor me
Ret WNF vreest dat Nederland:
le..2.lllm..Q,etingsplek. In Turkije
meenemen?' Dit betekent vanuit Nedereen 'serieuze poging doet haar
en Marokko zijn zelfs in de
plek als Europees paradijs voor
land naar Spanje, dus weg van de spreker
illegale dierenhandel.te herove(Frans: emporter). Vraagt A echter aan B:
Nederlands inkomen
'Wil je iets voor me meebrengen?', dan is
De lading kwam nooit op de
Op vijftiende plek
plek van bestemming aan. Na
dat vanuit Spanje naar Nederland, dus
een 'gouden tip' uit Suriname
naar de spreker toe (Frans: apporter).
schikbaar voor grote bijeenkomsten.Het bundelen van
Op radio en tv wordt deze fout veeldeze
zaken op een plek verdoen de kaart omgekeerd op een willevuldig gemaakt. Zo sprak Adriaan van
kleint de kloof tussen burger en
keurige plek in het spel terug, Tommy
l:>estuur, meent het beraad.
Dis, jaren geleden, tot de kijkers - wijzend op een stapel boeken - "Zo, ik heb
milieu zijn onverminderd somber, zo niet rampzalig, maar
hier wat boeken meegenomen." Oat
dat lijkt geenszins te leiden tot een vooraanstaande plek op
de politieke agenda. Integendeel, de indruk bestaat dat het
moest natuurlijk meegebracht zijn.
In Vlaanderen wordt deze fout over
- we doen de kaart op een willekeurige regelmatig voorkomt, namelijk het al dan
het algemeen niet gemaakt.
plek in het spel terug
niet humoristisch bedoelde gebruik van
- is er een plek voor mi j vri jgehouden? die taal- of stijlfout aan het slot van een
• OPSTARTEN
betoog waarin men juist fulmineerde te- het vraagt niet veel plek
C. Kosteliik - Heiloo
gen het gebruik daarvan. Het zou meer
- er is geen plek meer in de zaal.
voor de hand liggen de gewraakte fout
II Een bedrijf, een school, een project,
een happening, een tijdschrift, Toegegeven, Van Dale is veel ruimharti- demonstratief te vermijden. Mij dunkt
een bouwwerk, een onderzoek, een afde- ger dan ik. Daar kun je aIle kanten mee dat ook dan, met een klein surplus aan
ling, een studierichting, een concert, een uit. Maar het woordje plek heeft, hoe je creativiteit, leukere slotzinnen te bedenprogramma, handelsactiviteiten, een het ook wendt of keert, toch ook zijn ei- ken zijn.
rechtsgeding, een systeem, een archief, gen, specifieke betekenis, zeer zeker als
• DOE DAT TOCH NIET!
enzovoort: alles wordt tegenwoordig op- verkleinwoord plekje.
Moet ik vrezen voor toekomstige sagestart." Dit schrijft Paul, de Wispelaere
W. Neijboer - vertaler, Alkmaar
op blz. 206 van zijn dagboek Het verkool- menstellingen als plekkaartie, plekbewiis,
aaraan ik me erger? Aan de wijze
de alfabet (1992). Hij dacht hierbij aan plekbespreking, parkeetplekken, of ...op de
waarop sommigen hun ergernis tot
Vlaanderen, maar ook in Nederland is de plek, rust? En werkwoorden als een meubel
expansie van dit springlevende passe-par- verplekken, iets niet kunnen plekken, over- uiting brengen. Zo hindert het de heer
tout-werkwoord enorm.
plekken, doorplekken, afpiekken, enzovoort? Smeets (Onze Taal april 1994) dat het
Eerlijk gezegd vind ik deze ontwikke- woord ontzettend te pas en te onpas wordt
Moge het teruggedrongen worden
naar de taal van de kerncentrales, waar ling buitengewoon hinderlijk en bedrei- gebruikt. Zijn stukje begint met: "Tegenwoordig neemt men ontzettend vaak het
het thuishoort. Wat mankeert er aan de gend. Of zijn mijn duidingen misplekt?
woord ontzettend in de mond" en eindigt
werkwoorden beginnen, oprichten, inrichmet "Het is werkelijk ontzettend, deze
ten, opzetten, organiseren, openen, stichten • TOT (NOOIT) ZIENS!
en instelien?
taalmishandeling." Kees Stiphorst stoort
Mw. I. W. Nijmeijer - Zeist
zich in hetzelfde nummer aan het ver• GEEN PLEK VOOR PLAATS?
Ok mij moet iets van het hart. Ik kan dwijnen van de r ten faveure van de j, en
me soms ergeren aan personen op vervangt in zijn hele stukje aIle r's door
los Govers - Sassenheim
tv, zoals sommige reporters of 'quizmas- j's. Ten slotte ergert de heer De Frankrijet valt mij op dat het woord plaats ters', die 'tot ziens' zeggen tegen de kij- ker zich .in dat nummer aan ten onrechte
steeds vaker vervangen wordt door kers, mensen die ze niet zien en waar- gescheiden samenstellingen zoals braad
het woord plek. Veel media hebben geko- schijnlijk nooit zullen zien. Ben ik de eni- worst en motorolie. Hij besluit zijn terechte klacht met te zeggen dat hij er stapel
zen voor plek en het blijkt bij de taalge- ge die zich daaraan ergert?
gek - in twee woorden! - van wordt.
bruiker dan ook al helemaal ingeburgerd
te zijn. Al met al wordt het weI knap plek- • MISBRUIKTE STIJLFIGUUR
Het is natuurlijk heerlijk dat Onze
C.A. Emmens - Middelburg
Taal de lezers een podium biedt om taalkerig om mij heen.
leed te spuien. Maar waarom worden de
De besmetting leidt vaak tot absurdioewel het verre van mi j is mi j als mo- stukjes ergernis zo vaak afgesloten of geteiten, en het misbruik lijkt onuitroeidaal taalgebruiker te mengen in de heel doordrenkt met datgene waaraan
baar. Enkele citaten uit kranten en radiointerviews:
hoogstaande polemieken in de kolom- men zich zo ergert? Doe dat toch niet! Ie
- duidelijk, dat je daar niet op je plek men van Onze Taal, wil ik deze gelegen- eet toch ook geen tomaten als je ze niet
was
heid toch benutten om u deelgenoot te lust?!
- er zijn inderdaad heel veel plekken die maken van mijn ergernis over een stijlI
figuur die in de rubriek 'Taalergernissen'
hi j vandaag bezoekt
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Van
& De
in
Bieleveren
leveren in
Van Kooten
Kooten &
De Bie
hun
dan niet
niet
al dan
hun tv-programma's
tv- programma's -- at
Simplisties
in
van het
het Simplisties
kader van
in het
het kader
Verbond
een
belangwekkende
Verbond - een belangwekkende
bijdrage
van
vernieuwing van
de vernieuwing
bijdrage aan
aan de
de
hoogste
De hoogste
Nederlandse taat.
taal. De
de Nederlandse
tijd
voor
de
aanzet
tot
een
tijd voor de aanzet tot een
Simplisties
Woordenboek,
Simplisties Woordenboek,
waarvan
vijftig
eerste vijftig
de eerste
waarvan hier
hier de
lemma's.
lemma's.

Simplisties Woordenboek

-- Eigenmoord
doden van
van zichzichEigenmoord -- het
het doden
zelf
zelf
-- Emplo
moderne werknemer
werknemer
Emplo -- moderne
-- Floppyfielverzamelaar van
van de
de orioriFloppyfiel - verzamelaar
ginele
van bekende
ginele 'kladdiskettes'
'kladdiskettes' van
bekende
auteurs
auteurs
-- Geniplomeerde
iemand zonder
zonder
Geniplomeerde -- iemand
diploma
die
evenveel
op
recht op
diploma die evenveel recht
werk
als een
werk zou
zou moeten
moeten hebben
hebben als
een
gediplomeerde
Renson
gediplomeerde
Renson van
van Tilborg
Tilborg -- Amsterdam
Amsterdam
--Halfbruik
helft van
van de
de
slechts de
de helft
Halfbruik -- slechts
van
iets
benutten
mogelijkheden
--Anaalverschraling
uitdroging
van
iets
benutten
mogelijkheden van
Anaalverschraling - uitdroging van
door
de
onwetendheid
door onwetendheid
de bibs
bibs
--Interdisciplinist
--Arro
die
onderzoeker die
Interdisciplinist -- onderzoeker
afkovoor
vooreen
een aanmatigend
aanmatigend
Arro -- afko
dan
een
bij
meer
persoon
bij meer dan één wetenschap
wetenschap bebepersoon
trokken
--Autodidanspas
trokken isis
een aan
aan zichzelf
zichzelf
Autodidanspas -- een
--Kneukfilm
onderwezen
waarin ook
ook
knokfilm waarin
Kneukfilm --knokfilm
onderwezen danspas
danspas
seks
-- Bedrijfsgebeurenbegeleider
sekstete zien
zien isis
moderBedrij fsgebeurenbegeleider -- moder--Kreateam
ne
Atti(voorMultimediale
Multimediale AttiKreateam (voor
ne werkgever
werkgever
tude-Deformatie)
creatief
team
--Bescheurkalender
kalender
die
om
tude-Deformatie) - creatief team
Bescheurkalender - kalender die om
--Krommunicatie
te
commumislukte commuKrommunicatie -- mislukte
te bescheuren
bescheuren zo
zo leuk
leuk isis
nicatie
--Demonstructie
het
aantonen
door
nicatie
Demonstructie - het aantonen door
--Kwinksliep
middel
geestigbedoeld,
bedoeld, maar
maar
Kwinksliep -- geestig
een voorbeeld
voorbeeld
van een
middel van
flauw
-- Doemdenken
smakeloos gezegde
gezegde
en smakeloos
flauw en
sombere gedachten
gedachten
Doemdenken -- sombere
-- Mannendeskundige
koesteren
vrouw die
die ververMannendeskundige --vrouw
toekomst
de toekomst
koesterenomtrent
omtrent de
stand
heeft
van
mannen
van
de
mensheid
stand heeft van mannen
van de mensheid
--Droefdweep
iemand die
die
Meningnietespatiënt -- iemand
ziekelijkeneiging
neiging om
om --Meningnietespatient
Droefdweep -- ziekelijke
geen
mening
durft
te
geven
de
droevige
toestand
in
de
wereld
over
geen mening durft te geven over
de droevige toestand in de wereld
wat
op
wat dan
dan ook
ook
jezelftetebetrekken
betrekken
op jezelf
--Modermisme
--Durfdrang
miseen moderne
moderne misModermisme -- een
todrang om
om je
je lef
lef tete toDurfdrang -- drang
stap
nen
stap
nen
Willem
gooit
mengooit
serviezen...ja,
ja,men
'TV- toestellen, serviezen...
Wiel,voddenfilosoof:
voddenfilosoof:'TV-toestellen,
Willem van
van der
der Wiel,
desnoods
hoeveel
vanhoeveel
ergeen
geen idee
idee van
diervoege
voegehebt
hebtuuer
Indier
weg.In
zichzelven weg.
desnoods zichzelven
naaktfoto's
hebgevonden.
gevonden. Plakboeken
Plakboekenvol
vol naakt!'
naakt!'
reedsheb
grofvuilreeds
hetgrofvuil
naaktfoto'sikikbij
bijhet

~
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-- Momentoloog
die belangbelangiemand die
Momentoloog - iemand
rijke
onderrijke actuele
actuele gebeurtenissen
gebeurtenissen onderzoekt
zoekt
-- Naaktscanner
Naaktscanner -- een
een apparaatje
apparaatje dat
dat
automatisch
het bloot
bloot op
op televiteleviautomatisch alal het
sie
sie traceert
traceert
--Natuurleuk
van ieeigenschap van
Natuurleuk -- eigenschap
mand
die
van
nature
leuk
mand die van nature leuk isis
-- Nostalgklier
nostalgiNostalgklier -- orgaan
orgaan dat
dat nostalgische
afsche herinneringen
herinneringen uit
uit de
de geest
geest afscheidt
scheidt
-- Organist
alterOrganist -- specialist
nieuwe alterspecialistinin nieuwe
merinatieve
geneeswijzen
(zoals
natieve geneeswijzen (zoals meridianen-persiflage,
elektrospectodianen persi flage, elektrospectografische
strijkage, panaceale
panaceale
gra fische strijkage,
klankmassage
en blasale
klankmassage en
blasale ionenionen
douchage)
-douchage)
--Pokkemarmot
marmot met
met
Pokkemarmot - een
een marmot
gemanipuleerde
gemanipuleerde genen
genen
--Prijspoch
het
pochen
korover de
de korPrijspoch - het pochen over
men
heeft
weten
te
tingen
die
betingen die men heeft weten te bedingen
dingen
-- Regelneef
alles voor
voor elRegelneef--- iemand
iemand die
die alles
kaar
kaar krijgt,
krijgt, een
een ritselaar
ritselaar
-- Rijksko{fieshop
koffieshop door
door
Rijkskoffieshop -- koffieshop
het
onderhouden
en onderhouden
Rijkgesticht
gesticht en
het Rijk
--Schaamdemp
smoren van
van
het smoren
Schaamdemp -- het
schaamte
schaamte
--Schrijpend
schrijtegelijkertijd schrijSchrijpend -- tegelijkertijd
nend
en nijpend
nijpend
nend en
--Simpelpee
van het
het SimplisSimpliselpee van
Simpelpee -- elpee
ties
Verbond
ties Verbond
--Simplisme
eenvoud
van de
de eenvoud
kunst van
Simplisme --kunst
--Slechts
Simplistiese
term
die het
het
Slechts - Simplistiese termdie
rechtse
klimaat
aangeeft
ti
j dens
rechtse klimaat aangeeft tijdens
het
jaren
de jaren
kabinet Lubbers
Lubbers inin de
het kabinet
tachtig
(ook
wel
jachtiger
jaren
tachtig (ook wel jachtiger jaren
genoemd)
genoemd)
--Slinks
linkse kliklihet linkse
idem voor
voor het
Slinks -- idem
maat
maat
--Struikelhul
om tete verbloeverbloeposeam
Struikelhul -- pose
men
gestruikeld
bent gestruikeld
men dat
dat je
je zojuist
zojuist bent
--Supermicrokoe
genetisch gefokt
gefokt
Supermicrokoe -- genetisch
tot
wijfjesrund
gereduceerd
tot
de
wijfjesrund gereduceerd de
van
een
poes
grootte
grootte van een poes
--Tabaccijnsverhoging
verhoging
Tabaccijnsverhoging -- verhoging
van
tabak
belasting op
optabak
van de
de belasting
--Teloorhuiver
dat iets
iets verloverloangstdat
Teloorhuiver --angst
ren
ren kan
kan gaan
gaan
--Tergkreuk
beleinwendig plezier
plezier beleTergkreuk --inwendig
ven
eenander
ander tete laten
laten spartespartedooreen
vendoor
len
onwetend luchtledige
luchtledige
leninin het
het onwetend
--Vleesdonor
armlastigiemand
iemanddie
die
Vleesdonor--armlastig
zijn
lichaamsdelen
verkoopt
aan
zijn lichaamsdelen verkoopt aan
een
eenmensenmakelaar
mensenmakelaar
--Voddenfilosoof
zich
wijsgeerdie
diezich
Voddenfilosoof--wijsgeer
_

bezighoudt met de herschepping
van dode materie
- Vrijrijder - vriendelijke term voor
zwartrijder met het openbaar ver
-voer
- Wandelwalg - afkeer van het georganiseerde wandelen
- Woordguls - voortdurend jongleren
met losse, geheime woorden die je
veilig over dode punten helpen
- Wurgzorg - als worgend ervaren
hulpvaardigheid

OPROEP

- Wijde -pijpensyndrooin - syndroom
dat vooral voorkomt bij ouders die
geen broek met nauwe pijpen
meer aan durven te trekken, hang
als ze zijn voor de vernietigende
reactie van hun kinderen
- Ziekenhuissitnulant - iemand
die steeds een andere ziekte voorwendt om zo lang mogelijk gratis
in het ziekenhuis te kunnen
logeren
- Zwijgstront - woordenloze ruzie

Wie kent aannemelijke betekenisomschrijvingen van de volgende vijftien simplismen?

Geilboos, langbang, imponeur,
strengzwenk, lofweer, lekgek,
sensaturf, zweigkind, saamsmeek,
dreigspraak, negatrots, sluwpret,
deesvrees, peuterpats, ziekzeik.

[6]
Na de babytijd verwerft

mdat onze dochter een
meisje is, heeft ze geen
piemel. Ze heeft een kut,
en dat is niet eerlijk. Kilt
is namelijk een vies
woord, en piemel niet.
'Kom kom, ze heeft toch ook een
vagina!', hoor ik u sussend zeggen.
Maar ik blijf het onrechtvaardig vinden. Waarom zou Sofie dat spleetje
tussen haar benen alleen mogen benoemen in ijskoud dokterslatijn, terwijl jongens daar zo'n vertederende
piemel of plasser, of zelfs een lulletje
hebben hangen?
'Wat dacht je dan van plas gaatje,
of gewoon gaatje?' oppert u optimistisch. Gedverderrie, gaatje! Ten eerste
heeft ze al een gat, en ten tweede is
het geen gat maar een spleet. Spleet
als term valt overigens af, want dat
woord staat me gevoelsmatig tegen.
'Even je spleet afvegen, lieverd', hoor
ik mijzelf al zeggen. Alsjeblieft, zeg.
Nee, Sofie heeft net als alle jongens
recht op een leuk, lief woord voor
het orgaan waaruit ze plast, dat ze
wast, waar ze soms jeuk aan heeft en
dat haar anders maakt dan haar
broertje.

O

g

Iedere beschaving beschikt over de
woorden die zij nodig heeft. Pygmeeën hebben geen woord voor
sneeuw nodig, omdat zij geen sneeuw
kennen. Wij wel. Wij maken zelfs
onderscheid tussen natte sneeuw en

een peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de moedertaal beetje
bij beetje. Jeroen Kramer
is anglist, presentator van
het tv-programma

piemel mogen refereren. Vreemd genoeg heeft de seksuele revolutie van
de jaren zestig daar weinig verandering in gebracht. Heeft onze - kennelijk nog steeds patriarchale - samen
dan geen behoefte aan zo'n -leving
woord?

'Klokhuis', maar vooral ook
vader. In een serie korte

Welnu, Sofie, haar moeder en ik wel.
Wij zitten met een hiaat. Hiaat, is dat
misschien een idee? 'Even je hiaatje
episoden uit de
wassen
?' Nee, dat is geen idee. Sofie
taalontwikkeling van
heeft bij ons thuis gewoon een klitje.
dochter en peuter Sofie.
Zelf refereert ze daar inmiddels geregeld aan met het woord kipt. Ze heeft
droge sneeuw. Daarmee kunnen we
immers geleerd dat je verkleinende
elkaar in twee woorden vertellen of
achtervoegsels naar believen kunt
de sneeuw blijft liggen of niet. Maar
weglaten of toevoegen. Waarom dus
er zijn eskimo - stammen die wel zes
niet gewoon klit? Omdat ik dan telverschillende woorden voor sneeuw
kens tegenover geschokte buiten
kennen. Zelfstandige naamwoorden,
bovenstaand betoog moet
-stander
wel te verstaan, dus geen omslachtig
houden. Dus ik, gemakzuchtige lafgeklungel met adjectieven als flat en
bek die ik ben, heb haar vandaag uit
droog. Daar is geen tijd voor als er
dat ze het maar beter op klitje -geld
's nachts een gat valt in het dak van
kan houden. Liever geen klit.
de iglo.
"Oh, dus ook geen piemel, maar piemeltje?" vraagt mijn leergierige schat,
Terug nu naar onze eigen breedte
de taalstructurele implicaties van
-grad.In
onze maatschappij worden
deze verse informatie afwegend.
al eeuwen kinderen grootgebracht.
"Nee," stamel ik met neergeslagen
Terwijl de helft van die kinderen
ogen, "piemel mag wel."
rondloopt met een vagina, heeft
Door de openstaande balkondeuren
onze cultuur daar niet één nestwarm horen we een drievoudig 'Kuuukelewoordje voor weten voort te brenkuuu!' langs de huizen weergalmen.
gen. Een schrijnend geval van be"Een haan! ", roept Sofie.
krompenheid, te meer daar mannelij- "Ja lieverd, een haan... ", antwoord ik
ke kinderen onbeschaamd aan hun
<
beschaamd.
artikelen belicht hij enkele
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HET
PROEFSCHRIFT

VAN

jhaflnes Yts

F

Fries
ries

Peter Burger
Peter Burger
p het Onze-Taalcongres
p het Onze-Taalcongres
van 1990 somberde Ivo de
van 1990 somberde Ivo de
Wijs dat hij het NederWijs dat hij het Nederlands in Europa zag afzaklands in Europa zag afzakken tot het niveau van een
ken tot het niveau van een
regionale taal - zoiets als het Fries:
regionale taal - zoiets als het Fries:
"Het leeft nog wel, maar het bloeit
"Het leeft nog wel, maar het bloeit
niet meer."
niet meer."
Een scheve vergelijking, vindt de
Een scheve vergelijking, vindt de
Friese taalsocioloog Iehannes Ytsma:
Friese taalsocioloog Jehannes Ytsma:
"De situaties zijn totaal verschillend.
"De situaties zijn totaal verschillend.
Het Fries is niet de taal van Friesland
Het Fries is niet de taal van Friesland
zoals het Nederlands de taal van Nezoals het Nederlands de taal van Nederland is. In Friesland gebruiken
derland is. In Friesland gebruiken
media en onderwijs voor het grootste
media en onderwijs voor het grootste
deel het Nederlands. Het Fries moet
deel het Nederlands. Het Fries moet
dus binnen Friesland opboksen tegen
dus binnen Friesland opboksen tegen
een veel sterkere partner. Het Nedereen veel sterkere partner. Het Nederlands staat misschien een beetje onlands staat misschien een beetje onder druk van het Engels, maar Nederder druk van het Engels, maar Nederlanders hebben voor het overgrote
landers hebben voor het overgrote
deel niet dagelijks contact met een
deel niet dagelijks contact met een
concurrerende taal."
concurrerende taal."
Ytsma promoveerde op een onderYtsma promoveerde op een onderzoek naar de gevolgen die het Fries
zoek naar de gevolgen die het Fries
ondervindt van die dagelijkse conondervindt van die dagelijkse concurrentie met het Nederlands. Hi]
currentie met het Nederlands. Hij
testte Ieerlingen van de basisschool testte
leerlingen van de basisschool waar Fries een verplicht Yak is - op
een verplicht vak is - op
Fries
waar
hun kennis van enkele typisch Friese
hun
kennis
van enkele typisch Friese
taalkenmerken. 202 Friestalige en
202 Friestalige en
taalkenmerken.
208 Nederiandstalige kinderen uit
Nederlandstalige kinderen uit
208
groep 5 en groep 8 deden aan het ongroep 5 en groep 8 deden aan het onderzoek mee.
mee.
derzoek
Ytsma: "Het duidelijkst zie je ontYtsma: "Het duidelijkst zie je ontlening aan het Nederlands in de
lening aan het Nederlands in de
woordenschat. In plaats van sipel zegwoordenschat. In plaats van sipel zeggen veel Friese kinderen tegenwoorgen veel Friese kinderen tegenwoordig ui. Soms halen ze de talen door
dig ui. Soms halen ze de talen door
elkaar. Egel is in het Fries stikelbaarcn,
elkaar. Egel is in het Fries stikelbaarch,
maar vaak zeggen ze stikelvarken, een
maar vaak zeggen ze stikelvarken, een
mix van Fries en Nederlands."

mix van Fries en Nederlands."

•

Nederlands eindigen verkleinwoorNederlands eindigen verkleinwoorden in de regel op -tje. In het Fries
den in de regel op -tje. In het Fries
zijn er twee mogelijkheden: -tsje en
zijn er twee mogelijkheden: -tsje en
-ke (teletoantsie, aaike: 'telefoontje',
-ke (telefoantsje, aaike: 'telefoontje',
'eitje'). Friese kinderen kiezen echter
'eitje'). Friese kinderen kiezen echter
steeds vaker voor het Nederlandse
steeds vaker voor het Nederlandse
aaitsje. Ze gebruiken daarbij - onder
aaitsje. Ze gebruiken daarbij - onder
invloed van het Nederlands - het
invloed van het Nederlands - het
Friese -tsje vaker dan de regel voorFriese -tsje vaker dan de regel voorschrijft. Maar niet altijd: beamke
schrijft. Maar niet altijd: beamke
('boompje') wordt nooit verneder('boompje') wordt nooit vernederlandst tot beampje of beamtsje.
landst tot beampje of beamtsje.
Ook de woordvolgorde is aan verOok de woordvolgorde is aan verandering onderhevig. Goed Fries
andering onderhevig. Goed Fries
voor 'Jij zou ook weI op mijn feestje
voor 'Jij zou ook wel op mijn feestje
kunnen komen' is: 'Do soest ek wol op
kunnen komen' is: 'Do soest ek wol op
myn feestje komme kinne.' Geen van
myn feestje komme kinne.' Geen van
de Friese ouders die Ytsma in zijn onde Friese ouders die Ytsma in zijn onderzoek betrok, maakte fouten met
derzoek betrok, maakte fouten met
die constructie. Hun kinderen zeiden
die constructie. Hun kinderen zeiden
echter in groten getale kinne komme.
echter in groten getale kinne komme.
Ytsma: "De zinsbouw is het sterkst
Ytsma: "De zinsbouw is het sterkst
bestand tegen vreemde invloeden,
bestand tegen vreemde invloeden,
maar het Fries heeft nu zo veel conmaar het Fries heeft nu zo veel contact met het Nederlands dat er een
tact met het Nederlands dat er een
drempel is overschreden, waardoor
drempel is overschreden, waardoor
zelfs de zinsbouw gaat veranderen."

zelfs de zinsbouw gaat veranderen."

• TAAlWll
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Gaat het Fries nu teloor? Ytsma: "HeGaat het Fries nu teloor? Ytsma: "Helernaal niet. Ik heb [uist gekeken naar
lemaal niet. Ik heb juist gekeken naar
taalvariabelen waarvan bekend is dat
taalvariabelen waarvan bekend is dat
ze veranderen, maar het is beslist niet
ze veranderen, maar het is beslist niet
zo dat alles aan het verschuiven is.
zo dat alles aan het verschuiven is.
Door de komst van Nederlanders in
Door de komst van Nederlanders in
de jaren zeventig en tachtig is de inde jaren zeventig en tachtig is de invioed van het Nederlands op de
vloed van het Nederlands op de
schooljeugd van nu weI veel groter
schooljeugd van nu wel veel groter
dan twintig, dertig jaar geleden. Maar
dan twintig, dertig jaar geleden. Maar
inmiddels is de immigratie gestopt
de Leeuw zich melden? <
inmiddels is de immigratie gestopt
en daardoor zijn de taalverhoudinen daardoor zijn de taalverhoudingen gestabiliseerd. Het Fries kalft nog
gen gestabiliseerd. Het Fries kalft nog
Jehannes Ytsma: Frisian as first and second
weI af in de richting van het Neder-

wel af in de richting van het Neder-

lands, maar minder snel dan in de af-

AAITSJE

i AAITSJE

Ingrijpender dan die Nederlandse
Ingrijpender dan die Nederlandse
leenwoorden zijn veranderingen op

leenwoorden zijn veranderingen op
een dieper niveau van de taal. De
een dieper niveau van de taal. De
manier waarop verkleinwoorden
manier waarop verkleinwoorden
worden gemaakt, bijvoorbeeld. In het
worden gemaakt, bijvoorbeeld. In het

aan hun kinderen. Ze hebben ook
aan hun kinderen. Ze hebben ook
niet het idee dat het Fries sociaal
niet het idee dat het Fries sociaal
minderwaardig is - de arts en de dominderwaardig is - de arts en de dominee spreken het ook. Dat is een beminee spreken het ook. Dat is een beIangrijk verschil met de meeste Nelangrijk verschil met de meeste Nederlandse dialecten, waarvan de sprederlandse dialecten, waarvan de sprekers lager op de maatschappelijke
kers lager op de maatschappelijke
ladder staan dan standaardtaalspreladder staan dan standaardtaalsprekers."
kers."
WeI vindt Ytsma dat scholen die
Wel vindt Ytsma dat scholen die
kennis van het Fries hoog in het
kennis van het Fries hoog in het
vaandel hebben, maatregelen moeten
vaandel hebben, maatregelen moeten
nemen om de kwaliteit te waarbornemen om de kwaliteit te waarborgen. Want al is Fries verplicht, nergen. Want al is Fries verplicht, nergens ligt vast hoe en hoe vaak het
gens ligt vast hoe en hoe vaak het
onderwezen moet worden: een volksonderwezen moet worden: één volksliedje per week is bij wijze van spreliedje per week is bij wijze van spreken al voldoende. Fouten tegen het
ken al voldoende. Fouten tegen het
standaard-Fries horen evenzeer verstandaard-Fries horen evenzeer verbeterd te worden als fouten tegen het
beterd te worden als fouten tegen het
Nederlands.
Nederlands.
En Nederlandstalige kinderen
En Nederlandstalige kinderen
moeten worden aangemoedigd om
moeten worden aangemoedigd om
meer Fries te spreken, bijvoorbeeld
meer Fries te spreken, bijvoorbeeld
door iedere week een vaste Friese
door iedere week een vaste Friese
dag in te stellen. Want nu brengen
dag in te stellen. Want nu brengen
zij er, zo blijkt uit het onderzoek
zij er, zo blijkt uit het onderzoek
van Ytsma, bar weinig van terecht.
van Ytsma, bar weinig van terecht.
Slechts twee derde wist dat 'straat' en
Slechts twee derde wist dat 'straat' en
'zon' strjitte en sinne heten, en maar
'zon' strjitte en sinne heten, en maar
een kwart kende het woord voor
een kwart kende het woord voor
'zondag': snein.
'zondag': snein.
Wat ook niet weinig zou helpen,
Wat ook niet weinig zou helpen,
is een Friestalige tv-beroemdheid die
is een Friestalige tv-beroemdheid die
zich kan meten met de sterren uit
zich kan meten met de sterren uit
Hilversum en Aalsmeer. Want, zo
Hilversum en Aalsmeer. Want, zo
luidt stelling 9 van Ytsma's proefluidt stelling 9 van Ytsma's proefschrift: "Een taal is een dialect met
schrift: "Een taal is een dialect met
televisiesterren." Wil de Friese Paul
televisiesterren." Wil de Friese Paul
<
de Leeuw zich melden?

lands, maar minder snel dan in de af-

gelopen decennia."
decennia."
gelopen
De 400.000 Friezen hebben veel

De 400.000 Friezen hebben veel
overvoor hun taal, aldus Ytsma. Ze
over voor hun taal, aldus Ytsma. Ze
bezitten een sterke 'taalwil': "Friese
bezitten een sterke 'taalwil': "Friese
ouders geven de taal nog steeds door
ouders geven de taal nog steeds door

Jehannes Ytsma: Frisian as first and second
language. Sociolinguistic and socio-psvcholanguage. Sociolinguistic and socio-psycho-

logical aspects of Frisian among Frisian and
logical aspects of Frisian among Frisian and
Dutch primary school children. Fryske AkaDutch primary school children. Fryske Aka-

demy, Leeuwarden, 1995. ISBN 90 6171
demy, Leeuwarden, 1995. ISBN 90 6171
797 3. Prijs 1 30,- (I 27,50 voor leden en
797 3. Prijs f 30,- (f 27,50 voor leden en
donateurs van de Fryske Akademy).
donateurs van de Fryske Akademy).
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Talenonderwijs in het
mbo onderde maat

B

eroeps.OPleidingen schenken tegenwoordig veel teo weinig aandacht

aan de beheersing van het Nederlands en
de vreemde talen. Dat was de conclusie
van de begin juni qehouden conferentie
'Talenonderwijs in het rnbo'.
Die conferentie was belegd naar aanleid(ng van een onderzoek door het SCoKohnstamm Instituut van de Universiteit
van Amsterdam. Daaruit bleek dat de talendocenten in het middelbaar beroepsonderwijs vinden dat zij niet genoeg mogelijkheden hebben om hun werk goed
te doen. Zestig procent van de 525 ondervraagde. leraren zegt dat er onvoldoende aandacht kan worden besteed
aan de verschillen in taalbeheersing tussen de leerlingen, en de helft is absoluut
niet te spreken over de kwaliteit van het
beschikbare lesrnateriaal. Ook klagen de
talendocenten over het geringe aantal
lesuren en over de te grote klassen.
Hoe is dit zo gekomen? Commissies
uit het bedrijfsleven en het onderwijs
hebben voor het mbo zogenoemde 'beroepsspecifieke

doelen'

geformuleerd.

Gebleken is dat de belangstelling van die
cornrnissies vooral uitging naar de beroepstechnlsche vakken, en veer minder
naar de kwaliteit van het talenonderwijs.
Voor sommige richtingen in het beroeps-.
onderwijs zijn- zelfs helemaal geen 'doelen' voor het talenonderwijs opgesteld.
Tijdens de conferentie werd erop gewezen dat deze situatie in schril contrast
staat met het belang dat het bedrijfsleven
zegt te hechten -aan mbo'ers met een
goede (vreemde-)taalbeheersing.
Bron: persbericht Universiteit van
Amsterdam, 7 juni 1995

Zo

Groter dan mij
Ch rijf IHij is groter dan mi]' en je
riskeert een terechtwijzing. Iedereen heeft tenslotte geleerd dat het
moet zijn: 'Hi] is groter dan tk'. Wie na
een reprimande over deze kwestie behoefte heeft aan een snedig weerwoord,
kan sinds kort terecht bij de wetenschap.
Half mei promoveerde de Groningse taalkundige P. Hendriks op een proefschrift
waarin zij beweert dat 'Marie is grater
dan mij' grammaticaal correct is. Het
woord dan in een vergelijking kan volgens haar heel goed beschouwd worden
als voorzetsel, en daar moet mij achter
komen, want het is ook 'Marie is bij mij'
en 'Oat komt door mi]'.
Veel kranten besteedden aandacht aan
deze kwestie, en de reacties bleven niet
uit. Zo stelde een lezer van Trouw in een
ingezonden brief dat in 'Marie is groter
dan ik' dan van oudsher een voegwoord
is, en dat deze zin een verkorting is van
'Marie is groter dan ik ben'. Hij concludeerde: "Wie een beetje taalgevoel heeft,
vaelt op zijn klompen aan dat 'groter dan
mij ben' totaal onmogelijk is." In het
Nieuwsblad van het Noorden verklaarde
dichter en leraar Nederlands Driek van
Wissen desgevraagd dat het voorstel van
mevrouw Hendriks "nlet kan".
Het Nieuwsblad van het Noorden
vroeg ook de Taaladviesdienst om een reactie. IIIn de spreektaal kunnen we hier
nauwelijks van een fout spreken: grote
groepen taalgebruikers kiezen in dit type
zin zonder meer voor mii. De beschrijvende grammatica's en adviesboeken raden de taalgebruiker aan hier ik te gebruiken, maar deze regel vindt in de praktijk
blijkbaar geen gehoor", aldus de Taaladviesdienst. Die stelde verder: II Ais we 'Marie is groter dan mi]' zouden goedkeuren,
dan wijken we daarmee af van wat de

S

gezegd

"Het toenemende gebmik van de tweede persoon in gevallen waarin ie~and.
overzichzelf spreekt, duidt niet op het einde van het ik-tijdperk, maar op een
toenemende beduchtheid voor persoonlijke verantwoordelijkheid. II
Stelling proefschrift'.E. Bergsma, Rijksuniversiteit Groningen

meeste naslagwerken op het gebied van
taalverzorging en grammatica hierover
opmerken. Deze hedendaagse werken
worden als norm beschouwd; wie afwijkt
van de norm kan geconfronteerd worden
met taalkritiek. Bij de beantwoording van
taalvragen zullen wi j een taalgebruiker
geen constructie adviseren waarmee hij
het risico loopt zich de ergernis van anderen op de hals te halen. Daarom zullen
wij de weifelende taalgebruiker in dit geval erop attenderen dat 'Marie is grater
dan ik' in de schrijftaal nog steeds als
juist gezien wordt."
Bronnen: De Telegraaf, 11-5-1995;
Nieuwsblad van het Noorden, 12-51995; Trouw, 23-5-1995

De ergste
woorden
oeveel 'ergste woorden' zijn er
in het Nederlands? Antwoord:
222. Althans volgens de lezers
van de NRC Handelsblad-rubriek 'Zaterdags peil' die reageerden op twee verzoeken am de 'ergste-woorden-top-vijf' in te
sturen. De krant drukte alle tweehonderdtweeentwintlg woorden at, overigens zonder te vermelden hoe vaak ze
werden genoemd - erg is erg, moet men
gedacht .hebben. WeI werd de verzameling onderverdeeld in categorieen: 'reclame' (net als 'welzijn' en 'sport' opvallend
gering van omvang), 'middenstand' (met
onder meer doe mij maar en zegt u het
maar), 'bureaucratic' (een flinke categorie, met blijvers als kostenplaatje, ophoesten en tijdpad), 'bedrijfsleven' (deze jongen,
scoren, ervoor gaan) en 'dagelijks gebruik'
(de grootste groep, met onder meer absoluut, precies! en yes!). Apart vermeld zijn
de woorden waarvan de betekenis aan
het vervagen is, zoals aangeven (in plaats
van zeggen, omschriiven, aanduiden) en redeIijk (in plaats van tamelijk).
Bron: NRC Handelsblad, 13-5-1995
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INZICHT
Nico Groen Sr Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

•

SOLLICITEREN

Neem mij n011! is een praktische uitga-

ve over solliciteren, die bestemd is
voor eindexamenleerlingen van het
middelbaar onderwijs en het beroeps
hele sollicatieproces,-onderwijs.Ht
van het zoeken naar een baan tot en
met het voeren van gesprekken, komt
erin aan de orde. Na een korte inleiding worden de `zeven sollicitatiefasen' behandeld. Daarna wordt er af
ingegaan op de rechten en-zonderlijk
plichten van de sollicitant, op open
sollicitaties en op de taak van de personeelschef. Het boek bevat vragen en
opdrachten - waardoor het ook geschikt is voor gebruik bij cursussen en wordt afgesloten met een overzicht van sollicitatiejargon.

meer dan 130 jaar aan het WNF gewerkt wordt en er in de loop der tijden verschillende uitgangspunten
werden gehanteerd, is het minder
overzichtelijk dan je van een woordenboek mag verwachten. A. Moerdijk, hoofdredacteur van het WNT,
stelde deze handleiding samen. Zijn
uitgangspunten waren: het boek moet
zowel door beginners als door kenners te gebruiken zijn en voor beide
groepen interessante informatie bevatten. Het resultaat is een naslagwerk van 300 bladzijden waarin aandacht wordt besteed aan de aard van
het WNT, de ordening van de woorden, de onderdelen en de opbouw
van de artikelen, en het bronnenma-

Neem mij nou! is geschreven door D. Pak
en P.W. Wijninga en wordt uitgegeven
door De Kangoeroe. Het boek kost f 10,-.
ISBN 90 6673 382 9

•

ZIEKTEN

In Ziektenamen in de Nederlandse dia
beschrijven A.A. Weijnen en-lectn
A.P.G.M.A. Ficq-Weijnen de geschiedenis van dialectwoorden voor ziekten. IDie woordgeschiedenissen zijn
soms erg oud: de auteurs beschrijven
bijvoorbeeld het verband tussen het
woord Koningszeer en de Griekse koning Pyrrhus (ca. 300 v. Chr.) en laten
zien dat het Westvlaamse woord voor
`roos', nerfworm, teruggaat op het taalgebruik van de Akkadiërs in Mesopotamië (ca. 1800 v. Chr.).
Ziektenamen in de Nederlandse dialec-

Sdu Koninginneen kost f 49,90.
ISBN 90 12 08215 3

NEDERLANDS

VAN NU

In aflevering 2 van jaargang 1995
worden in het openingsartikel de
verschillen in woordgebruik tussen
Nederlandse en Vlaamse voetbal
besproken. Het En--verslag
gels blijkt de Vlaamse terminologie
sterker te beïnvloeden dan de Nederlandse. Verder bespreekt Marc
De Coster de uitdrukking lijken in
de kast. Hugo Ryckeboer verdiepte
zich in Nederlandse namen voor
buitenlandse steden, speciaal in
het vroeger Nederlandstalige deel
van Frankrijk. Lille is Rijssel, en
Arras is Atrecht, maar de Franstalige namen zijn doorgaans bekender
dan de Nederlandstalige, die elk op
hun beurt een verschillende mate
van inburgering kennen.

ten is verschenen bij

Een abonnement op Nederlands van

gracht

Nu kost Bfr. 650/f 37,50 en is te ver
bij de Vereniging Algemeen-krijgen
Nederlands, Kardinaal Mercierplein 1,
B 2800 Mechelen. Betaling vanuit Ne-

• WNT
De Handleiding bij het Woordenboek der
Nederlandsche Taal is bepaald geen
overbodige uitgave. Doordat er al
198

derland via girorekening 3992897
t.n.v. VAN, Mechelen.

teriaal dat bij het schrijven van het
woordenboek gebruikt is. Het boek
komt goed van pas, zeker nu het WNT
ook op cd-rom verkrijgbaar is.
De Handleiding bij het Woordenboek
der Nederlandsche Taal wordt uitgegeven
door Sdu Koninginnegracht en kost
f 39,90.
ISBN 9012080274

•

HELDERHEID

Over helder taalgebruik zijn al heel
wat boeken volgeschreven. Peter
Zuijdgeest voegde er een aan toe dat
speciaal bedoeld is voor ambtenaren
en "mensen die officiële instanties
een brief terug willen schrijven ". Hij
geeft regels voor het kiezen van de
juiste woorden en het structureren
van zinnen. De hoofdstuktitels geven
deze regels kort en krachtig weer:
`Schrijf bondig', `Schrijf levendig',
`Schrijf specifiek' en `Schrijf eenvoudig'. Zuijdgeest wil met zijn boek bereiken dat ambtenaren voortaan teksten schrijven die iedereen kan begrijpen.
Begrijpelijk schrijven. Regels en aanwijzingen voor leesbare, helder geformuleerde officiële brieven en stukken; voorbeelden voor
woordkeus en zinsbouw is verschenen bij
Boekwerk en kost f 19,50.
ISBN 90 5402 073 3

•

BOUWTERMINOLOGIE

Na eerder verschenen delen over
bankzaken, belastingen, kunst en cultuur, onroerende zaken, sport en textiel is er nu ook het Prisma vakwoordenboek bouw. Dit woordenboek bevat
zo'n 1500 termen uit de bouw- en installatietechniek, die zijn voorzien
van een verklaring en van vertalingen
in het Engels, Duits en Frans. Het bevat registers waarin deze vertalingen
zijn opgenomen en waarin wordt verwezen naar de Nederlandse trefwoor-

n

x

3ign alement

den. Voor veel begripsomschrijvingen
is gebruik gemaakt van de normen
van het Nederlands Normalisatie In- fan Schoolmeesters - Leerdam
stituut (NNI) .
Het Prisma vakwoordenboek bouw is sa"Is-tie goed of is-tie niet goed!" hoor
mengesteld door WTS Schrijvers en Ver
ik hem roepen. 'Hem' is twaalf jaar.
bv, in samenwerking met de over--talers
Eerst denk ik aan een persoonlijke
koepelende organen in de bouwnijvernieuwvorming. Een paar dagen later
heid (STABU). Het wordt uitgegeven
hoor ik: "Is-tie mooi of is-tie niet
mooi!" Nu uit de mond van een vijf
door Het Spectrum en kost f 24,90.
ISBN 90 274 4461 7
meisje. Het betekent zoiets -tienjarg
als 'Het is heel goed!' Merkwaardiger-

N

wijs kan het alleen maar positief. Ze
schoten beiden in de lach toen ik
probeerde: "Is-tie gek of is-tie niet
gek!"
Wie helpt mij aan meer voorbeelden? Zijn er Onze-Taallezers die deze
formulering ook al gesignaleerd hebben? <

COMPUTERTAAL

Het Woordenboek informatica is een
tweetalig woordenboek waarin het
jargon van computergebruikers verklaard wordt. De ingangen zijn Amerikaans-Engelse termen, de uitleg is in
het Nederlands. Overal wordt de
Amerikaanse spelling gebruikt. Bij de
meeste afkortingen is de uitspraak
vermeld (bijvoorbeeld SCSI
{skoe•ziej). Waar dat mogelijk is, zijn
synoniemen en antoniemen vermeld.
Achter in het boek is een lijst van
veelgebruikte computertekens opgenomen, met hun binaire code en
naam, en een verklarende woordenlijst Nederlands-Engels.
Het Woordenboek informatica. Praktische

gids voor veelgebruikte termen uit het
Amerikaans- Engelse computerjargon is verschenen bij Sybex en kost f 49,-.
ISBN 9051607253

PLAATSNAMEN

De herkomst van een plaatsnaam
maakt vaak veel duidelijk over de geschiedenis, de ontstaanswijze of de
ontstaansperiode van een stad of
dorp. In de Prisma Nederlandse plaatsnamen wordt de herkomst van zo'n
6000 namen van plaatsen en wijken
verklaard. Wie wil weten wat de namen Naarden, Nispen en Norg betekenen, waarom onze voorouders de
plaatsnamen Doodstil en Doijum verzonnen, of wat Elkerzee en Edam gemeenschappelijk hebben, die vindt
de antwoorden in dit boek. Het is in
het bijzonder interessant voor genealogen, omdat veel familienamen zijn
afgeleid van plaatsnamen of van oude
vormen daarvan.
Prisma Nederlandse plaatsnamen is geschreven door Gerald van Berkel en Kees
Samplonius en wordt uitgegeven door

HOE BET NIET MOET.
At meer dan eens hebben wij gewaarschuwd
teqen muggenzifterij op taalgebied. Er is geeD
beter middel om lezers aE te schrikken en
baloorig te maken dan het vitten op kleiniqheden. Een afschrikwekkendvoorbeeld van
zulke taalkundige mikroskopie vinden wij in
het laatste Dummer van nDe Journalist t t , het
orgaan van de Ned. JournalistenkriDg. Een
der leden bekritiseert in dat Dummer de taalkritiek van Dr. H. Polak (ODS medebestuurslid,
die oak lid is van de N.J.K.) en vindt b.v.
dat het woord ttarbeiderspers" niet deugt, dat
men niet mag zeggen: n wiilen Mr. J. A. Levy
he eft ••• " t dat bet mal is om te schrijven i
1t Vele taalkundiqen hebben zich met e'en zucht
neerqeleqd" •• • Want. een narbeiderspers zou
een pers zijn "waarin arbeiders worden fijngedrukt't, wijlen Mr. J. A. Levy had ••• en de
vele taalkundigen zijn rechtop blijven zitten
of staan.
.
Daargelaten dat wij elk van deze drie beweringen onjuist of misplaatst vinden, getuigen
ze van een pietluttigheid die ODS weinig

sympathiek is en waartegen ook de redacteur
van "De Journalist·' zich verzet. Wij waarschuwen tegen bet volgen van zulke voorbeelden, Laat hen, wier qeest DU .eenmaal zoo
mikroskopisch geneigd is, sich vermeien in
het beschouwen en becritiseeren van e i 9 e n
werk, maar laat hen zich onthouden van het
_vermanen van anderen.
Want met zulke dorre schoolmeesterijen schrikt
men anderen af en wekt men deze stemming:
Als het schrijven van goed Nederlandsch z66
moeilijk is, dan geef ik bet maar op.
Zoodat men het tegendeel bereikt van wat
men met zulke critiek beooqt.
Onze Taol, januari 1933, bIz. 10

Het Spectrum. Het kost f 27,50.
ISBN 90 274 4059 X
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A. Sociaal Cultureel Werker (m/v)
De Volkskrant

Antwoord op al uw taalvragen

Het antwoord op uw vraaggeeft Taaltips u kort
en bondig. Met pas daarna een gedetailleerde
toelichting en voorbeelden. Zo hoeft u zich niet
eerst door een brei van tekst te worstelen.

Bijstandsmoeder zoekt mensen met paarden om droom
van kind van 10 te vervullen
(verzorgen en bereiden van
een paard).
Trouw

Reclamefolder Taaltips

Getutoyeerd lij,,

De Hoop wil
verslaafden
in cel helpen

RUG G ESP R A A K

Triton vraagt voor de ondersteuning van buurt- en wijkorganisaties een

Y

de Volkskrant

* In het Gay-Café in de Azijnfabriek aan de Zwart
konden liehebben, - homo's en hetero's dus
-brouseat .
- afgelopen zondag hun lijf laten versieren Smaken
verschillen en je moet er van houden, ma a r zo kun Je e
f

dus ook laten tutoyeren.
De Limburger

p 14 februari organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen
(NVA) en de NVBW een bijeenkomst voor NVBWlidinstellingen met plaatsen voor mensen met autisme of

O

met concrete plannen daartoe.

Directeurspaar verlaat
Emmer dierenpark
De directie zal worden overgenomen door
de 38-jarige bioloog drs. Henk Hiddingh.
Bij het voeren van de directie krijgt hij
hulp van drs. Saskia Rensen
De Telegraaf

Engagement

POPULAIR GEZEGD GAAT JEZUS MET HEMELVAART LETTERLIJKEN FIGUURLIJK UIT ZIJN DAK,
Rubriek 'Pastoraal woord' in Allemensen

Levenslange verzekering bij
overlijden voor 50 tot 75 jarigen
(zonder gezondheidsvragen)
ri

Reclamefolder ZilverenKruis Verzekeringen

Utrechts Nieuwsblad

ONZE

taal
al

BESCHERMVROUWE l-I.K.H. PRiNSES JULiANA

IN DIT NUMMER O.A.

HET VOORZITTEN VAN EEN VERGADERING

Tips van Annemarie Grewel
'IF YOU GATHER MY MEANING'

Het werk van Marten Toonder in vertaling
Is HET NEDERLANDS EEN BEDREIGDE TAAL,
EN HEEFT WETTELIJKE BESCHERMING ZIN?
CITEREN VAN SPREKERS

Moet het altijd woordelijk?
SPEUREN NAAR SPELFOUTEN:
EEN PROEFSCHRIFT

In 'Vraag en antwoord':
[SWIETERI OF [SWETTERI, GEGRILLD OF GEGRILD,
BIJ DEZE OF Bij DEZEN?
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ONZE

taal

Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag
Telefoon 070-3561220
(Fax 070-3924908)
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
42.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Niet alleen 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
toestemming van de redactie nodig.
De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.
BESTUUR
GENOOTSCHAP ONZE TAAL:
voorzitter:
H.A.M. Hoefnagels
vice-voorzitter:
dr. D. Dolman
secretaris:
C.N.F. van Ditshuizen
penningmeester:
H.P. van Leeuwen r.a.
leden:
Jozef Deleu
dr. H. Heestermans
mevr. drs. Vera Illés
mevr. drs. A. Kosterman
dr. J. Renkema
prof. dr. J.W. de Vries
SECRETARIAAT:
drs. P.H.M. Smulders, directeur
mevr. H.M.J. van der Laan, secretaresse
mevr. H. Bakker
Gerda Wessels
Taaladviesdienst:
Roos de Bruyn
Liesbeth Gijsbers
Louise Offeringa
W. Sterenborg
Redactie:
Peter Smulders, secretaris
Frank Jansen
Jaap de Jong
Kees van der Zwan
Vaste medewerkers:
Jaap Bakker, Peter Burger, Harry
Cohen, Nico Groen & Erik Viskil,
Hans Heestermans, Martin de
Koning, Marlies Philippa, Rob
Rentenaar, Ewoud Sanders, Erik van
der Spek, Pieter Uit den Boogaart,
Jules Welling
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Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in fe
/maart en juli/augustus. Prijs-bruai
los nummer f 5,-. Abonnementsprijs
(inclusief lidmaatschap) voor Nederland, België, Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen f 33,- per jaar
(Bfr. 600); buiten deze landen f 48,per jaar (per luchtpost f 53,-). Op
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Vergaderen is een van de meest effectieve, maar vaak ook vermoeiendste ma-

O

nieren van besluitvorming. Annemarie Grewel zit al 25 jaar lang vergaderingen
voor. Ze wordt evenzeer bewonderd als gevreesd ("Als de zaken uit de hand
lopen, word ik frikkerig "). Op dit moment is ze werkzaam als voorzitter van
een commissie van de gemeenteraad van Amsterdam en lid van het NOS-bestuur. Tips voor voorzitters en voorzitters in spe, van de vrouw met de hamer.

Wilt u afronden?
Ingmar Heytze

nnemarie Grewel begon
met voorzitten tijdens de
universitaire democratiseringsgolf aan het einde
van de jaren zestig: "Het kwam erop
neer dat er ook eens iemand anders
dan de hoogleraar de vergadering
mocht leiden." Ze verwierf landelijke
bekendheid met het leiden van verhitte televisiediscussies voor de
VPRO. PvdA-congressen zit ze met
zoveel charisma voor dat er mensen
zijn die speciaal komen om haar aan
het werk te zien. Annemarie Grewel
wordt wel beroepsvoorzitter genoemd. Zelf is ze het daar niet mee
eens: "Ik word vrij veel gevraagd,
maar ik zal mezelf nooit beroeps
noemen. Er bestaan wel
-vorzite
commerciële voorzitters, maar ik doe
het alleen als ik mensen aardig vind
en als het onderwerp mijn interesse
heeft. Een forum over een technisch
onderwerp, daar kunnen ze beter een
ander voor vragen. Ik moet het onderwerp leuk of belangrijk vinden.
Bovendien doe ik het voor niets, omdat ik niet voor de keuze gesteld wil
worden tussen iets wat ik leuk vind
maar wat financieel niets oplevert, en
iets wat ik niet leuk vind maar wat
wel goed betaald wordt."

V1

• DE 70%-GRENS

Volgens Annemarie Grewel is voorzitten niet ingewikkeld. "Iedereen
kan voorzitten. Je moet van tevoren
de stukken lezen, je moet ervoor zorgen dat alles een beetje op tijd gaat.
Je moet niet schromen om mensen

Tips voor de voorzitter

die lang van stof
zijn een beetje op te
jagen. Je moet niet
zenuwachtig zijn,
maar wel een beetje
opgefokt. Spanning
is goed, zenuwen
niet. Je moet geen
trillende handen
hebben." Contact
leggen is volgens
Grewel belangrijker
dan orde houden:
"Er moet een wisselwerking ontstaan. Je
moet ervoor zorgen
dat er een soort contact is tussen jou en
de zaal. Bovendien
moet je contact leggen tussen degene
die het woord voert
en jou. Je moet geen
poeha maken of
voorzittertje gaan
spelen; je moet jezelf blijven en er
plezier in hebben. Je
moet er ook een
beetje om kunnen
lachen, want het is toch eigenlijk een
soort toneel."
"Elke zaal is als een schoolklas vol
kinderen; die proberen ook altijd hoe
ver ze kunnen gaan. Als voorzitter
bespeel je in zekere zin ook de zaal;
een klein beetje demagoog moet je
dus wel zijn. Stel dat je een politiek
forum hebt en dat een bepaalde partij op een gegeven moment de pis-

c-
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paal is, dan moet je ervoor zorgen
dat niet één persoon voortdurend de
pispaal van de zaal is omdat de zaal
één bepaalde politieke kleur heeft. Je
moet mensen dus wel degelijk af en
toe beschermen. Onzekere sprekers
help ik een beetje. Ik gedraag me een
beetje `warm' en af en toe roep ik
`goed zo'. Als je een grote zaal hebt,
moet je ook een beetje voyeur zijn, >
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"Ik bemoei me er ook
wel eens mee, maar alleen
als ik iets weet wat de leden
van een forum niet weten.
Of als ik iemand in de zaal
werkelijk stomvervelend vind."

nieuwsgierig zijn naar de mensen die
in de zaal zitten. Het gaat erom dat je
niet alleen de mensen in het forum
belangrijk vindt, maar ook contact
zoekt met de zaal. Je moet ze leuk
vinden en van ze houden, anders
gaat het niet."
De zaal inkijken kan ook voor de
broodnodige afleiding zorgen. Annemarie Grewel: "Je moet niet voor
100% naar de sprekers luisteren,
maar voor ongeveer 70%, anders ben
je na een halfuur doodmoe of dodelijk verveeld. Als je voor 70% luistert,
kun je het dagen achter elkaar volhouden." De overige 30% van de
hersencapaciteit mag de voorzitter
naar eigen goeddunken besteden:
"Ik mag graag kijken waar de mooie
mensen zitten."

er dan mee bemoeien. Dat moet je eigenlijk niet doen. Ik bemoei me er
ook wel eens mee, maar alleen als ik
iets weet wat de leden van een forum
niet weten. Of als ik iemand in de
zaal werkelijk stomvervelend vind.
Maar je moet niet van tevoren plannen wat er uit de vergadering moet

komen. Je bemoeit je wel met de inhoud, maar niet in die zin dat je van
tevoren al hebt besloten wat de conclusie moet zijn en alles daarop aanstuurt. Voorzitters doen dat vaak,
omdat ze vinden dat er een bepaalde
uitkomst moet zijn. Maar dan raakt
iedereen wel geïrriteerd."

• NIET MEE BEMOEIEN
Het is voor sprekers nooit eenvoudig
en soms zelfs onmogelijk om het met
elkaar eens te worden. Annemarie
Grewel stelt dat consensus moeilijk
kan worden afgedwongen: "Je hebt
wel eens een keer dat het niet lukt,
dat de sprekers minder lijken te weten dan de zaal, dat je de discussie
niet op een bepaald niveau kunt tillen en dat je het niet met elkaar eens
kunt worden. Voorzitters gaan in
zo'n geval vaak zo samenvatten dat
iedereen denkt 'ja, maar zo zat het
niet', en dan begint de hele discussie
opnieuw. Je kunt beter niet samenvatten dan verkeerd samenvatten."
Een vergadering is meestal bedoeld
om een besluit te nemen, en ook dat
is niet altijd even eenvoudig. Annemarie Grewel: "Soms is het moeilijk
om tot een goede conclusie te komen. De meeste voorzitters gaan zich
204

Negen tips voor voorzitters
2
3
4
5
6
7
8
9

Bereid de vergadering voor door de stukken te lezen. Zorg ervoor
dat u bekend bent met de voors en tegens van het onderwerp.
Houd tijdens de vergadering de tijd in de gaten. Schroom niet om
breedsprakige mensen wat op te jagen.
Zorg ervoor dat u contact hebt met zowel de sprekers als met
eventuele toehoorders.
Neem mensen in bescherming die te weinig aan het woord komen of in diskrediet zijn.
Ga niet helemaal op in de vergadering. Luister voor 700/0.
Grijp in als men van het onderwerp afdwaalt.
Doe niet als gewone deelnemer mee aan de vergadering. Blijf buiten de discussie die u verondersteld wordt te leiden.
Probeer de discussie vrij te laten lopen. Stuur niet aan op een
door u gewenste conclusie.
Vat correct samen of vat niet samen. Probeer met uw samenvattine) qeen consensus te creeren wanneer die er niet is.

Congres 21

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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.
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AI.., GAAT HET NU DOOlEN...

verbrand.' Ook in andere Hollandse plaat-

groepen zoveel mogclijk uit elkaar te hou-

O.L.E. longmans - Wateringen

sen kwam (en komt) de constructie voor:

den; dat voorkornt misverstanden.

in Monster, De l.ier, Naaldwijk, Westn het juninummer van Onze Taal trof ik

I

Friesland. Maar De Rooij geeft ook bewijs-

onder 'Signalement' de oproep aan am

plaatsen uit Groningen en Noord-Bra-

Het is opmerkelijk dat geen van de zeven

voorbeelden te geven van het gebruik van

bant. Geen wonder dat de dikke Van Dale

grote Nederlandse woordenboeken de

all niet als toegeving maar als voorwaarde.

deze ruime verspreiding honoreert met

aanduiding

Voorbeelden zou ik u bij tientallen, zo niet

een vermelding onder 01.

heeft opgenomen. Dat wijst erop dat het

NASCHRIFT REDACTIE

verstandelijk

gehandicapt

honderdtallen kunnen leveren uit het da-

De Rooij acht het zelfs goed mogelijk

gelijks spraakgebruik in het Westland.

dat de al-constructie oorspronkelijk alge-

onderscheid dat mevrouw De Boer hierboven voorstelt, zeker niet algemeen is.

Toen ik in 1956 met mijn (Hollandsspre-

meen-Nederlands was, en langzaam het

Tegenover geestelijk gehandicapt staat in

kende) ouders uit Brabant naar Waterin-

veld heeft moeten ruimen voor de 015-

de naslagwerken aileen lichamelijk gehan-

gen, in het Westland, verhuisde, viel mij

constructie.

dicapt.

dit verschijnsel meteen op. Ik was bijna

Degenen die mevrouw De Boer aan-

twaalf [aar, en maakte snel vriendjes in de

merkt als verstandelijk gehandicapt Ceen

buurt. Zij gebruikten allemaal dit voor-

•

GEESTELI/K/VERSTANDELI/K

tekort aan verstandelijke vermogens heb-

waardelijke al. 'En al gaat het nu dooien,

GEHANDICAPT

bend'), worden doorgaans geestelijk ge-

wanneer is de vorst dan uit de grand?' Als

AJ. de Boer-Dilkstra - Den Haag

handicapten genoemd; de aanduiding
geestelijk gehandicapt voor 'Iijdend aan

ik mijn vriendjes daarop aansprak, begrepen ze mijn probleem totaal niet. Het gebruik van als (met omkering van onder-

aar aanleiding van het artikel tWat is

N

een psychische ziekte' is niet gangbaar.

er tegen politiek correct taalgebruik'

werp en persoonsvorm) in zinnen als deze

(in het juninummer van Onze Taal) wil ik

leek hun geheel vreemd te zijn. Bij mijn

het volgende opmerken.

• I.J OF I-J?
Gerard Kempen - Oegstgeest

klasgenoten van de school in Delft was dit

Het artikel begint met "Ministers en an-

spraakgebruik volstrekt afwezig. Nu nag

dere hoogwaardigheidsbekleders kun je

kan men bij 'native speakers' in het West-

zonder bezwaar voor 'achterlijk' uitmaken,

land, bij zowel jong als oud, dit verschijn-

maar bij geestelijk gehandicapten Jigt dat

O

sel zeer frequent opmerken. Kortom: het is

anders." Geestelijk gehandicapt zijn men-

ons alfabet. Spaar ons die 27ste letter! Het

standaard-Westlands.

sen die in de regellang niet achterlijk zijn,

opzoekprobleem waarvoor de een-letter-i]

maar vaak zelfs hooggeschoold. Zij lijden

de oplossing moet brengen, wordt maar

NASCHRIFT REDACTIE

aan stoornissen in hun gevoels- en ge-

ten dele opgelost: als u niet weet of een

Veel inzenders menen dat de constructie

dachtenwereld, waarvoor ze meestal een

naam met een ij of y gespeld wordt, hebt u

al + werkwoord + ondetwetp in plaats van

psychiatrische behandeling moeten on-

nag steeds vijftig procent kans de eerste

de standaardconstructie als + ondetwetp +

dergaan. Mensen met een vetstandeliike

keer mis te grijpen. Ernstiger is het dat de

werkwoord helemaal niet nieuw is. Hun re-

handicap, waaronder ook person en met

consequenties voar gebruikers van tekst-

p blz. 140 van het juninummer wordt
voorgesteld de ij toe te voegen aan

acties waren voor de redactie aanleiding

het syndroom van Down vallen, zijn weI

verwerkers valledig over het hoofd dreigen

eens te graven in de oudere literatuur

achterlijk: in het gunstigste geval zullen zij

te worden gezien.

over dit onderwerp, te weten Als - of - dot,

zich slechts op zeer beperkte schaal school-

het proefschrift van dr. J. de Rooij, een

se wetenschap kunnen eigen maken.

Kennelijk heeft niemand eraan gedacht
dat de i-j-reeks niet altijd de 'lange ij' voor-

van de vaders van de Aigemene Neder-

Een onderscheid tussen beide catego-

stelt. Denk aan woorden als skijak, mini-

landse Spraakkunst en oud-bestuurslid

riccn is ook dat een verstandelijke handi-

[urk, nazijager en strooiionker. Van dit soort

van het Genootschap Onze Taal.

cap nooit genezen kan door een bepaalde

woorden is geen uitputtende opsomming

leefwijze en/of medicijnen, terwijl dat met

te maken. Het NN-woordenboek van Van

De Rooij heeft al in 1965 aandacht besteed

Jan

een geestelijke handicap in veel gevallen

Dale kent (met inbegrip van verbuigingen

Schoolmeesters in het juninummer be-

aan

de

al-constructie

die

wel mogelijk is. Dit neemt niet weg dat

en vervoegingen) 20'n 900 woordvormen

spreekt. Hij citeert een zin van iemand uit

mensen met een verstandelijke handicap

die eindigen op i en ongeveer 1100 begin-

Alphen aan de Rijn: 'AI was de meid niet

ook geestelijk gehandicapt kunnen zijn.

nend met j. Dus kunnen elk moment nieu-

wakker geworden, dan waren ze allemaal

Toch denk ik dat het goed is om beide

we samenstellingen opduiken met i-j-reek-

>
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sen (politicijargon, groeijaar). Ook zou het
vreemd zijn de opeenvolging i -j in namen
als Booij en Raaijmakers te behandelen als
een lange ij.
Dit houdt in dat de alfabetiseerfuncties
in onze computers — ook in die van de
(woordenboek)uitgevers — drastisch moeten worden aangepast. Onder meer zullen
ze rekening moeten gaan houden met samenstellingen: telkens als ze een i -j -paar
tegenkomen, moeten ze beslissen of het
gaat om een één -letter-ij dan wel een i -j
paar waartussen zich een interne woordgrens bevindt. Maar zoals bekend kunnen
interne woordgrenzen niet feilloos worden
geïdentificeerd door een systeem dat de
tekst niet begrijpt. Bovendien ontstaan er
problemen bij buitenlandse woorden en
namen. Een alfabetiseerfunctie die bijvoorbeeld niet weet of de plaatsnaam
Rijeka als Ri-jeka of Rij-eka moet worden afgebroken, zal foutgevoelig zijn.
Kunnen we het probleem dan niet laten
oplossen door de gebruiker zelf? Een extra
spellingregel zou streepjes tussen de i en de
j in gevallen als mini-jurk en ski-jak verplicht kunnen stellen. Dit biedt evenwel
geen soelaas bij het namenprobleem
(Rijeka, Booij). Radicaler is het idee om een
speciale ij-toets standaard op het toetsenbord in te voeren (net als op oude typemachines), zodanig dat ook in het binnenste van de tekstverwerker onderscheid gemaakt wordt tussen de één-letter-ij en het
i -j-letterpaar. De schrijver of typist kiest
voortaan bij elke ij zelf of hij de nieuwe
toets zal indrukken dan wel de twee oude
vertrouwde. Het alfabetiseerprobleem bestaat dan niet meer. Inderdaad, maar deze
aanpak introduceert een andere foutenbron. Telkens wanneer u terugvalt in uw
huidige gewoonte de lange ij als twee letters te spellen, of wanneer u Rijeka intoetst
als Rij-eka, zal uw spellingchecker u dat als
een fout aanrekenen. Ook alfabetiseerklussen die u op uw tekst (bijvoorbeeld een
naamlijst) wilt loslaten, zullen dan het verkeerde resultaat opleveren.
Kan de Taalunie niet met iedereen afspreken dat de ij altijd moet worden opgevat als twee letters?

n UITBREIDING ALFABET:
VERSTORING VAN ERFGOED

Ir. J.A. Klaassen - Waalre

M

et leedwezen constateer ik dat de
Taaladviesdienst zich in de discussie
over de status van de tweeklank ij (Onze
Taal juni 1995, blz. 140) aansluit bij dege-
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nen die de ij als één letter beschouwen en
deze in het alfabet willen opnemen. Evenals bij eerdere discussies over de spelling
van bastaardwoorden mis ik het internationale perspectief. Het Latijnse alfabet is
geen privé-bezit van de Nederlandssprekende taalgemeenschap; het is een gemeenschappelijk erfgoed van de gehele
Westerse wereld. Het is eigengereid en benepen als Nederland en Vlaanderen zouden menen dit voor eigen gebruik te moeten completeren. In een Europa waar men
meer en meer zijn best doet over nationale
grenzen heen te kijken, zou men niet moeten verstoren wat er van vorige generaties
geërfd is aan culturele eenheid.
NASCHRIFT REDACTIE
De heer Klaassen meent dat Nederland en
Vlaanderen eigengereid en benepen te
werk zouden gaan als de Nederlandstalige taalgemeenschap het hier gebruikelijke alfabet zou aanvullen met de ij, een
uniek letterteken dat alleen in onze taalgemeenschap voorkomt. Is dat werkelijk
een verstoring van de culturele eenheid in
Europa, een schending van een gemeenschappelijk Westers erfgoed?
Het 'internationale perspectief' geeft
aan dat een aanvulling op het standaardalfabet bepaald niet uniek zou zijn. Het
Spaans heeft in zijn alfabet de n toegevoegd na de n; in het Portugese alfabet
zijn de k, de w en de y niet opgenomen;
het Zweeds kent na de z de á, de a en de
ó, en het Noors en het Deens hebben hun
alfabet uitgebreid met de ae, o en de á. In
het Tsjechisch, het Servisch en het Turks is
de lijst met afwijkingen van het standaardalfabet nog groter. Het fonetisch
gespelde Hongaars kent zelfs veertig
klanktekens in zijn alfabet.

n ••.X, IJ, Y, Z
Prof. dr. A.B. Frielink - Baarn

N

aar aanleiding van '...X, IJ, Y, Z' in
Onze Taal van juni wil ik het volgende opmerken. Behalve woordenboekmakers en samenstellers van andere alfabetisch gesorteerde naslagwerken, hebben
ook gewone computergebruikers met de
alfabetische ordening te maken. Zij kunnen met behulp van vele tekstverwerkingsprogramma's alfabetisch-lexicografisch sorteren, alsmede woorden zoeken. Slechts
enkele toetsenborden van pc's hebben een
afzonderlijke toets voor de ij, die dan veelal op het scherm wordt weergegeven als y
en op papier als ij.

IJ wordt gerangschikt als i gevolgd door
j; bij sortering komt in het door mij gebruikte programma (WP 5.1) ij vóór ij, en y
na y. Mogelijk is dat bij andere programma's anders. Invoering van een nieuwe regel voor y en ij zou grote consequenties
hebben voor de Nederlandse versies van
tekstverwerkings- en analoge programma's.
Het lijkt zeer gewenst dat bij de besluit
ook andere belanghebbende-vorming
groeperingen worden betrokken dan de
lexicografische uitgevers waartoe de Nederlandse Taalunie en de Taaladviescommissie de invloed willen beperken.

n IJ EN Y

Maria Claessens - Wommelgem, België
k ben reeds dertig jaar onderwijzer op een
basisschool. Daar besteed ik heel wat
energie aan het duidelijk maken van het
onderscheid tussen de letter y en de tweeklank ij. Ik verbied formeel dat de y in het
alfabet als 'ei' uitgesproken wordt; ik vertel
de kinderen dat het hier gaat om een
'vreemde letter', die klinkt als een i, en die
dan ook een vreemde naam draagt, namelijk ypsilon. Zij mogen van mij ook zeggen:
'vreemde i' of 'Griekse i'.
Zij leren daarom ook dat bijvoorbeeld
het woord lijst vijf letters telt, hoewel dat
woord in een kruiswoordpuzzel meestal in
vier vakjes moet. Maar dat laatste is een
ander probleem.
NASCHRIFT REDACTIE:
IJ BLIJFT BUITEN ALFABET
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de Nederlandse uitgevers van woordenboeken hebben besloten de ij in alle woordenboeken te
handhaven onder de letter i. Daarmee is
er een einde gekomen aan het plan om
de ij als zelfstandige letter toe te voegen
aan het alfabet, tussen de x en de y.
In België stuitte het plan op onbegrip en
weerstand. Vooral de Vlaamse uitgeverij
De Standaard wilde geen medeverantwoordelijkheid nemen voor het initiatief.
Alleen als de Nederlandse Taalunie de ij
zou invoeren in het Groene Boekje, zouden de Vlamingen meegaan. Maar de
Taalunie kan op korte termijn geen advies
geven over deze kwestie; "nader onderzoek is nodig naar de intuïties en verwachtingen van taalgebruikers, alvorens
tot een beredeneerd advies kan worden
gekomen ", aldus de Taalunie.
Omdat de Nederlandse woordenboe-

C\

rn

kenuitgevers geen breuk binnen het Nederlandse-taalgebied willen, hebben zij
besloten het voorstel in te trekken.

n HOMO'S: IK BEN NIET 'OOK ZO'
Kariene Erkelens - Amsterdam

icoline van der Sijs speurt in 'Exotische woorden in onze taal' (Onze Taal
mei 1995) naar leenwoorden die oorspronkelijk door allochtone groepen gebruikt
werden. Zij baseert zich onder meer op
woordenboeken die het taalgebruik documenteren bij de marine, van jongeren en
van homo's.
Alleen bij de passages over het taalgebruik van homo's drukt Van der Sijs haar
lezers tot twee keer toe op het hart dat ze
zelf niet kan beoordelen of de termen ook
werkelijk door homo's worden gebruikt.

N

Zulke waarschuwingen blijven achterwege

in de passages over de marine- en jongerenwoorden. In deze twee situaties lijkt het
haar niet te deren dat de lezers haar tot die
groepen zouden rekenen.
De opmerkingen over homotaal geven
duidelijk weer hoe het gesteld is met de tolerantie in Nederland: als ze maar niet denken dat ik 'ook zo' ben.

n CRYPTO- NUMMERPLATEN
Jan van den Hei/kant - Bergen op Zoom

n het juninummer noemt Jules Welling
in zijn rubriek 'Taalcuriosa' vijf Neder
autonummerborden met een ver--landse
borgen betekenis. Hij benadrukt dat het
hier gaat om in theorie mogelijke verborgen boodschappen. Drie van de vier voor
blijken fictief, omdat er sinds de-beldn
invoering van nummerplaten met vier letters, afgezien van de y, geen klinkers meer
voorkomen in autokentekens. De i en de o
hebben al helemaal nooit tot de gebruikte
letters behoord, ter voorkoming van verwarring met 'één' en 'nul'. Alleen het crypto- kenteken DS-70 -HH is een realistisch
voorbeeld.

n MEN WORDT VERZOCHT
Alied Blom - Toegepaste Taalkunde,
TU Delft

zin door de intercom doen schallen. Het
moet zijn de reizigers wordt verzocht uit te
stappen, met enkelvoudig wordt. Lagerwerf
is strenger dan ons aller Moeder ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst), die op
bladzijde 1052 laat weten dat we kunnen
kiezen. Van haar mogen we de variant met
wordt gebruiken, maar worden vindt ze hier
ook goed.
Het verbaast mij altijd als weer eens de
banvloek wordt uitgesproken over een zin
die mij volkomen normaal in de oren
klinkt. Maar het gaat me te ver als dit gebeurt op grond van een taalkundige redenering die niet dwingend is. Vandaar deze
reactie. Ik hoop hiermee de zaak uit de
sfeer van de taalkundige reglementering te
halen en terug te brengen tot wat zij is: een
kwestie van smaak.
Het taalkundige argument tegen de rei
worden verzocht uit te stappen berust-zigers
op een vergelijking met de corresponderende actieve zin wij verzoeken de reizigers
uit te stappen. In de actieve variant, zo
wordt gesteld, is de reizigers meewerkend
voorwerp, en dus is deze woordgroep ook
in de passieve pendant meewerkend voorwerp. En congruentie van het werkwoord
met een meewerkend voorwerp, dat gaat
niet. Het hulpwerkwoord worden moet in
het enkelvoud staan.
Maar de parallellie tussen actieve en
passieve zinnen is niet zo groot als hier
verondersteld wordt. Ik kan dat op eenvoudige wijze laten zien aan de hand van
de volgende zin: men wordt verzocht uit te
stappen. Wat is de functie van het woordje
men in deze zin? Niet die van meewerkend
voorwerp. Dit woordje laat zich zo helemaal niet gebruiken: wij verzoeken men uit
te stappen. Men kan alleen onderwerp zijn.
Dus in men wordt verzocht uit te stappen
moet men dan óók onderwerp zijn.
Als men onderwerp is in deze zin, dan is
het getal van het hulpwerkwoord worden
op volkomen reguliere wijze afgestemd op
dat van de persoonsaanduiding. Het is
wordt omdat er men staat. Maar dan kunnen we in plaats van men natuurlijk ook
een meervoudige persoonsaanduiding als
onderwerp nemen, en het hulpwerkwoord
daarmee laten congrueren. We vervangen
men door - ik noem maar iets - de reizigers,
passen het getal van het hulpwerkwoord
aan, en zie daar ons vermaledijde de reizi-

gers worden verzocht uit te stappen!

D

e reizigers worden verzocht uit te stap

Hoe komen taalkundologen er-pen.
toch bij dat er iets mis is met deze zin? In
het juninummer van Onze Taal nog, gispt
Luuk Lagerwerf treinconducteurs die deze

Wat heb ik met deze redenering willen bereiken? Niet dat de variant met worden nu
opeens voor iedereen acceptabel zou moeten zijn. Ik heb alleen willen laten zien dat

er taalkundig gezien niets tegen de variant
met worden in te brengen is. Men is vrij om
te kiezen tussen wordt en worden - precies
zoals de ANS het wil. Men wordt daarom
verzocht de conducteur hiermee niet lastig
te vallen!

n DE UITSPRAAK VAN ENERGIE [11
Dr. D.E. Knibbe - technisch-wetenschappelijk adviseur, Naarden

n het artikel van Marinel Gerritsen en Reneé van Bezooijen over de uitspraak van
Franse leenwoorden (Onze Taal juli /augustus 1995) miste ik een aspect dat voor de
uitspraak van belang kan zijn, namelijk de
context.
Als ik zeg dat iemand zich met volle
energie op zijn taak stort, spreek ik energie
op zijn Frans uit, net als energiek. Maar als
ik over het natuurkundige begrip energie
spreek (bijv. in 'inwendige energie'), gebruik ik de vernederlandste vorm, die dan
overeenkomt met de uitspraak van woorden als synergie en energetisch.

n DE UITSPRAAK VAN ENERGIE [21
Dr. H.F.J. Horstmansho ff - Delft

arinel Gerritsen en Reneé van Bezooijen constateren in het juli /augustusnummer dat de vernederlandste uitspraak van woorden als energie en ingenieur
het vaakst voorkomt bij de door hen onderzochte groep Haagse vrouwen met een
lage opleiding. De auteurs leggen daarbij
meer nadruk op de geografische dan op de
sociale spreiding van dit verschijnsel. Mij
is het vaak opgevallen dat ook ingenieurs
en fysici (en niet alleen die in Delft) een
voorkeur hebben voor de vernederlandste
uitspraak. Ik heb daarom het idee dat die
manier van uitspreken zeker ook typerend
is voor een sociale bovenlaag.

M

n SOFIETJES KNEEP
G.F. Kooijman - Apeldoorn

n zijn rubriek 'Sofietje' in het juli /augustusnummer van Onze Taal stelt Jeroen
Kramer terecht dat jongetjes onbeschaamd
aan hun 'piemel(tje)' mogen refereren,
maar dat hij geen even vriendelijk en aanvaardbaar equivalent voor de naam van
het geslachtsorgaan van meisjes kent.
Maar ik heb een tip! Mijn dochtertjes
noemden hun 'plasgaatje' eenvoudig
kneep. Wij konden hun destijds onbevan9
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ge n o pd rage n h un kn eep te wasse n. Hoe

Ais mij n vrerjange zoo n t]e stra ks vijf

In beide zinne n is hoe warm het was de

we aa n dat wo or d zi jn gekome n? Ste llig

wo rd t, is h ij dan 'een jaartj e m inder jong'

onderwe rpszin. Het verschil tusse n beide

mijn vro uw een Maas tr ich tse

geworden? Als ergens een klein de uk]e in

zinnen is dat in 1 een voo rlo pig o nde rwerp staat (h et) en in 2 niet.

doo rd at

m oed er h ad . Jamm er genoeg gec ft gee n

o n ts taa t, is dat dan tw ee cen ti me ter 'o n -

va n de in m ijn bezit zijnde Limb ur gse d ia-

di ep'? Natuu rli jk ni et! Ais een vera ndering

Is in zinne n als deze het voo rlo pig on-

lectw oordenboeken hi er uit slui tsel ove r.

zich richting Y (wa rm) beweegt, wordt h et

derw erp nu we rkelijk verplicht? Wij vin-

Van Dale m eldt ech ter al s vierde bet ekeni s

Y-er (wa rme r); vo ltrekt ee n vera n dering

den va n niet. De keuze voor of teg en het

van kneep: 'g leu f, vo uw, plooi' . Het klopt

zic h rich ting X (ko ud), dan wor d t h et X-er.

is ee n zaa k van persoon lijke smaak. Som-

du s weI! let s voor jonge o ude rs, te r n avol-

Of h et resultaat va n d ie verande ring zich

mige schrijvers vinden het overbod ig en

ging?

op de den kbeeldi ge X-V-as di cht bij X of Y

zullen het weg laten - schrijven is ten slot-

NASCHRIFT REDACTI E
Wij ontvingen nog meer suggesties; ee n
mevro uw uit Apeldoorn schreef dat haar
kleindo chte r ee n piepi e heeft, en een vader uit Maarssen wees ero p dat jongetjes
niet het alleenr echt op pla sser hebben.
Een moed er uit Vught loste het, to en haar
dochter net geboren was, z6 op : zij nam
het twe ed e gedeelte van het woo rd flamoes, sprak dat niet uit als ' rnoes' maar als
'rno us', en verkleind e het tot mousje.

bevindt, doct er ni et t oe. Als 20 gra de n

te schrappe n. Anderen zullen het voo rlo-

vors t ove rgaa t in 15 grade n vors t, wordt

pig ond erwerp t oevoegen om dat de zin

h et wa rme r, ook al is h et n og stee ds erg

voo r hen dan iet s beter loo pt.

koud,

Er is we i ee n om stand igheid waarin het

Pas als we wille n ben adru kken dat h et

nooit weggelaten kan worden, namelijk

o n dan ks de vera n dering in de rich ting X

als er and ers geen zinsdee l voor het werk-

(of Y) n og stee ds erg Y (of X) is, gebruike n

woo rd zou staan. 'Viel me op ho e warm

we ' m in de r Y' ('m in der X'). Twee voorbee l-

het was' is gewoon geen Ned er land s.

den:

Verder w ijst de ANS (Algem en e Ned erlandse Spraakkunst, biz. 824) er terecht

- Het is m or gen d rie grade n m in de r warm ,

op dat het beslist nodig is in ee n enigsz ins

ma ar h et blij ft prima zwe mweer.

verwa nte, gekloofde zin als 'Voor Annie

was het , dat hij al die gedicht en schreef.'
- Hij ligt er ni et wakker va n dat hij doo r de
•

ZEGGEN/DENKEN VAN...

koe rsdali ng f 5.000,- minder rijk is gewor-

Mr. drs. Carlo G.I. Piton - Eindhoven

den .

•

NAMEN HUWELIJKSFEESTEN
G.M. Bosschert-Stoker - Apeldoorn

D

e h eer F. Abell m er kt in de rub riek

Op h et taalgeb rui k va n onze wee rma n ne n

'Taalergern issen' (Onze Taal [uli/a u-

en -vrou wen va lt best wa t aa n te m erken

gust us) op dat werkwoorde n di e een zin-

(op w iens taalgebrui k n iet ?), m aar in dit

t uig lijke waarnem ing uitdrukken , zoa ls

geva l hoeven ze zich wa t m ij bet reft n icts

r. Hein e G. Wagenaa r c.i . reageert in afle-

I

vering 7/8 va n Onze Taa ! op een lijst m et

n am en voor huwelijks feest en in he t artikel

zien, horen, denken, zeggen, in ee n groeien - va n de krit iek aa n te tr ekk en .

'Hoe m eer , hoe minder ' van Frank Jan sen

de kri ng va n ge bruikers wor de n gevo lgd

in afleverin g 2/3.

doo r van. Als voorbee ld va n h et doo r h em
gew raakte versc h ijnsel n oemt hij 'Ja n zei

Hoeveel jaar is een t innen h uwelijk?
•

Wage naar geeft 10 jaar vo lgens Berthe Ber-

TOEN VIEL [HET] ME OP DA T...

n age en h et lijst je van Fran k Jan sen ; 6 1/ 4

;' 5. Bal-Luteii n - Bussum

van ...' en ' Piet dac h t va n ...'

vo lge ns h et lijstj e uit Trou w. De Enk h uize r

Met de strekking va n h et st uk je ben ik
h et eens, aileen h eb ik m oeit e m et de for -

n uw overigens in teressa n te beschou-

Alma na k geeft eve neens 10 jaar (bli kken is

wing 'Foutief bekn opt?' (in de rub riek

6 1/ 4 ) , de dikke Van Dale geeft on der brui-

m ul erin g "werkwoorde n d ie ee n zin tu ig-

I

lijke waa rnemi ng uitdru kken , zaa ls zien,

'Vraag en

Onze Taa l van

loft 'b likken of t innen , (scherts)' voor 6 1/ 4,

horen, denken, zeggen". Im m ers : denken en

juli/au gustus) ste lt u dat de vo lgende zin

en de Gro te Koen en n oemt aileen blikken

antwoord',

zeggen h ebb en h elem aal geen betrekkin g goe d is: ' Bij h et Spu i aangeko me n viel m e voor 6'h
o p zintu iglijke waa rnem ing: den ken is ar -

ook op da t er groep jes wa ren d ie iet s zan-

beid van de geest, zeggen is h et onder

gen.' Ik vind h em niet goe d, al h eeft dat

lijk? 15 jaar vo lge ns

woor den br en gen va n gedach ten. Zien en

n iet s te m aken m et de bekn opte bijzin .

n oemt 15 jaar kristal); 20 jaar vo lge ns Jan -

horen beh o ren we i tot de genoem de groe p.

Het gaa t mij om h et ontbreken va n ee n

sen en Van Bate n burg in Tro uw. De Enk -

Het is aileen o pva lle n d dat h et erge rn is-

voo rlopig o nderwerp . Mijns in zien s

huizer Alma na k h oudt het o p 15 jaar pots e-

lO U

Hoeveel jaar is een po rselei n en h uweBern age

Ganse n

we kke nde geb ru ik va n van vo lgens m ij deze zin rnoet en luiden : 'Bij h et Spu i aa n - leinen b ru iloft, 20 jaar kristallen,
juist bij deze twee wer kwoorde n n iet voor-

geko men viel het m e ook o p da t er groep jes

ko mt.

waren di e iets zo ngen.'
Veel sprekers lat en in soortge lijke co n -

•

Van Da le en Koenen n oernen nog 65
jaa r: bri ljant; 70 jaar wo rdt doo r aile dr ie de
n aslagwer ken platina gc noem d (h ier gee ft

st ructies h et voorlo p ig o n derwerp weg.

Frank Jan sen briliant) en Van Da le n oemt

EEN STUK KOUDER/WARMER

Moeten we deze t rend (?) classificeren o n -

zelfs nog radium voor 75 jaar. Koene n en

Kees van Wee - Hooglandervecn

de r h et hoofd 'toen em end slor dig taalge-

Van Da le noeme n ten slo tte n og de greene

bruik'?

bruiloft voor de trou wd ag zelf.

<

IS de tem peratuur da alt va n 28 n aar 23

A

NASCHRIFT TAALADVIESDIENST

G.]. va n de n Broek n iet zegge n dat h et 'ee n

Mevro uw Bal v indt zin 1 bet er da n zin 2 :

graden Ce lsius, m ag de weerma n van

st uk ko uder' wordt. Nee, h et wo rd t vo lgens Van den Broek 'rn inder wa rm'. (Onze

1 Toen viel het me op hoe warm het was.

Taal 1995 n u m m er 7/8, bi z. 192. )

2 Toen v ie I me op ho e wa rm het was.

L.-
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• ROMEINS ABRACADABRA

Ik heb moeite met het ontcijferen van Romeinse cijfers. Wat is
bijvoorbeeld de waarde van D? En
op welke manier moet je letterreeksen, zoals jaartallen, ontleden?
Voor getallen gebruikten de Romeinen de volgende lettertekens:
=1
1
=V
5
10 = X
50 = L
100 = C
500 = D
1000= M
Door deze letters te combineren,
kunnen alle overige natuurlijke getallen worden afgeleid.
Een reeks Romeinse cijfers lees je
van links naar rechts. Daarbij gelden
de volgende twee regels.
Regel 1
Als een symbool een gelijke of lagere
waarde heeft dan het eraan voorafgaande symbool, tel dan de waarde
op bij de som van de voorgaande
symbolen. Dus: XI = 10 + 1 = 11. En:
MCLX = 1000+ 100 = 1100 + 50 =
1150+ 10 = 1160.
Regel 2
Als een symbool een hogere waarde
heeft dan het eraan voorafgaande teken, trek dan de waarde van dat
voorafgaande symbool af van de hogere waarde. Bijvoorbeeld: IX = 10 - 1
= 9. Tel bij een langere reeks het resultaat van dit aftreksommetje op bij
de eerder verkregen som. Dus: LIV =
50 + (5 - 1 =) 4 = 54.
Bij regel 2 gelden twee beperkingen. Ten eerste mag er maar één teken van lagere waarde aan een hoger
teken voorafgaan (uitgesloten is dus:
11V). Ten tweede mag het verschil
tussen twee symbolen niet meer dan
één rang zijn (uitgesloten: IM).
In Romeinse cijfers ziet 1995 er
dus als volgt uit: MCMXCV = 1000 +
(1000 - 100 =) 900 + (100 - 10 =) 90 +
5. In het jaar 2000 krijgen we het een
stuk gemakkelijker.
Erg lezersvriendelijk is het gebruik
van Romeinse cijferreeksen niet. Het
systeem is ons ook te weinig vertrouwd om de letterreeksen moeite-

loos te kunnen lezen. Dat komt onder meer doordat het niet gebruikelijk is lange Romeinse reeksen met
spaties te verdelen in kleinere eenheden. De Romeinse bladzijdenummering van de inleiding van het Groene
Boekje (1954) verdient dan ook zeker
geen navolging.
• BIJ DEZE(N)
Als ik in een brief bij deze(n) wil
gebruiken, komt daar dan een n
achter? Van Dale geeft bij dezen,
maar in de Algemene Nederlandse
Spraakkunst vond ik bij deze(n).

De Algemene Nederlandse
Spraakkunst geeft met de n tussen
haakjes aan dat in de praktijk beide
vormen voorkomen. De n in deze
uitdrukking is een relict uit de tijd
dat onze taal nog een naamvalssysteem kende. We komen die zelfde
uitgang ook nog tegen in de woorden
nadien en voordien.
Sinds het spellingbesluit van
1946/1947 is de naamvals-n bij wet
facultatief gesteld. Alleen in staande
uitdrukkingen als in groten getale, in
koelen bloede, in dezen, enz. is de n bewaard gebleven. Tot die categorie behoort ook bij dezen. Daarom adviseren wij - net als Van Dale - de
schrijfwijze mét n.
• [SWIETER] OF [S WETTER]?
Mag je sweater als [swieter] uitspreken of moet het per se
[swetter] zijn? En is mijn indruk
juist dat men het vooral in het westen van ons land over swieters
heeft?

De precieze uitspraakregels voor
de Engelse klinkercombinatie 'ea'
zijn niet elke Nederlander bekend. En
dat heeft gevolgen gehad voor de uit
sweater. Op grond van de -sprakvn
ea-uitspraak in bekende leenwoorden
als team, dealer of beatle moet menigeen gedacht hebben - volgens ons
óók in het oosten van ons land - dat
de uitspraak [swieter] juist heel Engels is. Die variant werd zo gangbaar
dat we nauwelijks meer van een
'fout' kunnen spreken. Zo gangbaar
zelfs dat het uitspraakwoordenboek

kn

van De Coninck (1974) al beide varianten noemt. Van Dales elfde druk
vermeldt nog uitsluitend de correcte
Engelse uitspraak [swetter] - net als
bijvoorbeeld het woordenboek van
Verschueren en Wolters' Koenen.
Maar in de twaalfde druk heeft de redactie van Van Dale 'swieter' aan het
lemma toegevoegd. Daarmee lijkt ze
tegemoet te willen komen aan de
praktijk.
Jammer is wel dat die toevoeging
ten koste ging van de Engelse uitspraakvermelding [swetter]. Vooral
nu juist die uitspraak heel goed weer
terrein zou kunnen winnen onder invloed van het verwante sweatshirt.
Dat zal wel niet zo gauw een 'swietshirt' genoemd worden.
• GEGRILLD OF GEGRILD VLEES?

Krijgt het voltooid deelwoord
van grillen één 1 (gegrild), of
moet het gegrilld zijn?
Op grond van wat veel woordenboeken - overeenkomstig de Nederlandse spellingregels - met vergelijkbare Engelse werkwoorden doen,
zoals flossen - geflost, yellen - geyeld,
tossen - getost en basketballen - gebasketbald, zou je denken dat één 1 in gegrild wel volstaat. Maar over grillen gegril(1)d lopen de meningen sterker
uiteen. Van de elf naslagwerken die
we raadpleegden, houden zes het op
gegrilld. Dat kan niet op grond van de
uitspraak zijn: weinig taalgebruikers
zullen gegrild/grilde op z'n Engels uitspreken, wat een goede reden zou
zijn voor een dubbele medeklinker
(vgl. baseball - gebaseballd). Corrie j anne Timmers noemt in haar boekje
Faxen, faxte, gefaxt een mogelijke verklaring: misschien kiezen sommige
woordenboekredacties voor twee l's
om het Engelse grillen te kunnen onderscheiden van het Nederlandse gril
'rillen, huiveren'. Terecht merkt -len
zij op dat de taalgebruiker doorgaans
geen enkele moeite heeft met homoniemen (= woorden met dezelfde
vorm maar een verschillende betekenis) , zoals bevallen, verslaan, vermaken. Wél met nauwelijks te beredeneren uitzonderingen op duidelijke regels. Daarom kiezen wij net als Timmers op grond van geflost, geyeld, getost, enz. voor gegrild met één 1. <
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Tijdens het Onze-Taalcongres in oktober zal Marten Toonder het erelidmaatschap
van het genootschap in ontvangst nemen voor zijn creatieve gebruik van het
Nederlands. Vooruitlopend op die feestelijke gebeurtenis publiceert Onze Taal drie
artikelen over Toonders taalgebruik.
Deze tweede bijdrage gaat over de vertaling van het Rommeldamse idioom in
andere talen. Werk van Toonder werd in diverse talen vertaald, zelfs in het Maleis
en in het Tsjechisch. Soms blijken er gewoon geen equivalenten te bestaan voor de
gevoelstaal, de namen van de personages of voor de gevleugelde woorden in de
Bommelverhalen. Maar vaak slagen vertalers erin de hindernissen met verve te
overwinnen, zo laat Annemarie Korevaar zien. Zij put daarbij onder meer uit de
resultaten van een vertaalproject van Story International (in 1993).

I f you gather my meaning'
Drs. Annemarie Korevaar - freelance redacteur
(voor o.a. Panorama, Libelle), Amsterdam

ie het werk van Toonder
wil vertalen, moet beschikken over een heel
groot denkraam. Want
wat moet je als vertaler
met verhalen waarin woorden voorkomen die volgens de woordenboeken niet bestaan, en waarin de personages namen dragen die veel meer
betekenissen hebben dan je op het
eerste gezicht zou zeggen? Verhalen
die bovendien geschreven zijn in een
taal die - voor ons Nederlanders - gevleugelde woorden heeft voortgebracht, een taal die door iedere bewoner van Rommeldam ook nog eens
verschillend wordt gebruikt. Een
Toondervertaler moet een heel groot
denkraam hebben, want met een
denkerwt - om met Bul Super te spreken - komt hij er niet.

Toonderiaans in vertaling

de precieze betekenis, je weet door de betoverende blik onder haar invloed
brengt, zodat ze in trullen verandecontext toch wat er bedoeld wordt
ren. En trullen, dat weten Bommel met woorden als denkraam, trullenlezers, zijn het voedsel dat de bejaar
hoedster, Prolzwammen, bovenbazen,
de magiër Hocus P. Pas - in wiens opkukel, Om -slee, noppig en ipsen. Soms
kunnen we de betekenis afleiden uit dracht Ivy werkt - zijn krachten
moet teruggeven.
bestaande woorden waaruit ze saWie de tekeningen bekijkt, ziet
mengesteld zijn. Ook de tekeningen
diertjes die een kruising lijken van
helpen de lezer op weg.
Vertalers staan voor het probleem honden en varkentjes. Van Dale kent
een equivalent te vinden dat niet al- het werkwoord trullen `foppen, ertussen nemen'. Dat gaat inderdaad op
leen de juiste betekenis heeft, maar
voor de beklagenswaardige trullen,
dat ook het poëtische en ritmische
van het Rommeldams in zich draagt. met wie het treurig zou zijn afgelopen als Tom Poes er niet geweest was.
-

•

• WABAHLELELEKILEYO

Trullenhoedster werd

in het Slowaaks
dáma s trulkom, in

het

• GETRULDE MANNEN

Gelukkig bestaan ze: vertalers die het
Rommeldams voldoende beheersen
om de haast onneembare barrières
die Marten Toonder heeft opgeworpen uit de weg te ruimen. Daarvan
getuigen de vertalingen in onder
meer het Deens, Zweeds, Noors, Fins,
Duits, Frans, Engels, Fries, Spaans,
Russisch en Papiamento.
Het grootste obstakel bij het vertalen van het Rommeldams zijn de
woorden die door Marten Toonder
zelf geïntroduceerd zijn. Het is 'gevoelstaal'; ook al ken je als lezer niet
210

Sranang Trula kwekuma
en in het Duits
die Trullenhuterin.

•
Neem de trullenhoedster uit het gelijknamige verhaal, waarin de charmante heks Ivy, die huist achter een
poort op de heide, de mannelijke inwoners van Rommeldam met haar

Tijdens het vertaalproject van Story
International 1993 - een gelegenheid
waarbij Toonder de Tollens-verhaalprij s kreeg toegekend - bogen negentien vertalers uit zestien verschillende landen zich over Ivy en haar kudde. Er waren vertalers bij die het
meeste belang hechtten aan de klank
van het woord trullenhoedster. Zo
werd zij in het Slowaaks de dáma s
trulkom, in het Sranang de Trula kwekuma en in het Duits die Trüllenhüte
rin. In de vertaling in het Xhosa, de
beroemde `klik'-taal uit Afrika, zien
we geen enkele afgeleide vorm van
trul meer terug. Daar heet de trullenhoedster Wabahlelelekileyo. Wat de
precieze betekenis is, zou ik niet kunnen zeggen, maar ik heb het horen
uitspreken en geloof me: het heeft
-
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net zo'n ritmische klank als het Nederlandse origineel. Maar er waren
ook vertalers die hun prioriteit bij de
diepere betekenis legden. Zo kwam
de Turkse vertaalster met Osmagecidi
bekcisi. Osma is een niet-bestaand
Turks woord, dat heel veel lijkt op
yosma - een vrouw die mannen kan
verleiden. Gecidi betekent 'poort', en
bekci 'wachteres'. De trullenhoedster
is hier dus de poortwachteres van
Osma geworden, een vertaling die de
lading uitstekend dekt.
Helaas ontbreekt hier de ruimte
om alle Toonderwoorden die ik eerder heb genoemd, uitgebreid te behandelen, maar ik wil u toch enkele
vertalingen niet onthouden:
denkraam

Prolzwammen
bovenbazen
kukel
Om -slee
noppig

Denkrahmen
(Duits);
thinkspace (Engels)
Prolean fungi
(Engels)
boppebazen (Fries)
kookle (Engels)
Dé-luge (Frans)
hopsig (Duits)

GEZOCHT: PERSONAGES

Naast de typische Toondertaal kunnen ook de namen van de personages de vertalers voor
problemen stellen.
En die namen zijn
belangrijk bij Toonder: in veel gevallen
typeren ze de personages. Zo heeft de
'Zwarte Zwadder
-nel'
niet veel goeds
in zijn mars, en is
'Wammes Waggel'
bepaald geen snelle
zakenman.
Daarnaast spelen
bij de namen in
Rommeldam ook alliteratie en binnenrijm een grote rol.
Een mooi voorbeeld
van een bijna onvertaalbare naam is
'Pee Pastinakel'. Dit
aardmannetje wordt
door Toonder ook
wel de 'Tuinman
van het bos' genoemd. Als we zijn
naam gaan ontleden, zien we waar-

om dat zo is. Pee Pastinakel ontleent
zijn voornaam naar alle waarschijnlijkheid aan twee van de vier betekenissen die Van Dale ons voor het
woord pee geeft. Deze betekenissen
zijn: 1) benaming voor verschillende
soorten van wortelen en 2) volksnaam voor de kweek. Zijn achternaam ontleent hij aan de aromatische plant Pastinaca Sativa. Van Dale
geeft: pastina(a)k: schermbloemige
plant (Pastinaca Sativa) met gele bloemen en een vlezige wortel.
Als we de Latijnse benaming Pastinaca Sativa nader bekijken, komen
we tot een verrassende ontdekking.
Pastinaca komt van pastinare, dat 'een
(wijn)gaard aanleggen' betekent; Sativa is te herleiden tot serere, dat 'zaaien, planten' betekent. Pee Pastinakel
is, zo blijkt ook uit zijn naam, de
Tuinman van het bos. Hij is geworteld in de natuur, een opvatting die
versterkt, nee, bevestigd wordt door
zijn naam.
In 'The Flatteners', de Engelse
vertaling van 'Het Platmaken', heet
Pee Pastinakel Wee Winnacle. Een
prachtige alliteratie, net als Pee Pasti
maar plantkundige associaties-nakel,
blijven uit. Wel mooi gevonden is
'Wee'. 'The wee folk' zijn namelijk de

elfen, feeën en aardmannetjes. 'Winnacle' is terug te voeren op to winkle
'twinkelen'.
De Engelse vertaler heeft ook een
aantal andere namen uiterst adequaat weten te vertalen. Zo werd burgemeester Dickerdack bij hem Mayor
Dingle J. Dickerdack, een naam die
door die tweede J. nog meer gewicht
krijgt. Commissaris Bulle Bas wordt
Burly Bull - en geen Engelsman die
het in zijn hoofd zal halen om met
hem te spotten! Ambtenaar Dorknoper wordt Drylick, een naam die net
zo droog en saai klinkt als het origineel.
En hoe heet heer Bommel eigenlijk zelf in het buitenland? Een kleine
greep:
Arabisch
Duits
Engels
Frans
Hongaars
Italiaans
Roemeens
Slowaaks
Sranang
Turks
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(Razeen) (fonetisch)
Herr Bommel
Mr. Bumble;
Mr. Bommel
Monsieur Bommel
Bumbuli
Signor Bomboli
Domnul Mormaila
Pan Bommel
Masra Bommel
Bay Bolluk
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(1) Arabische proefvertaling van een
passage van een
Bommelverhaal, met
in omgekeerde volgorde afgedrukte,
gespiegelde tekeningen.
Vergelijk de originele
volgorde (2).

GEVLEUGELDE WOORDEN

Ook niet bepaald makkelijk voor vertalers zijn de uitdrukkingen die zich
vanuit het Rommeldams in het Nederlands hebben genesteld. 'Zoals
mijn goede vader zei', 'Als u begrijpt
wat ik bedoel', 'Een eenvoudige doch
voedzame maaltijd', 'Met uw welnemen', enz. Wij kennen en herkennen
ze, maar in het buitenland zijn het
'gewone' zinnen, die hooguit opvallen door hun ietwat archaïsch aandoende woordkeuze. Hoe maak je als
vertaler duidelijk dat deze uitdrukkingen een essentieel onderdeel van
de Toondertaal vormen? James
Brockway, die 'Het Platmaken' in het
Engels vertaalde, bereidde zijn lezers
erop voor door op de achterflap de
volgende tekst te laten afdrukken:
"Everyone (in Holland) knows and
loves Sir 011ie and Tom Puss and
many seem unable to resist the urge
to quote one or other of Sir 011ie's famous turns of phrase - 'If you gather
my meaning' or 'A gentleman of my
standing'." Andere vertalers zoeken
de oplossing in verse clichés uit hun
eigen taal of kiezen voor een letterlij212

ke vertaling. Omdat hierin typische
Toonderwoorden maar zelden voorkomen, kan een vertaler die zijn
denkraam slim gebruikt, hier wel uit
komen.

Wat moet een Duitse vertaler met het
half-Duits/half-Nederlands dat Professor Prlwytzkofski gebruikt, en hoe
zorgt een Franse vertaler ervoor dat
de markies de Cantecler van hoge afkomst blijft? In het Nederlands is dat
CULTUURVERSCHILLEN
gemakkelijk, door het vele chique
Naast uniek taalgebruik, betekenis Frans dat de markies gebruikt, maar
in Frankrijk spreekt iederéén Frans...
dragende namen en gevleugelde
woorden zijn er nog meer knelpunOok creatieve technische oplossinten voor vertalers. Zo zijn veel van de gen zijn soms nodig. Een Egyptische
thema's die Toonder gebruikt arche- vertaler ging met 'De Trullenhoedtypisch, maar er zijn ook verhalen
ster' aan de slag. Het Arabisch schrift
wordt van rechts naar links gelezen die overduidelijk gebaseerd zijn op
Nederland. In dat geval moet de ver- en de strip wordt dus ook van rechts
taler behalve een linguïstische hobnaar links bekeken. De vertaler - tebel óók een culturele hobbel nemen. vens striptekenaar - draaide de volgorde van de plaatjes om en spiegelde
•
daarna ook nog eens alle tekeningen,
zodat voor het Arabisch oog ook alle
acties precies zo verlopen als voor
Hoe zorgt een Franse
ons.
-'

vertaler ervoor dat de
markies de Cantecler
van hoge afkomst blijft?
•

Dankzij deze en alle andere vertaal
kunnen ook buitenlandse-vondste
lezers Rommeldam en zijn bewoners
leren kennen, waarderen en in hun
hart sluiten, net als veel Nederlanders al deden. <
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Wordt het Nederlands echt bedreigd door het Engels? Is het tijd voor wettelijke
bescherming van onze taal? We kunnen een les leren van de geschiedenis van het
Catalaans, en van de Amerikaanse 'English-Only Movement'.

Waarom
Dr. C.L.J. de Bot - hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap, KU Nijmegen

anneer ik praat met
Engelstalige collega's, dan doe ik dat
in het Engels; wanneer ik met Nederlandse collega's overleg, doe ik dat
in het Nederlands, en wanneer ik
overleg met collega's die beide talen
beheersen, gebruiken we soms het
Engels en soms het Nederlands. Daarmee is eigenlijk ook de vraag 'waarom dit artikel niet in het Engels is'
vanuit sociolinguïstisch oogpunt beantwoord: ik wil iets vertellen aan
een groep Nederlandstalige belang
ik wil ook door hen -stelnd,
begrepen worden. Het zou alleen al
om die reden ongepast zijn om dit
artikel in het Engels te schrijven.
Vandaag is dat zo, en over een jaar
nog steeds. Maar is dat ook nog zo
over 25 jaar?

dit artikel
niet in het
Engels is

gie) wordt gebruikt, en de andere in
de informele sfeer (thuis en onder
vrienden), dan kan de taal van de informele sfeer behouden blijven. Maar
zo gauw een taal in elk domein een
mededinger moet dulden, is die taal
gedoemd te verdwijnen. Met minderheidstalen gebeurt dat vaak op het
moment dat de meerderheidstaal bezit neemt van het thuisdomein: zo
gauw de minderheidstaal daar het
monopolie verloren heeft, zal die taal
betrekkelijk snel worden opgegeven.
Het opgeven van een taal door een
gemeenschap is een uiterst pijnlijk
VERLIES AAN PRESTIGE
proces voor de betrokkenen, maar
Het is niet onmogelijk dat het Engels het is wel een keuze die de leden van
zich verder zal ontwikkelen en een
die gemeenschap zelf maken. Versteeds sterkere positie zal krijgen in
schillende Franssprekende gemeenonze maatschappij ten koste van het schappen in Canada buiten Quebec
Nederlands. Wanneer twee taalgezijn uiteindelijk overgegaan op het
meenschappen met elkaar in contact gebruik van Engels in alle domeinen.
komen en de taal van de ene geNiet omdat ze dat moesten, maar
meenschap heeft een hoger prestige
omdat ze blijkbaar zelf vonden dat
en een hogere `economische' waarde de (sociaal-economische) kansen van
(bijvoorbeeld een grotere kans op een henzelf en hun kinderen daarmee
baan wanneer men die taal spreekt), het best gediend waren. `Gewone'
dan zal in de meeste gevallen de
mensen hebben meestal wel iets anminder prestigieuze taal terrein verders aan hun hoofd dan de vraag of
liezen en wellicht uiteindelijk niet
de unieke eigenschappen van hun
meer worden gebruikt.
taal voor het nageslacht bewaard
Een uitzondering is de situatie
moeten blijven.
waarin er sprake is van diglossie, dat
wil zeggen dat twee (of meer) talen
BEDREIGD DOMEIN: DE MEDIA
ieder hun eigen gebruiksdomein heb- Een meertalige situatie is alleen staben, zonder elkaar te bedreigen.
biel als er een duidelijke 'taakverdeWanneer de ene taal in de meer for- ling' is tussen de talen. In hoeverre
mele gebruikssituaties (bestuur, relikennen het Engels en het Nederlands

in Nederland zo'n functieverdeling?
In de informele domeinen wordt het
Nederlands niet bedreigd door het
Engels, al is de aanwezigheid van het
Engels in jongerentaal evident. En in
grotedelen van de formele domeinen
wordt alleen maar Nederlands gebruikt: in ieder geval in de wetgeving, de religie en het grootste deel
van het onderwijs. Iets anders is de
situatie in de media en het hoger onderwijs.
De plaats van een taal wordt in belangrijke mate bepaald door de media. Informele tellingen hebben aan
het licht gebracht dat 40-60% van de
tv-programma's op Nederlandstalige
zenders Engelstalig is. Voeg dit bij de
grote populariteit van Engelstalige
zenders als MTV, en het is duidelijk
dat er een flinke hoeveelheid Engels
wordt geconsumeerd. Daarbij speelt
ook een rol dat het Engels bij ons
niet nagesynchroniseerd wordt. Men
heeft wel gedacht dat bij ondertiteling de kijker nauwelijks zou luisteren naar het gesproken Engels.
Onderzoek heeft aangetoond dat dit
niet het geval is. Nederlandse kijkers
die het Engels beheersen, blijken gebruik te maken van zowel de spraak
als de ondertiteling.
BEDREIGD DOMEIN: ONDERWIJS

Het hoger onderwijs neemt in het
onderwijs een aparte positie in. Het
Engels is daarin de wetenschapstaal
geworden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het rapport van de visitatiecommissie
die de kwaliteit van het Nederlandse
psychologisch onderzoek heeft beoordeeld. Engelstalige publikaties tellen voor de commissie aanzienlijk
zwaarder dan Nederlandstalige. Hoe
meer Nederlandstalige publikaties de
medewerkers van een onderzoeksgroep schrijven, hoe lager die onderzoeksgroep wordt gewaardeerd. De
conclusie lijkt te zijn dat het Engels
de taal is van het toponderzoek, en >
213
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het Nederlands de taal van het onderzoek van het tweede garnituur.

Er zijn maar een paar

voorbeelden te vinden
Moeten we nu de Nederlandse psychologen verwijten dat ze hun beste
werk niet in het Nederlands publiceren? Zegt de voorkeur voor het Engels iets over de lage wetenschappelijke status van het Nederlands?
Waarschijnlijker is deze verklaring:
om internationaal aanzien te verwerven en daarmee de kans op nationaal
onderzoeksgeld te vergroten, is publiceren in Engelstalige tijdschriften
aantrekkelijker dan publiceren in het
Nederlands. De wetenschappers gedragen zich niet anders dan andere
mensen: ze maken de keuze die het
meeste rendement oplevert.
Wordt het Nederlands als cultuurtaal bedreigd door het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs in
te voeren? De redenering is voor velen ongeveer als volgt: het universitaire onderwijs is de top van de culturele piramide in Nederland. Als het
Nederlands daar in gevaar komt, zullen hele vakken niet meer in het Nederlands worden gekend, de specifieke woordenschat verdwijnt en het
Nederlands is begonnen aan een proces van functionele ondermijning
dat op den duur zal leiden tot het
verdwijnen van het Nederlands en de
Nederlandse cultuur. Ook staatssecretaris Nuis redeneert zo:
"En de emmer is wat mij betreft echt
overgelopen door de uitspraak `we
moeten maar het Engels als voertaal
aan onze universiteiten invoeren'.
Want als je dat doet, is dat eigenlijk
niets minder dan een moordaanslag
op het Nederlands als cultuurtaal. Je
onthoofdt de taal."
(in NOS-laat 13-12-1989)
Toch is college geven in het Engels
niet zo'n grote verandering als wordt
gesuggereerd: veel vakken kennen al
vrijwel alleen Engelstalige literatuur.
Verder is het hoger onderwijs in dit
opzicht niet sturend, maar reageert
het op ontwikkelingen in de maat
-schapij.
WETTELIJKE BESCHERMING?

Een centrale vraag voor de Nederlandse overheid is of het nodig is om
maatregelen te nemen die de positie
van het Nederlands beschermen en
214

van talen die zich

dankzij overheidsmaatregelen hebben

hersteld.

versterken. In hoeverre moeten de
positie en rol van het Nederlands in
het onderwijs worden vastgelegd in
de Grondwet? De Groningse hoogleraar en CDA-senator Postma heeft
zich hiervoor sterk gemaakt. In zijn
visie heeft de overheid de taak de variatie aan talen die gesproken worden, in stand te houden, net zoals zij
de taak heeft om de variatie in de natuur te beschermen. Een tweede motief is volgens Postma van economische aard. Hij ziet een relatie tussen
taalwetgeving en economische ontwikkeling. Zo zou de bloei van de
economie in Vlaanderen het gevolg
zijn van de Vlaamse taalwetten. Postma concludeert: "Aangezien het om
sociale grondrechten gaat, dient in
de Grondwet te worden opgenomen
dat de taal van het openbaar bestuur
en het onderwijs het Nederlands is."
Heeft Postma gelijk? Ik noem vier
bezwaren. Het eerste houdt verband
met zijn idee dat overheidsingrijpen
een sterk effect heeft op het behouden blijven of verloren gaan van een
taal. Er zijn enkele voorbeelden te geven van situaties waarin overheidsregels eerder een averechts effect hebben gehad. Een sprekend voorbeeld is
het Catalaans. Deze taal is van 1716
tot na de dood van Franco in 1975
onderdrukt geweest, en vaak niet op
de meest zachtzinnige wijze. Niettemin geeft nu, na meer dan 250 jaar
onderdrukking, 95% van de Catalaanse bevolking aan Catalaans te
spreken: de onderdrukking heeft
blijkbaar juist tot behoud van de taal
geleid. Een zelfde beeld bieden de talen in verschillende voormalige
sowjetrepublieken, die decennia van
`russificatie' hebben weerstaan en nu
weer hun positie opeisen.

En de overheidsmaatregelen ter bevordering van taalbehoud? Ook hier
zijn er meer voorbeelden te geven
van vruchteloze inspanningen dan
van geslaagde pogingen. Voorbeelden van gering succes zijn de campagne om de positie van het Iers in
Ierland te versterken, en de alfabetiseringscampagne van de Ethiopische
overheid. Er zijn maar een paar voorbeelden te vinden van talen die zich
dankzij overheidsmaatregelen hebben hersteld, zoals het moderne
Hebreeuws, en het Frans in Quebec.
LINGUA FRANCA

Mijn tweede bezwaar tegen het betoog van Postma betreft de relatie
tussen taal en economie. Bevordert
de versterking van de positie van een
taal door middel van taalwetgeving
de economie? Het is eerder andersom; in het geval van Quebec lijkt het
er zelfs meer op dat de zeer strikte
taalwetten ter bescherming van het
Frans hebben geleid tot een aanzienlijke vlucht van kapitaal en ondernemingen naar andere delen van Canada.
Een derde punt is de rol van een
lingua franca (een taal die wordt gebruikt voor de communicatie tussen
verschillende bevolkingsgroepen die
ieder een verschillende taal spreken) .
Daarover zegt Postma: "Het verheffen van een taal op Europees niveau
tot lingua franca doorbreekt de gelijkwaardigheid van de talen en daarmede van de mensen. Dit geldt ook
voor het feitelijk ontstaan van een
lingua franca."
Een taal kan gaan functioneren als
lingua franca, maar niet tot die status
worden verheven door overheidsingrijpen. En daar ligt de crux van de
hele discussie over de rol van het Nederlands en andere talen in Europa:
wanneer een zeker aantal Nederlanders het Engels als lingua franca gaat
gebruiken voor communicatie met
sprekers van andere talen, dan hebben ze daar blijkbaar hun redenen
voor. De overheid kan daar verder
weinig aan doen. Dat is wel gebleken
bij de recente `canard' van de Franse
overheid, die de rol van het Frans in
de wetenschap in Frankrijk veilig wilde stellen.
Tot slot mijn vierde bezwaar: de invoering van een dergelijke wet zal
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de migranten. Het streven is de migranten zo snel mogelijk te laten assimileren door hun Engels te leren.
Tweetalig onderwijs is alleen toegestaan als hulpmiddel bij de verwerving van het Engels; het mag nooit
gericht zijn op het behoud van de
minderheidstaal. De English-Only
ENGLISH-ONLY
Laten we aan de hand van een voor- Movement heeft tot nu toe slechts
voor een deel succes gehad. De pobeeld eens kijken wat de gevolgen
kunnen zijn van een poging de lands- gingen om het Engels op het hoogste
taal bij wet vast te leggen. In de VS is federale niveau erkend te krijgen,
zijn vooralsnog mislukt. Wel is het
in de jaren zeventig een beweging
ontstaan die ernaar streeft om Engels Engels nu in achttien staten officieel
erkend.
de officiële taal van het land te maken door hierover een bepaling in de
De acties van de English-Only MoveConstitutie op te nemen. Ook wilde
men wetgeving waarmee het gebruik ment hebben tot grote onrust geleid
van andere talen dan het Engels voor bij minderheidsgroepen in de VS. Zij
officiële doelen wordt tegengegaan.
zijn er bang voor dat de beweging in
feite het Engels niet alleen tot de offiHiertoe werden organisaties opgeciële taal wil maken, maar ook tot de
richt als US English en English First.
enige. Verder zijn er duidelijke aanDe aanhangers van deze 'Englishwijzingen dat de English-Only MoveOnly Movement' stellen dat zonder
een sterke wettelijke basis het Engels ment nauwe banden onderhoudt
met racistische en rechts-extreme
in de VS het zal afleggen tegen de
minderheidstalen, vooral het Spaans. groeperingen. De tegenstanders van

grote juridische en linguïstische problemen met zich meebrengen. Het
begint al met het vaststellen van wat
als Nederlands zal gelden. Het Nederlands verandert net als andere talen
voortdurend.
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'GEVOELDE' DREIGING

Aan dit conflict in de VS heeft de
N
Amerikaan Edwards een studie gez
0
wijd. Hij wijst erop dat alle minderheidsgroepen in de VS nog steeds het
normale patroon van verschuiving
naar het Engels vertonen, zodat de
positie van het Engels op geen enkele
wijze in gevaar is. Maar, zo gaat hij
verder, daarmee hoeft de gevoelde bedreiging er niet minder om te zijn:
officiële statistieken hebben in het algemeen weinig invloed op attitudes.
De meer zichtbare aanwezigheid van
minderheidsgroepen in alle sectoren
van de maatschappij heeft bij een
niet onaanzienlijk deel
•
van de bevolking het
verlangen naar 'de
oude tijden' opgeroe Het 1 ijkt zeer
pen. Vooral de Spaanssprekende immigranten onverstandig de
('hispanics') in de VS
zijn voor Amerikanen
positie van het
met een hoog WASP
(White-AngloSaxonNederlands in de
Protestant)-gehalte de
symbolen van de verGrondwet vast te
anderde verhoudingen,
waar men moeilijk aan
leggen.
kan wennen.
Edwards' conclusie:
•
wanneer het over taalzaken gaat, is zo weinig mogelijk
wetgeving te prefereren boven het
vastleggen van functies en domeinen
voor specifieke talen. Het risico van
taalwetgeving is immers dat er iets
wordt vastgelegd wat per definitie in
beweging is.
Gezien de sociale onrust die de

English-Only Movement teweeg
heeft gebracht, en de verscherping
van de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen die er het gevolg van
was, en gezien de juridische problemen die de invoering van taalwetten
met zich meebrengt, lijkt het zeer onverstandig om in Nederland een vergelijkbare weg te volgen door te proberen de positie van het Nederlands
in de Grondwet vast te leggen.
<

Men is vooral bang voor wat wel 'bal- de beweging wijzen erop dat veel van
kanisering' wordt genoemd, een ont- de problemen in de Amerikaanse
wikkeling waarbij kleine groepen te
maatschappij juist veroorzaakt worvuur en te zwaard hun eigen belanden door te strikte taalbarrières, en
gen nastreven zonder rekening te
dat raciale tegenstellingen door erhouden met het algemene belang. US kenning van de (taal)rechten van
English is ook actief in het onderwij - minderheidsgroepen verminderd
zen van Engels aan recent gearriveer- zouden kunnen worden.

Bewerking van de rede 'Waarom deze
rede niet in het Engels is', uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Toegepaste Taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
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Voordelijk citeren?
de spreker? De strekking van de
woorden van de voetballer wordt
geen geweld aangedaan wanneer ze
worden veranderd in: 'Ik ben van
mening dat het een slechte scheidsij het citeren kan een schrijver
zich natuurlijk veel minder vrij- rechter was. Bovendien was het bijzonder moeilijk om met die vervelenheden permitteren dan bij het
de wind de bal op de goede plek te
schrijven van passages die niet
krijgen, zeker in de eerste helft'; maar
tussen aanhalingstekens staan.
Met aanhalingstekens geef je de lezer mag je bij deze vorm nog van een citaat spreken? Ik denk het niet. Stilisimmers de volgende boodschap: let
op, dit zijn niet mijn woorden maar tisch sluit het hiervoor te weinig aan
die van spreker X, schrijver Y of bron bij de originele woorden.
Z.
-- DRIE REGELS
Citeren uit een tekst levert in de
regel geen enkel probleem op. In zo'n Naar mijn mening gelden bij het citeren drie regels:
geval kopieer je eenvoudigweg het
en
origineel. Zelfs eventuele taalspelfouten moeten naar mijn mening 1 Een citaat mag nooit uit z'n ver
worden gerukt
-band
overgenomen worden.

Kees van Wee - tekstschrijver en docent,
Hooglanderveen

SHITWIND

Wanneer je een spreker citeert, wordt
het echter een ander verhaal. Een
woordelijke transcriptie komt de leesbaarheid en duidelijkheid vaak niet
ten goede. De meeste sprekers maken
veel zinnen niet af, hun grammatica
rammelt nogal eens, en ze gebruiken
soms woorden die het tegenovergestelde betekenen van wat ze bedoelen. Is het in zulke gevallen toegestaan hun woorden aan te passen en
toch gebruik te maken van aanhalingstekens? Ik denk van wel, en ben
ervan overtuigd dat vrijwel iedere
professionele schrijver dit ook doet.
Als een voetballer een wedstrijd
evalueert met de woorden: 'Ik vond
het een waardeloze scheidsrechter
en... zeker de tweede, eh eerste
helft... een... een... verschrikkelijk
moeilijk, echt heel moeilijk om met
die shitwind de bal op de goede plek
te krijgen', kun je daar naar mijn mening gerust het volgende van maken:
'Ik vond het een waardeloze scheidsrechter en het was verschrikkelijk
moeilijk om met die shitwind de bal
op de goeie plek te krijgen, zeker in
de eerste helft.' Door de woorden van
de spreker enigszins aan te passen,
krijg je een bruikbaar citaat. Maar
hoe ver mag een schrijver gaan bij
het aanpassen van de woorden van
216

laatste tijd dan met de kwaliteit van
de film', doe je de waarheid natuurlijk geweld aan als je zijn mening
weergeeft door alleen het eerste deel
van de zin te citeren.
2 Een citaat uit een tekst mag niet
aangepast worden
Dat geldt ook wanneer een citaat herhaald wordt, bijvoorbeeld in een kop
of in een kadertje. Wanneer Lubbers
in een artikel zegt: 'Ik vind het voorstel onacceptabel', mag de kop van
dat zelfde artikel niet zijn: Lubbers:
'het voorstel van de VVD is onacceptabel'. Zonder aanhalingstekens zou
die kop wél kunnen.
3 Als het om gesproken woorden
gaat, mag een citaat in bepaalde
gevallen aangepast worden, bijvoorbeeld om de leesbaarheid te
vergroten of om fouten te corrigeren. Hierbij gelden echter twee
belangrijke beperkingen:
3a Een gesproken citaat moet de
strekking van iemands woorden
voor 100% dekken

Wanneer een regisseur na afloop van
een bioscoopvoorstelling zegt: 'Ik
ben halverwege Rain man in slaap gevallen, maar dat heeft meer te maken Je mag als schrijver de woorden van
de spreker dus alleen aanpassen als je
met mijn tekort aan slaap van de

C\

een bijzonder boeiende voorstelling worden, en het is niet toegestaan iemand
die in korte zinnen spreekt een groot
3b Een citaat moet stilistisch aansluiten bij het taalgebruik van
aantal bijzinnen in de mond te legde spreker (en niet bij dat van de gen.
schrijver)

precies weet wat hij bedoelt.

Het woord daarom mag bijvoorbeeld
niet veranderd worden in derhalve,
een waanzinnig gave show mag nooit

wanneer een tekst geschreven wordt
op basis van aantekeningen en herinneringen. Daarom verdient het aan
zoveel mogelijk gebruik te -bevling
maken van een cassetterecorder wanneer je denkt citaten te gaan gebruiCASSETTERECORDER
ken. Dan is de kans op fouten of misHet is niet moeilijk je aan de eerste
verstanden het kleinst en kun je zo
twee regels te houden. De derde regel dicht mogelijk bij de oorspronkelijke
levert meer problemen op, zeker
woorden blijven. <

ieuwe woorden
Telecratie
Er worden de laatste jaren nogal wat
referenda gehouden. Zo konden de
inwoners van Leiden onlangs hun
stem uitbrengen over het al dan niet
ongeschonden laten van het Militair
Invalidentehuis en zijn naaste,
boomrijke omgeving. Zo'n volksraadpleging kost de gemeente zo'n kwart
miljoen gulden. Een dochtermaatschappij van PTT Telecom heeft nu
uitgerekend dat een referendum niet
meer dan enkele tienduizenden guldens hoeft te kosten als men gebruik
maakt van de telefoon. De telefoonmaatschappij zet gedurende een of
twee weken een 06-telefoonlijn open.
Elke inwoner kan met een pincode
die alleen voor hem geldt telefonisch
toegang krijgen en vervolgens zijn
stem uitbrengen. Deze stemprocedure heeft de naam telecratie gekregen,
een samensmelting van telefoon en
democratie.

Klassieke universiteiten
Vroeger had je hogescholen en uni
-versitn.Op
zekere dag besloot de
regering dat ook hogescholen maar
universiteit genoemd moesten worden, want vooral in angelsaksische
landen dacht men dat hogeschool gelijk was aan high school. En dat is niet
zo hoog.
Rivaliteit tussen de universiteiten
is er altijd geweest: de oudere universiteiten keken een beetje neer op de
jonkies die pas deze eeuw waren opgericht. Zo'n Katholieke Universiteit
Nijmegen kwam toch pas kijken?
Sinds kort noemen de oudste Neder
universiteiten zich de klassieke-landse
universiteiten (Leiden, Amsterdam,

Hans Heestermans

Utrecht, Groningen) . Onderscheid
moet er zijn.
Achterbankgeneratie
Volgens dr. ir. L. Karsten van de vakgroep Sociale Geografie van de Uni
-versitanAmd
er een 'ge
achterbank': kinderen-nerativd
van blanke ouders uit de gegoede
middenklasse die van hot naar haar
worden gesleept voor muziek, sport
en verantwoorde culturele vrijetijdsbesteding. 's Maandags na school
naar tennis, dinsdag naar vioolles,
woensdag naar toneel, donderdag
Hun kinderleven lang worden ze
door hun ouders begeleid, vervoerd
op de achterbank van de auto of achter op de fiets. Op straat spelen is er
niet meer bij, in tegenstelling tot wat
we zien bij allochtone jongeren. In
hun gezin is geen geld voor clubs; ze
maken hun buurt tot voetbalveld en
zijn al vroeg 'streetwise'.

Patrick Kluivert zitten met elkaar
foto's te bekijken van het VVCS-gala
waarop Seedorf tot 'talent van het
jaar' werd uitgeroepen. Sommige
foto's vinden ze prachtig. Maar ze
zeggen niet 'dat is prachtig'. Nee, ze
zeggen 'dat is beest'.
Het is niet de eerste keer dat een
zelfstandig naamwoord overgaat in
een bijvoeglijk naamwoord. 'Dat is
pet' voor 'dat is knudde' is ontstaan
uit de pet die, als kledingstuk voor de
arbeider, beschouwd werd als iets van
weinig waarde.

...

Pieperboy
Er zijn twee soorten Amsterdamse
taxichauffeurs: de ene soort is voorzien van een stropdas, de andere is
stropdasloos. De stropdasdragers spelen in op de volgens hen steeds groter wordende behoefte bij de klant
aan een mooie auto, een goed voor
-komen
nette manieren. Ze hebben
allemaal een pieper, en de chique
kantoren en dure hotels maken
steeds meer gebruik van hun diensten. Onlangs hebben ze zich verenigd in een nieuwe club, met de
naam 'De Pieperboys'.
Beest
De voetballers Clarence Seedorf en

Kakelburger
Er zijn talrijke -burgers in het Nederlands. Het begon met de hamburger,
een verkorting van Hamburger steak,
een soort Duitse biefstuk die niets
met 'ham' te maken heeft, maar alles
met de stad Hamburg. Vervolgens interpreteerde men verkeerdelijk hamburger als gevormd uit ham en burger,
en zo ontstonden de biefburger, de
kaasburger en de kipburger. De nieuwste loot is de kakelburger, gekruid gemalen kippevlees in kipvorm.
Afkaarten
De politiek levert vaak wonderlijke
bijdragen aan de taal. A fconcluderen,
onderuitputting, afchecken. Minister
Jorritsma zei onlangs: "die noodwet
moet worden afgekaart". Aankaarten
bestond al, dat betekent 'aanhangig
maken'. Als tegendeel daarvan werd
afkaarten gevormd. Dat wil zeggen:
'we hebben nou lang genoeg die
noodwet aanhangig gemaakt, nu
moeten we spijkers met koppen
slaan'.
<
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b roedels [2]
n juli/augustus 1993 schreef ik in Onze Taal
over droedels, ook wel dingbats genoemd:
woorden die zo geschreven zijn dat de vorm de
aangeduide zaak uitbeeldt. Daarop ontving ik
een aantal reacties die het aantrekkelijk maken
om op het onderwerp terug te komen. De kwaliteit van
de ingezonden vondsten was vaak van hoog niveau. Eén
categorie heb ik uitgesloten, namelijk die met tekeningetjes. Als de droedel/dingbat niet met het normale toetsenbord te maken valt, hoort hij niet in een blad over
taal thuis.
Hans Timp uit Delft zond me een heel pakket, waaruit ik de beste pluk. (Zie voor de oplossingen het einde
van deze rubriek.)
1) -88
6) flow
2) -8
7) n8w8
3) no
8) leed/2 = 1 / 2 leed
4) +.
9) k
rol
5) edijz
10) f-o-u-t.

U

Leonard van Rhijn uit Rotterdam zond de volgende
droedel in: 11) , - ma
34

n het juninummer staat een reactie van Peter Vos uit Almere.
Het bevreemdt hem dat in het
themanummer over 'taal en getal' (Onze Taal februari/maart
1995) de 0 niet is besproken. Daar
heeft hij gelijk in. Niets telt meer dan
het ontbrekende cijfer.
DE UITVINDING NUL

Een getal kun je uitspreken, maar je
kunt het ook opschrijven. In letters
of in cijfers. Als je het uitspreekt, gebruik je de Nederlandse taal, als je
het opschrijft een tekensysteem. De
letters waarvan wij ons bedienen zijn
internationaal; ze zijn niet aan het
Nederlands gebonden. De westerse
wereld gebruikt het Romeinse of Latijnse schrift. Iedere cultuurtaal heeft
een spellingsysteem ontworpen om
218

Jules Welling

Van Bob Dekker en Trudy Neeteson uit Waalre kreeg
ik een hele collectie, waaruit ik het volgende voorbeeld
geef: 12) wo/ik.
Dat de 8 een dankbaar onderdeel is, hadden veel lezers snel door. Daar kunnen heel ingenieuze constructies
mee gemaakt worden, zoals Arie van Roozendaal uit
Eindhoven met het volgende voorbeeld aantoonde:
13) 88 + -8 -88
Van D.A. Gerth van Wijk uit Gouda kreeg ik een heuse liefdesverklaring: 14) (x-s)(b-u)
al
maar ook een gemeende afwijzing: 15) 1 x sin x
W.G. Koning uit Ek en P.J. de Leeuw uit Amsterdam
leverden een nieuwe figurant voor Asterix en Obelix met
16) Xiver Domenix. Die truc was ook door andere lezers
gezien; daar gaan we niet op door.
De volgende twee droedels ten slotte zijn van Alfred
Blom uit Amsterdam: 17) xy: www uzi l! 18) 1bKKK. <
OPLOSSINGEN: 1) minachten, 2) achteraf, 3) onweer, 4) pluspunt,

5) keerzijde, 6) weerwolf, 7) nachtwacht, 8) gedeelde smart is halve
smart, 9) koprol, 10) spelfout, 11) kom op de thee tussen drie en vier,
12) wolkbreuk ,13) vooraf achten en achteraf minachten, 14) ik bemin u
bovenal, 15) ik zie niks in u, 16) ik zie verdomme niks, 17), ik zei: wees
uzelf!, 18) een beetje kaas.

rekenen Indisch! Maar het woord cijfer stamt uit het Arabisch.
In India is de nul uitgevonden. Het
woord sunya betekende `leeg' en ging
de lege plaats op het rekenplankje en
daarmee de nul aanduiden. Toen de
Arabieren in de negende eeuw de nul
leerden kennen, vertaalden zij het Indische sunya letterlijk als sift `leeg,
nul'. Dit Arabische woord in de betekenis `nul' ontwikkelde zich in het
dat schrift geschikt te maken voor
Italiaans via ze faro tot zero, dat door
het weergeven van de taal. Cijfers
vormen een nog veel internationaler het Frans en het Engels ontleend
tekensysteem: je hoeft geen Pools te werd. Ook het Middelnederlandse cikennen om in een Poolse tekst 5 x 10 fer betekende 'nul'. Pas in de vijftiende eeuw treffen wij de betekenis 'ge= 50 te kunnen begrijpen. Onze cijfers zijn van Indische oorsprong. Via talteken' aan.
De nul is belangrijk in het cijferde Arabieren zijn ze in de vroege
schrift: het gaat om het aantal nulmiddeleeuwen in het avondland telen. Bij de weergave in taal kennen
rechtgekomen. We spreken Nederwij geen nullen; je zegt 'driehonlands, we schrijven Romeins en we

Niets

beweer ik dat Pavese schildjes uit Paderd', `driehonderdtien' en `driebon- Rectificatie
Bij dezen wil ik nog iets corrigeren
derdvijftig'. Je spreekt geen enkele
dua zouden komen. Dat moet najuninummer
tuurlijk Pavia zijn. Een slipje van het
in
het
geschrenul uit. In cijfers uitgedrukt schrijf je wat ik
<
ven heb. In het artikel over -ing-vissen pennetje.
deze getallen achtereenvolgens als
300, 310, 350, dus wel met nullen.

• CIJFERS
Het tientallig stelsel kent negen cijfers. De achterste plaats in het door
cijfers weergegeven getal is gereserveerd voor een tot negen oplopend
aantal keren één. De op één na laatste voor een tot negen oplopend aantal keren tien tot de eerste macht, de
op twee na laatste plaats voor een tot
negen oplopend aantal keren tien tot
de tweede macht, enzovoort. Als er
nu helemaal geen aantal keren is,
ontstaat er een lege plaats in het systeem, is er eigenlijk geen getalteken.
Maar je kunt de tekens niet zomaar
een plaats laten opschuiven, want
dan zou de waarde veranderen. Vandaar het grote belang van het teken 0
- aanvankelijk een punt, later een
rondje - dat geen getal weergeeft. En
vandaar dat het hele systeem naar de
naam van die 0 vernoemd werd en
dat ieder getalteken voortaan cijfer
heette.
In de dertiende eeuw noemde men
de getaltekens figuren. Deze naam is
in het Engels behouden: figures. De
nul is een figuur van niets. Nulla figu
schreef men in het middeleeuwse -ra
Latijn. Dit werd in het laat- vijftiendeeeuwse Italiaans afgekort tot nulla,
dat al spoedig door de Germaanse talen werd overgenomen. Zo komen
wij aan onze nul.
Een nul is niets waard. Geen enkel
ding. Dat betekent niets dan ook. De
woorden nothing in het Engels, en ingenting in het Zweeds zijn doorzichtiger dan ons Nederlandse woord. Ook
in het Frans heeft rien in ne rien zich
ontwikkeld uit een verbogen vorm
van het Latijnse res `zaak, ding'. Het
Nederlandse niets was eigenlijk niet,
zoals iets iet was. De -s is secundair,
een oude genitief-s. Niet is ontstaan
uit de ontkenning nie en wicht `ding'.
De nul heeft dichters en wijzen
geïntrigeerd. Ik eindig met een citaat
uit King Lear. De nar spreekt de koning toe: "Now thou art an 0
without a figure. I am better than
thou art now. I am a fool, thou art
nothing."

Ontsnipperen?
ijkswaterstaat in Nederland wil de versnippering van het Nederlandse landschap tegengaan: waar wegen en kanalen het landschap doorsnijden, blijken de nadelige gevolgen voor de natuur
(te) groot te worden.
In Drenthe verscheen eind 1993 een rapport met de titel 'Ontsnipperingsmaatregelen voor de fauna langs rijksinfrastructuur in Drenthe'. Het
bevat concrete maatregelen om bij 23 `doorsnijdingen' van de ecologische hoofdstructuur de kwalijke gevolgen daarvan te verminderen. Dat
gebeurt met technische kunstgrepen als duikers en tunnels.

R

Maar is dat wel `ontsnipperen'? Als je papier versnippert, dan maak je er
kleine stukjes van. Wil je daar weer één geheel van maken, dan heet dat
niet ontsnipperen maar aaneenlijmen of -plakken.
En de natuur? Als je er kanalen, wegen en spoorwegen doorheen legt,
dan versnipper je die. Daardoor ontstaan aparte stukjes, waarin de dieren
zitten 'opgesloten'. Als je die met wat hulpmiddelen weer met elkaar verbindt, dan blijft het landschap versnipperd. Je plakt het dus niet aaneen
tot één geheel.
Is er geen betere benaming dan ontsnipperen te bedenken?
<

Ander woord voor...
inlay
1Redactie Onze Taal

e klachten over de verengelsing van het Nederlands nemen nog
steeds toe. Vaak gaan die klachten gepaard met de opmerking

aan te doen? Misschien is het aandragen van Nederlandse alternatieven
voor Engelse woorden een remedie voor die ergernis, én een manier om
niet werkeloos te hoeven toezien hoe het proces van verengelsing zich
voltrekt. Vorig jaar (in mei - augustus) droegen de lezers van Onze Taal na
een oproep in deze rubriek 222 verschillende alternatieven aan voor
airbag, in maar liefst 260 brieven.
Een ander betrekkelijk nieuw woord is inlay, de benaming van het in cddoosjes meegeleverde velletje of boekje, dat hetzelfde soort informatie
bevat als de hoes (of de binnenhoes) van een grammofoonplaat. Zal dit
gebruik van inlay - dat al bestaat in de betekenis 'van goud of porselein
gemaakte vulling voor een tand of kies' - zich weten te handhaven? En
zo nee, door welk Nederlands synoniem moet het worden vervangen?
Hebt u suggesties, dan stelt de redactie het op prijs die van u te vernemen. Over enkele maanden zullen wij uw voorstellen publiceren in
Onze Taal. De beste oplosssing wordt beloond met een boekebon van
f 50,-, beschikbaar gesteld door de Stichting Let Op Uw Taal (LOUT). <
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Speuren naar spelfouten

.

Peter Burger

speelgoedbrandweerauto's en vioolbouwersnederzetting staan niet in woor-

e lden zo'n eigenaardig proefschrift gezien als The word connection. Het boek begint als een
ouderwetse Amerikaanse misdaadroman met private eye
Hank, die bezoek krijgt van de knappe, academisch gevormde Deborah.
Zij dumpt een stapel boeken over
kunstmatige intelligentie, taaltechnologie en automatische zinsontleding op zijn bureau en vraagt hem
een computerprogramma te be machtigen dat automatisch spelfouten corrigeert. Bedrijfsspionage! Om te beginnen verdiept Hank zich in een
dissertatie over speIlingcorrectie.
En dan volgt het eigenlijke proefschrift van de computertaalkundige
Thea Vosse. Vosse (32) werkt als onderzoeker bij de Leidse vakgroep
Functieleer en Theoretische Psychologie . Hij onderzocht de mogelijkheden am automatisch spelfouten op te
sporen en te verbeteren. En hij ging
nag een stap verder: hij schreef het
correctieprogramma waar detective
Hank naar zoekt - CORRie.
Het bedenken van zo'n programma lijkt eenvoudig: voer de computer
een woordenboek en laat hem daarin
aIle ingetypte woorden opzoeken: elk
woord dat hij niet kent, is fout. Er bestaat al een programma dat lo werkt:
de spellingcontroleur van WordPerfect. Wie zijn typewerk door WP laat
nakijken, kent de nadelen van dit
systeem: de meeste gesignaleerde
'fouten' zijn correcte woorden die
het programma domweg niet herkent. Het aantal valse alarms daalt alleen als de gebruiker zelf woorden
aan het woordenboek toevoegt. Dat
blijkt oak anders te kunnen.

denboeken. Dat hoeft ook niet: elke
lezer die de delen kent, kan de betekenis van het geheel raden . Maar alleen als die lezer een mens is. Voor
de computer is speelgoedbrandweerauto's niets anders dan een letterreeks
die niet in de woordenlijst voorkomt
- dus een mogelijke spelfout.
Vosse rustte CORRie daarom uit
met de mogelijkheid om samenstellingen te herkennen die niet in de
woordenlijst staan. Zo'n systeem bestand nag niet, onder meer doordat
de meeste onderzoekers zich bezighouden met het Engels, dat zelden
woorden aan elkaar plakt zoals het
Nederlands of het Duits dat doet.
CORRie herkent reisgidsredacteur
dus als een samenstelling, oak als ze
dat woord voor het eerst ziet . Maar
hoe weet ze nu dat kwaliteitesverbetering een typefout is, en niet de mogelijke samensteIling kwaliteit-es-verbetering? Vosse: "CORRie hanteert de
vuistregel dat samenstellingen zelden
uit drie of vier korte woorden bestaan. Oak een samenstelling met
een weinig voorkomend woord van
twee of drie letters erin, zoals es, is
verdacht. Bovendien kent ze een
woord dat er maar een letter van verwijderd is: kwaliteitsvcrbetering. Als
zo'n correctie bestaat, signaleert ze
die."

Z

• WEESMEISJE
CORRie is oak getraind am de fout op
te sporen in Hij word nooitziek; Omdat zo'n fout resulteert in een bestaand woord, heeft CORRie aan een
woordenlijst niet genoeg. Ze moet
kunnen ontleden. Vosse: "Dat ontIeden kost ongeveer een seconde per
woord, dus voor de fouten met d's en
t's moet je wel veel geduld hebben.
• REISGIDSREDACTEUR
Uitstekende Nederlandse woorden als Voor een tekst van tienduizend

'--
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woorden moet je drie uur wachten."
CORRie ziet ook andere fouten die
kennis van de grammatica vereisen.
Zoals in de bi jzin ...waarbij dus iedere

niet uitputtende beschrijving van zon
systeem op vele wijzen te interpreteren
is. Zon kan hier geen zelfstandig
naamwoord zijn, constateert CORRie
terecht: er ontbreekt een apostrof -

zo'n.
Machinaal ontleden blijft echter
een moeilijke zaak. Taalgebruikers
van vlees en bloed zien wel dat De

wielrenners zagen de man met de hamer
een andere structuur heeft dan De

goochelaars zagen het weesmeisje met
een kettingzaag. En dat er iets loos is
in De wielrenners zaagden de man met
de hamer. CORRie niet. "Ze heeft geen
kaas gegeten van betekenis", zegt
Vosse. "Dat blijft een probleem."
Maar ze ziet wel de fout in failllissement. Vosse: "AI die verticale
streepjes achter elkaar, daar lezen
mensen overheen. Bij kunstmatige
intelligentie is het een algemene regel dat taken die makkelijk zijn voor
mensen, moeilijk zijn voor computers, en vice versa. "
"Uiteindelijk is een menselijke
corrector veel beter," zegt Vosse,
"maar ook duurder. En er zijn steeds
minder correctoren: corrigeren is intensief werk dat niet geweldig betaalt. Bovendien zijn er niet zoveel
mensen die echt goed speIlen."
In de epiloog wordt The word connection weer een roman . De laatste scene
is klassiek: Hank treft in zijn kantoor
een chaos aan van losse papieren, geopende kasten en omgekeerde laden.
De concurrentie heeft aile gegevens
gestolen. Wishful thinking van Vosse? Hoewel twee uitgeverijen met
CORRie werken, zal het programma
voorlopig niet op de markt worden
gebracht door een softwarebedrijf.
Individuele computergebruikers zullen het dus nag enige tijd moeten
doen met de dommere spellingcon<
troleur van WordPerfect.
T.G. Vosse: The word connection. Grammar-based spelling error correction in
Dutch. Enschede, Neslia Paniculata,
1994 . ISBN 90 7529601 O. Prijs f 35,-.

_

[7]
is wij voor controle naar
de tandarts gaan, mag Sofie altijd mee. Dat vindt ze
leuk en dan kan ze alvast
wennen. "Straks gaan we
naar dokter Indrakusuma, hè ?", zegt
Sofie dan bijvoorbeeld. Want onze
tandarts is een Indonesiër. Indrakusuma zegt ze dus. Toen ze nog maar net
drie was, beschouwde ik dat als een
taalkundig wapenfeit, maar dat is het
natuurlijk nooit geweest. Voor haar
was Indrakusuma net zo'n moeilijk of
gemakkelijk woord als toneelstukje of
antwoordapparaat. Wist zij veel dat
het Indonesisch was. Moeilijke woorden bestonden niet voor Sofie. Er waren alleen nieuwe woorden. Die
voegde ze vroeg of laat gewoon toe
aan haar woordenschat. Hoe meer ze
er kende, hoe gemakkelijker het haar
afging.
Inmiddels is Sofie bijna een jaar
ouder, maar het lijkt of de vanzelf
weg is. In taalkundig-sprekndhi
opzicht is ze geremd. Zo struikelde ze
onlangs over de meest recente uit
haar vocabulaire, het-breidngva
simpele woord lasagna.
"Ik hou wel van salagna", zei ze
laatst met haar mond vol.
"Ja? Vind je lasagna lekker?", zei ik
heimelijk corrigerend (correcties
maak je stiekem, dan leiden ze niet
tot gezichtsverlies).
"Salagna is héééérlij k! ", volhardde
ze.

Na de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de
moedertaal beetje bij
beetje. Jeroen Kramer is
anglist, presentator van het
tv- programma 'Het Klokhuis', maar vooral ook vader. In een serie korte

die enkel door bestudering en analyse ontward en doorgrond kan worden. Ze was potverju nog geeneens
vier!
Dat moet het keerpunt geweest
zijn, toen nota bene haar eigen vader
haar liet eten van de appel van sterke
en zwakke werkwoorden. Het punt
waarop het onschuldige kind, mijn
eigen vlees en bloed, de janboel
waarmee ze overspoeld werd, is gaan
ordenen.

artikelen belicht hij enkele
episoden uit de taalontwikkeling van dochter en
peuter Sofie.

Salagna

Toch had ik beter moeten weten.
Sterke werkwoorden waren voor Sofie
immers gesneden koek. De verleden
tijd van ik zeg was voor haar allang ik
zei - zoiets wist ze gewoon, zonder
dat het haar was uitgelegd. Ze had
het zonder moeite in haar taalsysteem opgezogen, omdat ze nog niet
wist dat taal überhaupt een systeem
heeft. Een sterke verbuiging was voor
haar vanzelfsprekend. En wat deed
ik, olifant in haar porseleinkastje? Ik
antwoordde domweg: "Tja, lopen,
Waarom heeft een Nederlands meisje liep, gelopen, dat is nu eenmaal zo
dat Indrakusuma kan uitspreken
met sommige woorden. je zegt toch
moeite met iets eenvoudigs en wel
ook niet ik zegde? Je zegt 'ik zei! " En
als lasagna?
-luidens
nu nog, terwijl ik dit schrijf, kan ik
mijn toetsenbord wel opeten om wat
Er is iets afschuwelijks met haar
gebeurd. Ik had het kunnen zien aan- ik daarmee heb aangericht. Ik heb
komen toen ze zich - lang geleden het weerloze wicht namelijk voorafvroeg: "Waarom zeg je liep, papa?
goed opgezadeld met de loden last
der wetenschap. Met mijn antwoord
Het is toch loopte!"
toonde ik haar immers iets wat totaal
Correcties maak je stiekem, dat
niet geschikt is voor kleine- meisjeswas altijd mijn credo. Maar wat begin je daarmee als er in je kind iets
ogen. Ik gunde haar een blik op Het
van een grammaticaal bewustzijn
Systeem.
Het Systeem! En daarmee kwam
lijkt te ontwaken? 'Als het kind het
zelf aangeeft, is ze eraan toe', zeggen Sofie tot de schokkende ontdekking
de opvoedkundige boekjes. Maar dan dat aan Taal, een natuurverschijnsel
hebben ze het bijvoorbeeld over seks; waar ze voordien zo gracieus en onbevangen mee omging, een ingeniover taal lees je geen woord! Er is
eus stelsel van klassen, subklassen en
nooit een goog of loog geweest die
mij op iets alledaags als sterke werk
categorieën ten grondslag ligt. Een
-worden
wirwar aan logica en uitzonderingen
heeft voorbereid!

Een crisis vraagt om crisismanagement. Eerst de zaak overzichtelijk
maken, dan prioriteiten stellen, en
vervolgens de mouwen opstropen.
En dat is precies wat mijn kleine
meid, helemaal in d'r eentje, gedaan
heeft. Om de taal als gereedschap
hanteerbaar te houden, is ze in hemelsnaam dan maar gaan ordenen de zwakke bij de zwakke werkwoorden, de sterke bij de sterke, enzovoort. Zeggen-zei-gezegd, lopen - liep -ge-

lopen.
En wat doet ze met onbekende
woorden die een beetje raar klinken?
Heel goed, flink, verstandig meisje uitheemse futiliteiten als lasagna legt
ze voorlopig op de stapel 'rare/moeilijke woorden'.
Voor het gemak houdt ze het dus
gewoon even op salagna. Omdat ze
het veel te druk heeft met puin ruimen. Het puin dat haar voor de voeten is gegooid door haar bloedeigen,
roekeloze, onverantwoordelijke va
opvoeding net zoveel -der,ivan
verstand heeft als van tegelzetten en
dus ook maar wat loopt te beunhazen.
Maar dat was toen. Inmiddels is
taal bij ons thuis taboe. Onze Taal
bewaren we onder een stapel theedoeken achter in de linnenkast, en
als er bijvoorbeeld op de televisie iets
over taal wordt gezegd, dan roep ik
"Af die rotzooi!" En dan gaat-ie ook
af.
En als Sofie dan zegt "Ja maar
papa, dit vind ik interessant... ", dan
zeg ik: "Wat je op straat doet, dat
moet je zelf maar weten, maar die
vuiligheid wil ik niet in mijn huis!"
Want zo'n fout maak je natuurlijk
geen tweede keer. Het gaat tenslotte
<
om j e kind.
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positie van het genootschap. Het ver
werd afgesloten met -slagjr194
Het Museum van het Boek/Meer- een batig saldo van f 30.910,-. Vooral de personeelskosten vielen lager
manno Westreenianum in Den
uit dan begroot, doordat een vacatuHaag was dinsdagavond 20 juni
re in 1994 nog niet werd opgevuld.
de plaats van bijeenkomst voor
Jaarlijks voegt het genootschap een
de jaarvergadering van het gebedrag toe aan het Waarborgfonds
nootschap. Op die avond be(in 1994 f 40.000,-), een garantiefonds
voor verplichtingen tegenover
zochten 33 leden van Onze Taal
personeel
waarvan de grootte gehet
het museum, de ledenvergaderelateerd is aan de personeelsbezetring en de aansluitende lezing
ting. De overstap naar een nieuwe
van drs. J•J• van Heel over 'Speldrukker per 1 januari 1995 (naar
lingstrijd in de tijd van koning
Bosch & Keuning in Baarn) zal het
Lodewijk'.
genootschap een aanzienlijk bedrag
besparen op de drukkosten van het
tijdschrift.

op de kandidaatstelling. De belangrijkste wijzigingen in de statuten
staan hieronder afgedrukt.

• VERSLAGEN OVER 1994
Het Jaarverslag 1994, het verslag van
de Jaarvergadering 1994, het Financieel verslag en het verslag van de
kascommissie worden met de leden
besproken en door hen goedgekeurd.
De vergadering geeft het bestuur
vooraf toestemming om de contributie voor 1996 te verhogen indien de
kostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft; vooral de sterk stijgende

4. Een aftredende bestuurder is onmiddellijk voor

P. Smulders

papierprijzen kunnen een verhoging
noodzakelijk maken.
De leden van de kascommissie,
mr. M.A. Rümke en dr. D.P. den Os,
worden door de leden herbenoemd
voor de controle van de boekhouding over 1995.
Het verslag van de Jaarvergadering
1994 ontlokt de heer D. Jasper de
vraag of Onze Taal een actievere rol
zou kunnen spelen in de discussies
over spellingherziening. Het bestuur
antwoordt dat het genootschap op
dit terrein geen taken en verantwoor
delijkheden ambieert die nu in handen zijn van de Nederlandse Taalunie. In het maandblad wordt op gezette tijden aandacht geschonken
aan de ontwikkelingen met betrekking tot de spelling.
Penningmeester H.P. van Leeuwen
geeft een toelichting op de financiële
-
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• HET JAAR 1994
Het jaarverslag vermeldt een groei
van het aantal leden met bijna 3%
tot 42.258 op 31 december 1994. Het
aantal verzoeken om taaladvies nam
ten opzichte van 1993 toe met 16%
tot 5205. De Nederlandse Taalunie
betaalde in 1994 opnieuw f 50.000,projectsubsidie voor het in stand
houden van de Taaladviesdienst; per
1 januari 1995 zal deze subsidie verhoogd worden tot f 58.000,- per j aar.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten
hoogste elf leden, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. Het bestuur stelt
het aantal bestuursleden vast.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit leden van de vereniging benoemd.
Personen die de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt, zijn niet tot bestuurslid (her)benoembaar.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode
van vier jaar. Onder een jaar wordt ten dezen
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.

eenmaal herbenoembaar.
5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. Indien in een vacature in het bestuur moet worden voorzien, zal het bestuur daarvan ten minste drie weken voor de vergadering doch uiterlijk bij de oproeping van de vergadering aan de
leden mededeling doen onder opgave van een
of meer kandidaten.
7. De leden hebben het recht tot uiterlijk vijf werkdagen voor die van de vergadering kandidaten
te stellen bij het bestuur van het Genootschap
Onze Taal te Den Haag.

• STATUTENWIJZIGING
Secretaris C.N.F. van Ditshuizen geeft
een toelichting op de onderdelen van
de statuten die het bestuur wil veranderen: het maximeren van het aantal
bestuursleden, de versoepeling van
de bestaande leeftijdsgrens voor bestuursleden, en het opstellen van

8. Kandidaatstelling door de leden dient te geschieden door een schriftelijke opgave, getekend door ten minste twintig leden, en dient
vergezeld te gaan van een verklaring van de
kandidaat dat deze een benoeming zal aanvaarden.
9. De door het bestuur en door de leden voorgedragen kandidaten vormen te zamen een bin-

richtlijnen voor kandidaatstelling
dende voordracht.
voor het bestuurslidmaatschap (in de 10. Is slechts één kandidaat gesteld, dan is deze
huidige statuten ontbreekt een regebenoemd.
ling daarvoor) . Leden van het genootschap kunnen een exemplaar
• ERELIDMAATSCHAP
van de nieuwe statuten opvragen bij Na 28 jaar zal het genootschap voor
het secretariaat.
het eerst weer een erelidmaatschap
Vacatures in het bestuur zullen
toekennen. De vergadering neemt
voortaan vroegtijdig in het maandmet algemene stemmen het voorstel
blad worden gemeld, zodat kandida- van het bestuur over om op het conten zich tijdig kunnen voorbereiden gres van 21 oktober 1995 de heer

rn

N

z

B antamgewicht
Marten Toonder tot erelid te
benoemenwegens
wegens zijn
zijn grote
grote
benoemen
verdiensten voor de Nederlandse taal.
taal .
se
RONDVRAAG
•• RONDVRAAG
Mevrouw
Ch. Kik
Kik (advocate
(advocate
Mevrouw Ch.
van
Octrooibureau
Vriesendorp
van Octrooibureau Vriesendorp
en Gaade) geeft
reactie op
op
een reactie
en
Gaade) geeft een
het artikel in Onze Taal van
het artikel in Onze Taal van
april 1995, waarin aandacht
april 1995, waarin aandacht
wordt besteed aan de zaak die
wordt
besteed aan de zaak die
zij bij het Europese Hof van
Europese Hof van
zij
bij
het
[ustitle aanhangig heeft gegeJustitie
aanhangig
heeft eist
maakt. In
die procedure
eist
maakt.
In
die
procedure
mevrouw Kik dat het NederNederhet
mevrouw
Kik
dat
lands een volwaardige voertaal
lands
het Europesevoertaal
Merzal
zijneen
bijvolwaardige
Europese
zal
zijn
bij
artikel Merwordt
kenbureau. het
In het
artikel
wordt
kenbureau.
ten
onrechteIndehet
indruk
gewekt
indruk
gewekt
onrechte de
ten financiele
dat
motieven de
de
dat financiële
motieven
drijfveer
vormen
voor deze
het juist
initiazaak,
terwijl
deze
drijfveer
vormen
vooreen
tief
algemeen
terwijldathethetjuist
een initiazaak,betreft
wil dienen.
belang
dat het algemeen
tief betreft
De heer
Malde is ontebelang
wil Van
dienen.
op de
vreden
overVan
de keuze
is onteMaldeam
De heer
algemene
ledenvergadering
ophet
de
keuze
om
vreden over de
redactionele
beleid
niet
in
het
algemene ledenvergadering het
algemeen
ter beleid
discussie
het
nietteinstelredactionele
len. De redactie houdt zich nu
algemeen ter discussie te stelop de vergadering beschikbaar
len. De redactie houdt zich nu
voor persoonlijke reacties op de
op de vergadering beschikbaar
inhoud van het tijdschrift. De
voor
persoonlijke reacties op de
heer Van Malde wil het beleid
van het tijdschrift. De
inhoud
van de redactie als vast onderMalde wil het beleid
heer
Van
deel op de agenda van de jaarredactie
als vast
van de
vergadering
hebben.
De ondervooragenda
de jaar
deel op
zitter
zetde
uiteen
dat van
de redactie
De voor--vergadin
hebben.
in principe een
onafhankelijke
redactie
zet
uiteen
dat
de
zitter
positle heeft, waardoor opmeronafhankelijke
principe
een
in
kingen over redactionele beslispositieinheeft,
singen
eerstewaardoor
instantieopmerthuisbesliskingen
over
redactionele
horen bij de .redactle.
singen in eerste instantie thuis horen bij de redactie.

Ewoud Sanders
antam is een stad op
West Java, in het gebied
Bantam, aan de Baai
van Bantam. Hier maakten de Nederlanders
voor het eerst kennis met de Indische
archipel: vier schepen van de Compagnie van Verre gingen er op 22
juni 1596 voor anker. Voor de komst
van de Europeanen was Bantam
(toen nog Banten geheten, de hoofdstad van het sultanaat Bantam ) al
een drukbezochte havenstad. Er werd
op grote schaal in peper gehandeld.
De Hollanders bouwden er een fort,
pakhuizen en een factorij. Maar nadat de handel naar Batavia was verplaatst, raakte Bantam in verval.
Vanuit Bantam werd in de eerste
helft van de 18de eeuw een hoenderras naar Europa uitgevoerd. Het is
niet duidelijk of dit ras inheems was
in Bantam, of dat de hoenderen oorspronkelijk uit Japan kwamen. In het
Engels werden ze in ieder geval bantams genoemd. Het ging om kleine
hoenderen, met veren op hun poten.
Ondanks hun kleine formaat waren
de bantamhanen zo strijdlustig dat ze
veel werden gebruikt bij hanengevechten. Vanaf de tweede helft van
de 18de eeuw werd bantam in het Engels dan ook overdrachtelijk gebruikt
voor iemand die klein en vechtlustig
was - voor háántjes kortom.
De 18de eeuw bracht in Engeland
naast de bantams ook de renaissance
van de bokssport. De Grieken en Romeinen hadden wat gebokst, maar
daarna was deze vechtsport in de versukkeling geraakt. Vanaf 1700 gingen
de Engelsen er echter stevig tegenaan. Ze vochten op kermissen en in
zaaltjes, voor geld en met de blote
vuist. Alles was toegestaan en het
ging er bloederig toe.

De eerste beroemde Engelse bokser
was een zekere James Figg, die zich in
1719 uitriep tot kampioen van Engeland én van de wereld. Hij wist deze
titel zeker vijftien jaar te behouden.
Jack Broughton (1704-1789) was de
eerste die de bokssport veredelde.
Boksen en worstelen liepen aanvankelijk in elkaar over, maar Broughton
gebruikte alleen zijn vuisten. Terecht,
zo bleek, want hij was kampioen van
1740 tot 1750.
Pas in de 19de eeuw werd de bokssport echt gereguleerd, vooral door
Lord Queensberry (1844-1900) . Kopstoten, bijten, trappen en slaan onder de gordel werden officieel verboden en er werden verschillende gewichtsklassen ingesteld (voordien
stonden er soms boksers in de ring
die 25 kilo in gewicht scheelden) .
Kleine boksers stonden toen al bekend als bantams, dus de benaming
bantam weight lag voor de hand. Boksers in deze klasse mogen tussen de
50,802 en 53,524 kilo wegen. Wegen
ze minder, dan behoren ze tot de
`vlieggewichten'; zijn ze zwaarder,
dan komen ze uit bij de 'vedergewichten'. In totaal bestaan er zeven
gewichtsklassen.
Nederland maakte pas aan het
eind van de 19de eeuw kennis met
boksen. Dit was vooral te danken aan
de Britse bokser Henry J.J. Placké, die
zich in 1897 in Amsterdam vestigde.
In 1900 werd het eerste kampioenschap van Amsterdam uitgeschreven
en in 1902 het eerste kampioenschap
van Nederland. Zesentwintig jaar later, in 1928, werd de Rotterdamse
bokser Bep van Klaveren wereldkampioen. Kampioen vedergewicht, niet
<
bantamgewicht.
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Taalunie-conferentie: 'Kleine

talen moeten
blijven meetellen in Europa'

Z

oals bekend dreigen de 'kleine' talen de laatste tijd in het
nauw te komen in bestuurlijk
en politiek Europa. Vooral de uitlatingen van de Franse minister voor
Europese zaken, Lamassoure, eind
vorig jaar, wekten veel beroering. Hij
pleitte ervoor het aantal werktalen in
de Europese Unie van elf terug te
brengen tot vijf: Engels, Frans, Duits,
Spaans en Italiaans. Bij kleinere Ianden doemde toen meteen het spookbeeld op van het Europees Merkenbureau, waarvoor in 1993 al zo'n
'vijftalenregeling' is ingevoerd.
Het pleidooi van Lamassoure was
voor de Nederlandse Taalunie een
aanleiding om haar jaarlijkse AIgemene Conferentie te wijden aan veeltaligheid en bestuurlijke doelmatigheid in Europa. Het congres, onder
de titel'Grenzen aan veeltaligheid',
was bedoeld om de gedachten te bepalen voor de volgend jaar te houden
'Intergouvernementele Conferentie',
waar het Verdrag van Maastricht
wordt herzien, en waar ook de talenkwestie weer op de agenda zal staan. .
In meerderheid vonden de deelnemers dat het belangrijk is dat het Nederlands zich teweerstelt tegen de
verschilIende aanvalIen. Dat kan bijvoorbeeld door er, zoals de Belgische
Europarlementarier M. Thyssen deed,
op te wijzen dat het in stand houden
van elf talen helemaal niet zo duur is
als velen beweren. Het terugbrengen
van die elf talen tot vijf zou leiden
tot een bezuiniging van honderd mil[oen gulden per jaar; ter vergelijking:
het rondreizen tussen Straatsburg,
Luxemburg en Brussel, de drie vestigingsplaatsen van het Europees Parlement, kost jaarlijks zo'n 250 miljoen.
Maar de zaak heeft natuurlijk ook
.224-

een principlele kant. Thyssen wees
op het democratisch recht van iedere
Europese burger om mee te praten in
zijn eigen taal. De Nederlandse
staatssecretaris van buitenlandse zaken Patijn was dat met haar eens,
maar ook weer niet helemaal: "Het
praktische werk en het beslissingsproces mogen niet worden gehinderd
door principes. Je kunt van onderhandelaars vragen dat ze meertalig
zijn en dat ze daar gebruik van maken. Als ik ze naar Brussel stuur,
moeten ze met resultaten terugkomen, niet met het gevoel dat ze het
Nederlands van de ondergang hebben gered."
De Belgische schrijver Geert van

Istendael ("ik verafschuw de Europese Unie") had weer een ander gezlchtspunt. "Elk pleidooi voor beperking van het aantal talen is een verpakt nationalistisch pleidooi, waarbij
de voorstanders uitgaan van de superioriteit van hun taal. De pleidooien
komen ook altijd aIleen van de grote
staten. Zodra je tegen eurocraten
zegt: 'Goed, u hebt gelijk, we beperken ons voortaan tot twee talen:
Deens en Catalaans', halen ze hun
schouders op bij zo veel absurditeit."
Bronnen: De Standaard, 23-6-1995/·
De Morgen, 24-6-1995/· Staatscourant,

26-6-1995

'Herverkaveling' tljdschriften voor neerlandici
rie al lang verschijnende, eerbiedwaardige vaktijdschriften voor neerlandici
houden op te bestaan: Forum derletteren, De nieuwe taalgids en Spektator. Zij
worden per 1 januari 1996 vervangen door drie nieuwe periodieken: Nederlandse Letterkunde, Nederlandse Taalkunde en TvL, tijdschrift voor
literatuurwetenschap. Zoals de titelsal duidelijk maken, zullen de nieuwe tijdschriften
zich elk toeleggen op een bepaald onderdeel van de neerlandistiek.
Dat is een flinke breuk met de bestaande situatie. Immers: de drie 'oude' tijdschriften bieden sinds jaar en dag een combinatie van taalkundige, literaire en literatuurwetenschappelijke onderwerpen. Deredacties vonden dat het tijd werd daarin
verandering aan te brengen; er moesten "nieuwe, duidelijkherkenbare tijdschriften
met een eigentijds profiel" komen. Daarom besloten zij tot een 'herverkaveling', die
leidde tot de drie nieuwe periodieken, waarin de disciplines letterkunde, taalkunde
en literatuurwetenschap afzonderlijk aan bod komen.
Nederlandse Letterkunde en Nederlandse Taalkunde zullen worden uitgegeven
door Martinus Nijhoff, TvL, tijdschrift voor literatuurwetenschap komt onder de hoede
van Amsterdam University Press. Detijdschriften verschijnen vier keer per jaar, en
hebben inmiddels elk een redactie en een redactieraad, waarin diverse universiteiten
zijn vertegenwoordigd.

D

Bron: De nieuwe taalgids, iuli 1995
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Bedrijven zijn slordig met namen
is bedrijven elkaar aanschrijven, gaat er nogal eens iets
mis met de tenaamstelling.
Om precies te zijn gebeurt dat in
maar liefst 67,8% van de gevallen.
Dat blijkt uit een landelijk representatief onderzoek dat het bureau AGB

Interact eind vorig jaar heeft verricht.
De fouten die naar voren kwamen,
lopen uiteen van verkeerd hoofdlettergebruik ('Vnu' in plaats van
'VNU') tot het totaal foutief aanschrijven van personen ('mevr. P.
van Doren' in plaats van 'de heer R.

teloorgang van een groot arsenaal van woorden die nog steeds
functioneel, maar niet meer in zwang zijn. Ik vind dat schandelijk. Wat
mij in Vlaanderen bekoort, is dat woorden als verwittigen of nochtans deel
uitmaken van het dagelijks taalgebruik. De Nederlandse vertaling van
het werk van Jules Verne heeft mij als knaapje buitengewoon gegrepen.
Officieel is die taal ouderwets, maar ik beleef er nog altijd veel genoegen
aan. Wat mij altijd zal bijblijven, is het onderschrift een ontredderd vaar
dat rechtstandig is gezonken. Ik vind dat monumentaal, charmant en-tuig
uiterst doelmatig. Het is betreurenswaardig dat dergelijk taalgebruik tegenwoordig wordt afgewezen als zijnde passé of elitair."

van Doorn').
Er is ook nagegaan aan welk soort
fouten de geadresseerden zich het
meest ergeren. Nummer één is het
verwisselen van de geslachtsaanduiding, op de voet gevolgd door 'verkeerde bedrijfsnaam', 'onjuistheid in
de bedrijfsnaam' en 'het aanschrijven
van de verkeerde persoon'. Het weglaten van een titel wordt nauwelijks
als irritant ervaren. De onderzoekers
vermoeden dat dit "te danken is aan
de Nederlandse bescheidenheid ".
Ten slotte is er onderzocht hoe
vaak men denkt dat er fouten voorkomen. Daaruit blijkt dat de ontvangers
een nog slechtere indruk hebben van
de toch al niet al te hoge kwaliteit
van de tenaamstellingen.
Overigens gaat het hier alleen om
correspondentie tussen bedrijven;
volgens de onderzoekers is het "niet
ondenkbaar" dat het foutenpercentage in het schriftelijk verkeer tussen
bedrijven en particulieren nog hoger is.

Drs. P in Vrij Nederland, 5-8-1995

Bron: MEMO, juni 1995

Zogezegd
verknocht aan de Nederlandse taal van de negen
661 k ben zeer
eeuw, die ik als het hoogtepunt beschouw. Ik betreur-tiend de

En dergelijke, enzovoort(s), etc.
Daan Baart - Schiedam

LII

an Renkema adviseert (Taalkalender, 27 maart 1995) om
geen onderscheid te maken
tussen enz. en e.d. Slechts
"(bijzonder fijnzinnige) taal
-verzogs"
zouden enzovoort(s) reserveren voor personen, en en dergelijke
voor zaken.
Naar mijn idee is dit advies niet
helemaal juist. De verschillen in gebruik zijn subtiel, maar aan de hand
van enkele voorbeelden worden ze
toch duidelijk.
Enzovoort(s) gebruik ik als ik een
opsomming afkort die gekenmerkt
wordt door een rangorde, zoals in:
'De even getallen zijn de getallen die
deelbaar zijn door 2, namelijk 2, 4, 6,
8, 10, enz.' Hier gaat het om een oneindige, voorspelbaar voortlopende
reeks; en dergelijke lijkt hier geen juiste afsluiting. Na een beperkte reeks

met een bekende structuur is en dergelijke evenmin gebruikelijk. Twee
voorbeelden: 'Op school leer je in rijtjes: Groningen, Friesland, Drenthe,
enz.' en: 'Veel landgenoten gaan
's zomers naar landen rond de Middellandse Zee: Spanje, Frankrijk, Italië, enz.' 'Enzovoort(s)' impliceert: zo
voortgaande. Zó geeft aan dat het
aangegeven patroon moet worden
aangehouden; voorts) verwijst naar
voortzetting van hetgeen is aangeduid. Dergelijke duidt daarentegen op
iets wat lijkt op of vergelijkbaar is
met het eerstgenoemde. Er is geen.
verwijzing naar voortzetting van een
patroon of regelmaat; de formulering
is minder strak en laat daardoor meer
ruimte dan en-zo-voort.
Voor verzamelingen die een losse
structuur hebben, kan naar mijn mening zowel en dergelijke als enzovoort(s) gebruikt worden. In de zin

'Op de weekmarkt verkoopt men niet
alleen bloemen, maar ook vis, kleding, schoenen, e.d.' kan e.d. probleemloos worden vervangen door
enz. Dit blijft voor mijn gevoel ook
gelden als daar mandenmakers, tinnegieters, e.d. in persoon hun vak
komen demonstreren. -manschp
De verschillen in gebruik kunnen
als volgt worden samengevat. Een
opsomming van een verzameling kan
zowel met e.d. als met enz. worden afgekort wanneer de elementen van de
opsomming onderling verwisselbaar
zijn doordat de volgorde er niet toe
doet. Een verzameling met een bepaalde volgorde of regelmaat wordt
alleen met enz. afgebroken. Dit geldt
zowel voor verzamelingen die bestaan uit personen als voor verzamelingen die bestaan uit zaken.
Volgens Jan Renkema is etc. een goede plaatsvervanger van e.d. Diverse
Nederlandse woordenboeken geven
als betekenis voor etcetera echter 'enzovoort(s)'. Zelf kies ik ervoor etc. alleen te gebruiken als vervanger van
enz., maar niet voor e.d. <
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INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

• WOORDENBOEKEN

de-eeuwse opvattingen over het ontstaan

Lexicografie in artikelen is een bundel artike- van de taal afdeed als `kinderlijke verzinlen die eerder verschenen in Trefwoord, het sels'; Multatuli, die meende dat de oertaal
tijdschrift van het Matthias de Vries -ge- verband zou houden met het Keltisch, en
nootschap. Er staan bijdragen in over be- de classicus Hoogvliet, die de wereldtaal
kende lexicografen (Van Dale, Kramers, Volapük een gedrocht noemde.
Oorsprong en ideaal. Opstellen over taalKoenen), computerlexicografie, etymolozoekers wordt uitgegeven door Nodus Pugie en het beoordelen van woordenboeblikationen (Munster) en kost f 36,-.
ken. De bundel staat onder redactie van
ISBN 3 89323 260 5
Ewoud Sanders en Rob Tempelaars, de bijdragen zijn afkomstig van onder anderen
Hugo Brandt Corstius, Gerrit Komrij, Hans • TEAMROL EN TAAL
Heestermans en P.G.J. van Sterkenburg.
Het woord teamrol stamt uit het werk van
Lexicografie in artikelen wordt uitgegeven de Engelse psycholoog Meredith Belbin.
door Sdu Koninginnegracht en kost Het staat voor de karakteristieke manier
waarop een lid van een team in een orgaI 39,90.
ISBN 9012081807
• PRISMA VAN DE ISLAM
De islam is de tweede godsdienst in Nederland. Steeds meer Nederlanders komen in
hun woon- of werksituatie in aanraking
met aspecten van deze religie, maar bij de
meesten is er desondanks nog maar weinig
over bekend. Prisma van de islam is een
lexicon waarin begrippen die horen bij de
islam (zoals religieuze wetgeving, volksgebruiken en feesten) worden uitgelegd. Ook
de betekenis van gewoonten binnen de islam ten aanzien van kleding, onderwijs,
kunst of seksualiteit wordt behandeld. Het
boekje bevat behalve woorden op deze gebieden ook namen van islamitische instanties in binnen- en buitenland, en de
verklaring van misschien wel toekomstige
Nederlandse leenwoorden als iwaan,
moëddzin, moefti en qibla.
Prisma van de islam wordt uitgegeven
door Het Spectrum en kost f 14,90.
ISBN 90 274 3442 5
• OP ZOEK NAAR DE TAAL
De taalkundige Noordegraaf heeft de afgelopen jaren bij diverse gelegenheden gesproken over personen die op zoek waren
naar de ideale taal of de oorsprong van de
taal. Hij heeft zijn lezingen nu gebundeld
onder de titel Oorsprong en ideaal. Opstellen
over taalzoekers. Wie komen er zoal ter
sprake? De historicus Huizinga, wiens taal
proefschrift zo speculatief bevon--kundige
den werd dat het werd afgewezen; de kritische Carry van Bruggen, die de negentien-
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nisatie, in wisselwerking met andere teamgenoten, zijn of haar bijdrage aan een
werkproces levert. Teamrol management is
een trainingsmodel waarin principiële samenwerking centraal staat, en dat ook in
Nederland in opmars is.
Teamrol en taal heeft als doel het verklaren van de samenhang tussen teamrol en
taal. Het samenwerkingsgedrag van teamleden (de teamrol) komt naar voren in de
wijze waarop zij zich laten kennen in hun
taalgebruik, en in hun voorkeuren in
woordgebruik bij het verwerken van informatie.
Teamrol en taal is een specialistisch
boek, dat vooral geschikt is voor trainers
die zich begeven op het gebied van teamrol-management.
Teamrol en taal is geschreven door Karin
Kooij, Pieter Kruijt en Rob Groen, en
wordt uitgegeven door Bohn Stafleu Van
Loghum en kost f 29,50.
ISBN 9031318248

UIT D E J A A R G A N G E N
Nu de vormen van vernieuwing.
Wat de populair-spontane belangt, wanneer daartegen geen bezwaren van bijzonderen aard kunnen worden geopperd (b.v. van teveel ruwheid)
dan moet men er niet tegen ingaan. Men behoeft
zulke vormen daarom nog niet over te nemen,
maar men moet het gebruik in 't algemeen ongemoeid laten.
Een paar voorbeelden.
L e it k wordt allang gebezigd in den zin van
„aardig". Foutief; de eigenlijke beteekenis is:
oolijk-bedaard, ook wei: zich van den domme
houdend. Maar de nieuwe beteekenis is er zoo
goed ingegaan omdat ze aan een behoefte vol
-de.
F ij n is oorspronkelijk uitsluitend het tegengestelde van grof. Maar in nieuwen zin, uit studentikoos gebruik voortgekomen, is het ook: mooi,
goed, aardig, prettig. Door dezelfde oorzaak als
die van 't vorige voorbeeld.
Opletten en zich indenken worden
tegenwoordig meer en meer overgankelijk gebruikt. ( „Heb je dat opgelet ?” „Ik kan me dat
niet indenken"). Gruwelijk om te hooren (of te
lezen) voor wie geleerd heeft: „Heb je daarop
gelet?" en: „Ik kan me daar niet in denken".
Maar nog een generatie en deze laatste vormen
zullen misschien even foutief worden geacht als
wij het nu de eerste doen.
J e d a t. Dooreenhaspeling van twee zegswijzen:
„je ware" en „dat" („het is niet je ware” of ook
wel „het is niet j e" zei men voorheen en: „Het
is niet dat"). Doch wat schaadt die verhaspeling?
Onze Taal, september 1933, blz. 17-18

FEBRUARI
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DINSDAG

Schrikkelflagis de dag waarop de kalender een dag verspringt. Het
werkwoord schrikken betekende oorspronkelijk `springen'. Je zou
verwachten dat de dag waarop de kalender verspringt, schrikdag
of schrikkendag zou heten, maar het is schrikkeldag geworden,
met een 1 als tussenklank.
Er bestond nog een ander werkwoord dat `springen' betekende:
het werkwoord lopen. In het Engels heet een schrikkeljaar een
leapyear, een 'jaar op de loop', dus een `springjaar', en in het
Middelnederlands werd schrikkeljaar ook wel lopeljaergenoemd.
Weer met die l; die kwam toen wel vaker voor. Zo was een
werkeldach een werkdag en een sitreldach een zitdag of zittingdag.

Over twee dagen is het schrikkeldag.
Wat houdt schrikkei- eigenlijk in?

1
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ONZE
In de boekhandel
betaalt u f 24,90.
Maar wanneer u bij
het Genootschap
Onze Taal bestelt,
dan betaalt u slechts
ƒ19 90.
1

VIJF GULDEN LEDENVOORDEEL
Hoe te bestellen?
Maak per gewenst
exemplaar f 19,90 +
f 2,50 portokosten
over op gironummer
42 65 902 ten name van
het Genootschap Onze
Taal, onder vermelding
van "Onze Taal Taalkalender 1996". U ontvangt uw kalender(s) dan
zo spoedig mogelijk.

O--

Elke dag ee n ander onderwerp
Maandag:
taaladviesdag
Dinsdag:
etymologiedag
Woensdag: taaltestdag
Donderdag: gezegdendag
Vrijdag:
woordvormdag
Zaterdag:
geoniemendag
Zondag:
raadseldag

0 -- 366 brandende vragen op taalgebied

s

-

Elke dag een verrassend antwoord

,-- Gerenommeerde auteurs
Een uitgave van
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht

Algemeen Dagblad

RUG G ESP R A A K

In het winkelpand van bakkerij Speckens, bijna een eeuw gevestigd op de
kop van de Walstraat, de commerciële slagader van de middenstand, werden
de fraaiste Judenstil ornamenten aangetroffen.

4J

n de winkel zijn de
rauwe hammen uit
de Ardennen,
Parma, Bayonne
en Serrano, de salami's en de droge
worstsoorten een
lucht voor het oog.

en 45-jarige man uit Jambe bij Namen verdronk
in zijn eigen kelder toen hij van de trap gleed
om het waterpeil te controleren.
Utrechts Nieuwsblad

p

Meer fraude door effectieve opsporing
De opsporing van fraude geschiedt steeds effectiever,
waardoor er meer bedrog aan het licht komt.

Haagwestnieuws

Index

Homodisco zoekt pot met geld
Zuid-Holland Post

Vergeeld en vergeten
trof pianostemmer Jay Nicolai
in een oud instrument spaarbrieven
aan met een waarde van meer
dan 20.000 dollar.
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ro

Haagsche Courant
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TE KOOP
Electr. stoel + accuoplader; gehoorapp.
Phillips, nieuw wegens sterfgeval.
Weekend Post De Wieden

Politie vindt bij
officier van justitie
gestolen spullen
De Amsterdamse politie heeft dondetdagavondl bij een inval in een woning
in Amsterdam-West documenten ciangetro f feen1 olie vori jaar werden outvreemd bij een inbraak in het muis van
officier van justitie Valente.

DUNWAY TOSTI APPARAAT
voor 4 tosti's met anti aan baklaag

29.95
Reclamefolder DekaMorkt

g

Trouw

maakt onze fotograaf
Al spelend
p
prachtige foto's van Uw kinderen!
Reclamefolder Bell Photo

Insekten kijken vanuit roeiboot op Loosdrecht
Utrechts Nieuwsblad

a jarenlang zelf gezeuld te hebben met grote zakken
achter op de fiets, maken mijn drie katten sinds twee
jaar gebruik van de kattebakkorrels die gemaakt worden van groente -, fruit- en tuinafval.
de Volkskrant
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EEN STANDPUNT INNEMEN

'Territoriale' beeldspraak bi j meningsverschillen
DE TAAL VAN MARTEN TOONDER

Boininel, de Bovenbazen: wat zit er achter de naam?
ONZE-TAALLEZERS: WIE ZIJN ZE EN WAT WILLEN ZE?
WIE CORRIGEERT DE CORRECTOR?

De moeizame verhouding tussen publicisten en
correctors
WOORDENBOEK VAN DE POËZIE
DE UITSPRAAK VAN SCEPTER, EUTHANASIE EN AUTO
WOORDENBOEKEN EN TAALVERANDERING
HET IDEAAL VAN DE RRROLLENDE R
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Frans van Eemeren en RobGrootendorst
Ga van dat standpunt af!
De taal van het meningsverschil is rijk aan 'territonale' beeldspraak: van een standpunt innemen tot zichop de vlakte houden.

•
DE TAAL VAN

MARTEN TOONDER

236

Drs. f. Bruggeman
Persoonsnamen in Bommelverhalen
Hoe komen Tom Poes en Ollie B. Bommel aan hun naam?
En de Bovenbazen?
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0NZE a a
Laan van Meerdervoort 14a
2517 AK Den Haag

Telefoon 070-3561220

(Fax 070-3924908)
Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en

kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
42.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Niet alleen 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
toestemming van de redactie nodig.

Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met een dubbelnummer in februari/maart en juli/augustus. Prijs
los nummer f 5,-. Abonnementsprijs
(inclusief lidmaatschap) voor Nederland, België, Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen f 33,- per jaar
(Bfr. 600); buiten deze landen f 48,per jaar (per luchtpost f 53,-). Op
groepsabonnementen wordt korting
verleend. Inlichtingen hierover bij
het secretariaat. Opzegging van een
abonnement dient te geschieden
vóór 1 november.
Prijs voor CJP-houders: f 24,50 per
jaar; opgave voor CJP'ers uitsluitend
aan Federatie CJP, Postbus 3572,
1001 AJ Amsterdam.

De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn acti-

Voor mensen met een leeshandicap
is Onze Taal ook op cassette beschikbaar. Inlichtingen bij Centrum voor
Gesproken Lektuur: 08860-82345
Onze Taal wordt in elektronische
vorm voor brailleschrift beschikbaar
gesteld door de CBB. Inlichtingen:

viteiten.

03417-51014
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Invloed van het Engels op Toonders taal
238
Een Bommelverhaal in het Latijn
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240
Wie u bent en wat u wilt
Het aantal vrouwelijke Onze-Taalleden is flink toegenomen.
En de lezers zijn vooral geinteresseerd in 'goed en fout taalgebruik'. De resultaten van een enquete.
244

Guus Rombouts
Wie corrigeert de corrector?
De samenwerking tussen publicist en corrector verloopt niet
altijd even gladjes.
246

Thea de Boer
Van kaartenbak tot Koenen [8]
Taal verandert; wat fout is wordt soms goed. Hoe reageert eer
woordenboekmaker hierop?
248
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Uitheemse woorden in Nederlandse mond [4]
Griekse/Latijnse woorden als scepter, euthanasie en auto.
NIEUWE RUBRIEK
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Guus Middag
Woordenboek van de poezie
Poezlecritlcus Guus Middag over de sorns vreemd aandoende
woordkeus van onze dichters.
In de eerste aflevering: het ossenboek.
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243 Engels?
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247 Hunnofobie is hypercorrect
250 Levensbestendig?
254 Sofietje [8]: een rrrollende r
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233 Reacties: mi spiego bene?; taal voor techneuten; de/het
place; dubbele ontkenningen; systematiek; genootschap
zonder ruggegraat; legertaal
235 Vraag en antwoord: tolk(en)-vertalers; punt of dubbele
punt?; casu quo
242 De Taalgrens: we zien wel
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252 Het proefschrift van... Mirjam Woutersen
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258 Inzicht: over nieuwe boeken
260 Ruggespraak
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'Waar sta jij in deze kwestie ?' Een standpunt kan verheven, laag-bij -degronds, gefundeerd, maar ook op drijfzand gebouwd zijn. Wie de woor-

Q

den en uitdrukkingen inventariseert die in discussies gebruikt worden om
kenbaar te maken dat men het wel of niet met elkaar eens is, raakt onder

0

de indruk van de rijkdom aan beeldspraak. Maar soms wordt het woord

standpunt wel erg letterlijk genomen.

Ga van dat standpunt af!
Frans van Eemeren en Rob Grootendorst
vakgroep Taalbeheersing, Universiteit
van Amsterdam
en meningsverschil draait
altijd om een standpunt
en houdt altijd in dat er
iemand is die het niet
met dit standpunt eens is.
Maar wat is precies een standpunt?
Een standpunt geeft aan wat iemand
ergens van vindt. Synoniemen voor
standpunt zijn woorden als mening,
oordeel en opinie.
In de vakliteratuur over argumentatie wordt er meestal gemakshalve
van uitgegaan dat iedereen wel zo
ongeveer weet wat een standpunt is.
Een definitie wordt zelden gegeven.
De wijze waarop de term gebruikt
wordt, sluit stilzwijgend aan bij de
woordenboekomschrijving: 'beschouwingswijze' of 'zienswijze'. Ook wij
trachten het probleem bij voorkeur
te omzeilen. Het volgende moet volstaan: wie een standpunt naar voren
brengt, geeft aan dat hij ergens positief of negatief tegenover staat. Zijn
standpunt kan betrekking hebben op
feiten of gebeurtenissen, maar kan
ook een moreel oordeel, een esthetische waardering, een voorspelling of
een aanbeveling inhouden.

De territoriale metafoor in de
taal van het meningsverschil
ke van een metafoor. Iemands zienswijze of standpunt wordt beschouwd
als een manier van kijken naar iets
wat zich buiten hemzelf bevindt, dan
wel voorgesteld als een positie in een
driedimensionale ruimte. De 'visuele'
metafoor klinkt ook door in synoniemen zoals kijk, visie en oog- of gezichtspunt; de 'territoriale' metafoor
in opstelling, positie en stelling. Beide
metaforen vinden hun oorsprong in
een betekenis van het woord standpunt die in Van Dale als eerste wordt
gegeven: 'plek waar men staat of zich
bevindt', met als toevoeging: 'met
name om iets waar te nemen'. De beii

ten. Hij staat op een klein plekje in
de schaduw, waar slechts plaats is
voor één persoon. Meneer A. komt
aanlopen en eist het plekje in de
schaduw op, hetgeen meneer N. wei
Meneer N. en meneer A. hebben-gert.
dus een verschil van mening over
wie er recht heeft op dat plekje. Volgens de auteurs van het leerboek is
deze situatie kenmerkend voor meningsverschillen: de ene partij staat,
letterlijk of figuurlijk, op een stukje
grond, terwijl de andere partij van
mening is dat hij daar niet op zou
moeten staan. In de plaats van stukje
grond kan dan gelezen worden: idee,
interpretatie, norm, waarde, enzovoort.
Normaal gesproken willen de partijen, anders dan in dit voorbeeld, overigens niet zozeer op elkaars standpunt gaan staan, als wel dat de andere partij van zijn standpunt afstapt.

• STILSTAAN IS DE NORM
Ook
de verdeling van de bewijslast is
(Jules Deelder, Euforismen, 1991)
volgens dat leerboek met deze metafoor duidelijk gemaakt: wie iemand
tekenis 'zienswijze' komt bij Van
Dale in derde instantie aan bod:
het recht betwist om ergens te staan,
heeft de verplichting om aan te to'punt waarop men staat bij het beschouwen van een zaak, [...] (vannen dat die persoon daar niet hoort
• BETWIST GRONDGEBIED
daar) zienswijs'.
te staan. De persoon die daar al
In een bekend Amerikaans leerstond, hoeft niets te bewijzen. Deze
Ergens positief of negatief tegenover
boek over debatteren en discussiëren laatste toevoeging gaat overigens in
staan moet natuurlijk niet letterlijk
uit de jaren zestig wordt de territoria- tegen de tegenwoordig algemeen
worden opgevat: net zomin als het
le metafoor aangegrepen om enkele
aangehangen opvatting dat ook het
voor het hebben van een zienswijze
vereist is dat je op een bepaalde ma- basisbegrippen uit te leggen. Wat een innemen van een standpunt een verdedigingsplicht met zich meebrengt.
nier uit je ogen kijkt, hoef je voor het meningsverschil is, wordt bijvoorinnemen van een standpunt op een beeld duidelijk gemaakt aan de hand
De metafoor van een standpunt
bepaalde positie te gaan staan. In bei- van de volgende situatie. Een zekere als plek waar men staat, wordt in het
meneer N. staat op een warme midleerboek letterlijk genomen om enkede gevallen is er, ook al zijn we ons
daarvan doorgaans niet bewust, spra- dag in augustus op de bus te wachle theoretische begrippen uit te leg- >
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EEN STANDPUNT 1S OOK EEN ..
gen, maar in het dagelijks taalgebruik
zal niemand deze letterlijke betekenis
aanhouden. Toch is de metafoor ook
daar heel krachtig werkzaam, blijkens
de vele combinaties met het woord
standpunt die op de oorspronkelijke
betekenis gebaseerd zijn. Wie wil weten wat iemand ergens van vindt,
kan bijvoorbeeld vragen: 'Hoe sta jij
ertegenover ?' of 'Waar sta jij in deze
kwestie ?' Uit het antwoord blijkt dan
welk standpunt de toegesprokene inneemt of op welk standpunt hij staat,
zich plaatst of zich stelt. En wie geen
standpunt wil innemen, houdt zich

assertie
attitude
bewering
claim

denkbeeld
dunk

gedachte
gezichtspunt
houding
idee

oordeel
opinie
opstelling
opvatting
overtuiging
positie
propositie
stelling
stellingname

grond blijft, is verkeerd, want een solide standpunt is gefundeerd of gegrond
en goed onderbouwd en niet op drij fzand gebouwd. Het is goed om met bei-

theorema

• DISCUSSIE IS OORLOG

de benen op de grond te staan, want
wie geen been (of poot) heeft om op te.
staan, kan ook niet voet bij stuk houden.

Als een standpunt in twijfel wordt
theorie
kijk
getrokken, ontstaat er een meningsthese
maxime
verschil en gaat de metafoor van een
uitspraak
mening
plek waar men staat vaak ongemerkt
meningsuiting visie
over in de metafoor van strijd of oorzienswijze
oogpunt
log. Dat is niet verwonderlijk, want
op de vlakte.
oorlogen worden vaak gevoerd om
`Staan' lijkt overigens verbonden
territoriale aanspraken: wie mag waar
te zijn met een hoge mate van zeker- standpunten zijn soms gekoppeld
staan? Wie het niet eens is met het
aan een ruimtelijke situering van de
heid: iets stáát vast, buiten kijf of als
positie die iemand inneemt. Een po- standpunt dat zijn opponent ineen paal boven water. Er is dan ook
neemt, zal proberen dit te ondermijsitieve waardering is dan verbonden
niet altijd sprake van staan. Als de
nen of te ondergraven. Als we standeen
(letterlijk)
van
innemen
met
het
het
spreker enige twijfel heeft, ligt
even door het synonieme stelling
punt
waardehoge
positie,
een
negatieve
hoogstens in de rede of hangt het er
vervangen,
wordt dit nog duidelijker.
vereen
(letterlijk)
lage:
een
nog om. En wie gaat uitleggen wat hij ring met
van stelling
betekenissen
van
de
ergens van vindt, kan zeggen: 'Het zit heven standpunt is mooi, een laag-bij- Een
is volgens Van Dale: `standplaats, terde-gronds standpunt is daarentegen
namelijk zo.'
niet zo best. Maar het standpunt mag rein door een legermacht of een onHet veranderen van standpunt
derdeel daarvan ingenomen, geschikt
ook weer niet te hoog uitkomen,
wordt vaak voorgesteld als het inneom aan te vallen of zich te verdedilucht
gegrepen
de
uit
is
het
want
dan
men
men van een andere positie:
gen'.
die
het
loopt
degene
gaat, draait of slaat om - en wie dat te of zweverig en
Wie eenmaal in termen van aanvaak doet, is een draaikont of draaitol. standpunt aanhangt met zijn hoofd in
vallen en verdedigen denkt, spreekt
de wolken.
Stilstaan is kennelijk de norm.
ook gemakkelijk over discussianten
En niet alles wat dicht bij de
Ook kwalitatieve oordelen over
als in een woordenstrijd verwikkelde
kemphanen, die hun conflict met elkaar uitvechten door stelling te nemen,
niet alles zonder slag of stoot te aanvaarden, hun tegenstander met argumenten te bestoken, hem desnoods
onderuit te halen, zodat hij in het zand
bijt, dus het veld moet ruimen en zijzelf
victorie kunnen kraaien. De rij oorlogszuchtige termen die in de context
van een meningsverschil kunnen
worden gebruikt, is schier onafzienbaar.
Net zoals er op vele manieren over
standpunten gepraat kan worden
zonder er stukjes grond bij te halen,
zijn er ook vreedzamer metaforen
voor het bespreken van een meningsverschil. Een discussie kan bijvoorbeeld ook worden voorgesteld als een
reis: als het goed gaat, zit men op het
juiste spoor; als het fout gaat draait de
discussie in een cirkel rond, ontspoort
de discussie of raakt men zelfs op
dood spoor. De gesprekspartners kunnen daarbij een heel eind met elkaar
meegaan of juist helemaal niet. Een
andere metafoor is die van de meer
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Een wiel, dat draait. Ik niet,
of minder solide constructie. Een betoog kan goed doortimmerd zijn, tegen
een stootje kunnen en als een huis
staan, maar ook als los zand aan elkaar hangen. En een redenering kan
ijzersterk zijn, maar ook aan alle kanten rammelen.

Kortom: bij het spreken over het
oplossen van meningsverschillen
over standpunten vervalt men gemakkelijk van de ene metafoor in de

ik stuntel op twee benen
en noem dat Lopen, Gaan.
Sta ik toevallig stil, dan heet dat
het standpunt dat ik inneem.

andere. Helaas worden de metaforen
in de praktijk nogal eens door elkaar
gehaald. <

0

Eind van dit jaar verschijnt van de auteurs bij uitgeverij Contact Waar slaat dat

U.A. Emmens,

nou weer op? De taal van het meningsver-

Autobiografisch woordenboek, 1963)

schil, een inventarisatie van woorden en
uitdrukkingen die in betogen en discussies gebruikt worden.

REACTIE S
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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet -geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

n MI SPIEGO BENE?

wraakte opvatting dat door de lijdende
vorm de snelheid van begrijpen met 10%
afneemt, is te vinden in Flores d'Arcais en
W.J.M. Levelt, Advances in psycholinguistics
(2e druk 1974).

n DE/HET PLACE
Geert Reith - Arnhem

C

oen Rombach stelt in het juli/augus-

portagetechniek van R. Elling e.a., Helder
tusnummer van Onze Taal de kwestie
Mr. H.S. Catz - Huizen
rapporteren van Peter Nederhoed, en de de/het Place de la Concorde aan de orde. Voldoor mij geschreven Handleiding voor tech- gens hem klinkt de place beter, en zou de
/ is u begrijpt wat ik bedoel' is de aan nisch schrijven. Hij bespreekt de uitgaven eerste vertaling niet het plein maar de plaats

Marten Toonder ontleende titel van
het volgende congres van het Genootschap Onze Taal, op 21 oktober a.s. De betekenis van die titel is: 'Ik bedoel iets, en
dat heb ik zojuist aan u uitgelegd. Dat was
toch duidelijk genoeg, naar ik aanneem.
Mag ik nu even informeren of u dat ook
hebt begrepen ?'
In het Nederlands zijn hier nog enkele
andere uitdrukkingen voor: 'Begrijpt u?'
of, nog iets sterker: 'Snapt u het?', 'Gesnopen?' Dat komt veelal over als: 'U lijkt mij
niet zo erg snaps.'
Hoeveel beleefder is de Italiaan, die op
zijn uitleg laat volgen: 'Mi spiego bene?'
'Druk ik mij duidelijk uit ?', 'Verklaar ik mij
duidelijk?' Is dat niet net iets aardiger?

niet alleen, hij vergelijkt ze ook met elkaar.
Maar lenen deze boeken zich ook voor
zo'n vergelijkend warenonderzoek? Mijns
inziens niet.
Er zijn vijf soorten 'schriftelijk rapporteren' voor technici te onderscheiden. De
eerste is 'schriftelijk rapporteren in het algemeen', de tweede 'technisch schrijven'
voor consumenten. Het gaat hier om bijsluiters, gebruikershandleidingen en allerlei soorten technische instructies. De derde soort is het 'technisch-wetenschappelijk rapporteren', over onderzoek, proeven
en dergelijke. Verder zijn er beleidsrapporten (teksten die bedoeld zijn om beslissingen uit te lokken), en ten slotte zijn er teksten voor pers, voorlichting en public relations, bedoeld om het brede publiek te informeren.
n TAAL VOOR TECHNEUTEN:
Tot welke categorie behoren de door
APPELS EN PEREN
Hendrikx besproken boeken? RapportageDr. H.A.J.M. Lamers - hoofddocent
techniek behandelt 'schriftelijk rapporteren
Wetenschappelijke -in formatieverzorging,
in het algemeen', Helder rapporteren 'techLandbouwuniversiteit Wageningen
nisch-wetenschappelij k rapporteren', en
Handleiding voor technisch schrijven 'techillem Hendrikx behandelt in zijn ar- nisch schrijven'. Hendrikx vergelijkt dus
tikel 'Taal voor techneuten' (Onze appels met peren.
Taal juni 1995) drie speciaal voor technici
Bovendien betwijfel ik sterk of hij de
geschreven boeken over rapporteren: Rap- vakliteratuur wel kent. De door hem ge-
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moeten zijn. Mijns inziens is dit de juiste
benadering. In ons land zijn er ook pleinen die de naam plaats dragen, bijvoorbeeld de Dansplaats in Arnhem, de Mariaplaats in Utrecht en de speelplaats bij een
school.
Maar hoe zit het nu met het Engelse
square? Square betekent (het) vierkant; zou
het dan ook het Trafalgar Square moeten
zijn? Of, naar Engelse gewoonte, Trafalgar
Square, zonder lidwoord dus, net als bij
straatnamen? Ik kies voor het laatste.

n DUBBELE ONTKENNINGEN

Mr. L. van der Gaag - Vinkega
n het juli/augustusnummer verdedigt
Ton van der Wouden het gebruik van
dubbele ontkenningen als enkele ontkenningen zijn bedoeld. Zijn artikel vraagt om
enig commentaar.
De zin Ik mag ook nooit niks is, letterlijk
gezien, absurd, maar het gebruik als uitdrukking is toelaatbaar, omdat iedereen
weet dat het tegendeel wordt bedoeld van
wat er letterlijk wordt gezegd. De 'charme'
van uitdrukkingen als deze is die tegenstelling tussen bedoeling en letterlijke tekst.
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Om die charme te waarderen, moet je echter wel van die tegenstelling op de hoogte
zijn. Het is de taak van de 'schoolmeester'
daarop te wijzen, alsmede op het feit dat
dubbele ontkenningen in het algemeen
gewoon als dubbele ontkenningen zijn bedoeld en ook als zodanig worden opgevat.
Overigens, ik mag ook nooit niks is
slechts zelden een "versterkende dubbele
ontkenning". Meestal wordt zij in badinerende en dus verzwakkende zin gebruikt.

listen', zonder taalervaring straffeloos op
de luisteraars en de lezers worden losgelaten. U registreert eenvoudig hun zotteklap.
Meermalen heeft mij dit geërgerd. Nu u
duidelijk aangeeft echt niet van plan te
zijn iets te ondernemen, maar duidelijk
maakt alleen als cassetterecorder te willen
fungeren, zeg ik bij dezen mijn abonnement op.

n LEGERTAAL [ 1 ]
L. Verhoe f f - kolonel der artillerie b.d.,
n SYSTEMATIEK, PROBLEMATIEK
B.J.J. van Spanje - Driebergen

oud-hoofd Onderwijs Hogere Krijgsschool

arcel Lemmens stelt in zijn artikel
'Het systeem als systematiek' (Onze
Taal juli/augustus 1995) dat met het ach
-iek in woorden als systematiek-tervogsl
en problematiek de zaken wat vriendelijker
kunnen worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Ik ben het daar volkomen
mee oneens. Problematiek bijvoorbeeld
wordt gebruikt door politici en ambtenaren die geen enkel gevoel voor taal hebben. Volgens mij behoort dat woord tot
een soort overheidsjargon. Het wordt gebruikt om indruk te maken - het moet de
indruk wekken dat het hier om een ingewikkelde zaak gaat, en dat de schrijver of
spreker die zich daarmee bezighoudt wel
een heel belangrijke figuur is. Problematiek
klinkt krachtiger, 'ronkender', duurder
dan het simpele probleem.

M

n GENOOTSCHAP ZONDER
RUGGEGRAAT

H.P. Sint - Badhoevedorp
et zeer veel instemming las ik in het
juli/augustusnummer van Onze Taal
de voortreffelijke brief van de heer A. van
der Aa over de zijns inziens ruggegraatloze
houding van het Genootschap Onze Taal.
Ook ik erger mij aan het gemak waarmee u
de verloedering van de Nederlandse taal
zonder meer accepteert en er niets aan
wenst te doen, zoals uit uw naschrift duidelijk blijkt.
U doet mij denken aan een meteoroloog die het weer alleen waarneemt en becommentarieert. Maar die goede man kan
het weer nu eenmaal niet beïnvloeden. U
hoeft niet als een moderne Charivarius te
functioneren (als u nog weet wie dat was!),
maar een wat steviger houding zou toch
wel op haar plaats zijn. Maar u ziet passief
toe hoe een groepje radio- en televisiejongens, aangevuld met wat dagblad -'journa-
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is oud-militair en taalliefhebber heb ik
me geërgerd aan de vele onnauwkeurigheden en generalisaties in het artikel
van Margriet de Koning Gans over leger
juli/augustusnummer van Onze-talinhe
Taal. Zo noemt zij als voorbeeld van het
veelvuldige gebruik van afkortingen door
militairen: 'Smoa stopt zijn brood in zijn li boza.' Wat is een smoa? Het staat niet in
het afkortingenvoorschrift. Liboza (linkerborstzak) is een soldatengrapje, een van de
afko's uit de militaire turbotaal, zoals mipapo (militair paspoort), hepla (herkenningsplaatje) en vele andere. Overigens moet ik
de eerste militair die zijn brood in zijn 'li
-boza'
stopt, nog tegenkomen.
Ernstiger is wat mevrouw De Koning
Gans onder het kopje 'eufemismen'
schrijft over crisisbeheersing; volgens haar
heet dat in de volksmond gewoon oorlog.
Crisisbeheersing is echter het geheel van activiteiten dat erop gericht is een balans te
vinden tussen enerzijds het beschermen
van vitale belangen in een crisis, en ander
voorkomen van escalatie van die-zijdshet
crisis. Dat kan in de volksmond dan wel
'gewoon oorlog' heten, maar dan weten
het volk én mevrouw De Koning Gans niet
waarover het gaat: door middel van crisisbeheersing tracht men juist een oorlog te
voorkomen.
En op de retorische vraag "Wie heeft er
in de gaten dat een POW een krijgsgevangene is?" moet het antwoord luiden: iedereen die het Engels redelijk beheerst en de
afkorting voor prisoner of war kent. Overigens is dit geen term die aan het Engels
is ontleend - in de Nederlandse militaire
vaktaal zal men altijd over een krijgsgevangene (kgv) schrijven. En ook casua'ty is geen
"eufemisme in het Engels"; het betekent
niet 'dode', zoals de schrijfster meent - dat
is killed in action (KIA). Het verzamelbegrip
(battle) casualties betekent: 'personeelsverliezen ten gevolge van gevechtsacties: gesneuvelden, gewonden, vermisten en

A

krijgsgevangenen'.
0 ja, en body bag is zo weinig eufemistisch dat de Amerikaanse gravendienst tegenwoordig spreekt over een human re-

mains pouch.

n LEGERTAAL [2]
J.C. Kruidenier - luitenant-kolonel der
Infanterie, Den Haag
argriet de Koning Gans geeft in het
juli/augustusnummer van Onze Taal
geen objectief beeld van de legertaal.
Graag wil ik enige nuanceringen aanbrengen.
Ik zal niet ontkennen dat er binnen de
strijdkrachten woorden, begrippen en taalstijlen voorkomen die je niet zo snel elders
zult tegenkomen. De vraag is of dit per se
negatief gewaardeerd moet worden. Hebt
u wel eens artsen met elkaar horen praten
over een patiënt? Hebt u wel eens docenten Nederlands met elkaar horen praten
over taalgebruik? Elke beroepsgroep heeft
voor de interne communicatie in- zekere
mate een eigen taal ontwikkeld, waardoor
men aan een half woord genoeg heeft. Zeker voor militairen is dit van belang.
Over 'de militair als schrijver' het volgende. Een beroepsofficier gaat, na eerst
uitvoerende functies vervuld te hebben,
op een zeker moment op hogere niveaus
functioneren, waar hij moet communiceren met personen die niet of minder op de
hoogte zijn van het militaire jargon. Hij
moet dus weer 'normale' taal gaan gebruiken, en veelal schriftelijk rapporteren. Om
hem daarop voor te bereiden krijgt hij een
aanvullende opleiding waarin schriftelijk
rapporteren een belangrijke rol speelt. Ik
vind dat de defensie -organisatie hiervoor
eerder lof dan kritiek verdient. De schampere opmerkingen van mevrouw De Koning Gans over een aantal slechte voorbeelden zijn wel erg goedkoop. Ook het
verwijt dat commandanten en chefs verouderde schrijfnormen opleggen aan hun
stafofficieren is onjuist.
Het bezwaar van mevrouw De Koning
Gans tegen het gebruik van Engelse termen is te zwart-wit. Laten we niet vergeten
dat velen in de krijgsmacht dagelijks werken in organisaties waar de voertaal Engels
is. Dit is mijns inziens dan ook de reden
dat in geschriften binnen de defensie-organisatie nogal eens Engelse termen voorkomen. Het verwijt van mevrouw De Koning
Gans dat Defensie met het Engels de
bruutheid van de oorlog wil camoufleren,
is onjuist en onterecht. <
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• TOLK(EN)-VERTALER5

IJ Wat is het meervoud van de saIl menstelling tolk-vertaler?
Tolken-vertalers. Ten mi nste : dat
wi! de regel. Wij zoude n liever
pleiten voo r tolk-vertalers.
Verreweg de meeste samenstelli ngen bestaan uit een kern woord en
een bepaling daarbij: een eettafel is
een soort tafel, een huisdeut een soort
deur, en een leetling-verpleger beh oort
tot een bepaalde catego rie verplegers.
Vrijwel alti jd staat in het Nederlands
dat kern woord uiterst rechts in de samen stellin g. In h et meervoud plakken we daar dan de meer voudsuitgang aan : eettatels, huisdeuren, leerling-verplegers. Een heel en kele keer
staat het kernwoord links van de bepalin g. De meervoudsuitgang versch ijn t dan midden in de same nste llin g: processen-verbaal, directeuren-generaal, agenten-majoor. Lastig hierbij
is wei dat je moet weten dat h et
woo rd majoor (= 'hoofd') hier een bepalin g is bij agent.
Het bijzo nde re van sam en stellingen als tolk-vertaler is dat daarin helemaal geen kernwoord aanw ijsbaa r is.
Een tolk-vertaler is zowel to lk als vertaler, een priester-dichtet is priester en
dichter. Beide delen van de sarnenste lling zijn even belan grijk. Ze worden oo k wel 'copulatieve', neven schikkende of aaneensch akelende samen stellin gen geno emd.
Van oudshe r krijgen beid e delen
van zo' n same nstelling de meervoudsuit gan g: tolken-vertalers, minis-

I

ters-presidenten, geneesheren-directeuren, tuinmannen-chaufteu rs, reenterscommissarissen. Maar hoe weet je zeker dat de delen van een same nstellin g werkelijk neven gesch ikt zijn,
dan wei dat een van beide delen (en
zo ja, welk deel?) het andere deel bepaalt? Hoe zit dat bijvoorb eeld bij getuige-deskundige? Bovendien wringt er
in die dubbele meervoudsvormen
voo r veel taalgebrui kers lets. Oat verklaart waaro m we in de praktijk eerder minister-presidenten en geneesheerdirecteuren tegenkomen dan ministerspresidenten of geneesheren-directeuren.
De meeste taalgebruikers vatten het

• CA5U QUO
rechterlid blijkb aar toch op als kern
van de samenstelling. Oat blijkt ook IJ VeIen gebruiken de afkorting
uit het klemtoonpatroon . Omda t bei- II c.q. in zinnen aIs 'Wij verkopen
de delen van de same nstelling dezelf- kIeding e.g. sieraden' en 'V kunt
kiezen voor de dure c.q, de goedkode status hebb en , zouden ze evenpe uitvoering' . Is dit juist?
vee I klemt oon moeten krijgen . Desonda n ks is er een duidelijke tenden s
Nee, vo lgens velen is dat (nog)
om het tweede woor d wat meer naon juist . In deze twee voorbeelde n
dru k te geven: geneesheer-directeur,
is sprake van een neven sch ikking: in
minister-president.
de eerste zin is c.q. te vervangen door
Liever zoude n wij dit soo rt functiebe- het voegwoord en, in de tweede do or
of(wei).
na m inge n dan oo k als gewone saCq. is de afkorting van het Latijnmen stellingen beh andelen . ~ ~ meerse casu quo (casu 'geval' (Sde naamvoudsuitga ng verschijnt dan - net
val), quo 'welk'). Van Dale (1992)
zoals in vrijwel aile same nstellinge n
- uit erst rechts. Oat sluit bovendien
geeft er de volgende betekenis aan:
veel beter aan bij de wijze waarop we 'in welk geval, in het zich voordoende geval, zo nodig, als het geval ertoe
vergelijkbare copulatieve samenstelleidt'. Ciq. geeft du s niet zomaar een
lin gen als algemeen-menseliik, historiscn-kritisch en Brits-Amerikaans ver- keuze voo r het een of het ander aan ,
buigen. Ook hi er hebben beide delen maar ook een volgorde: 'pas als het
precies dezelfde status. Toch krijgt ai- en e niet mogelijk is, dan gebeur t het
leen het laat ste lid de buigings-e: het andere'. De afkorting is goed gebruikt
is niet *algemene-menselijke of "Britse- in bijvoorb eeld :
Amerikaanse maar algemeen-menselijke 1 De dir ecteur c.q. de secretaris kan
het co ntract onder tekene n .
en Btits-Ametikaanse.
Op gra nd van de praktijk en van
We zoude n ook kunnen schrijven :
boven staande argum enten keuren
2 De directeur of - bij zijn afwezigheid - de secretaris kan het conwij meervouden als tolk-vertalers, mitract onde rtekene n.
nister-presidenten of geneesheer-directeuren ni et lan ger af.
C.q. werd en wordt - misschien om• PUNT OF DUBBElE PUNT?
dat het zo deftig klinkt - te pas en te
IJ Ais ik een brief begin met Hier- onpas gebruikt. Daard oor is de oorII hi; delen wi] u het volgende mee, spra nkelijke beteken is aan het vermoet ik die zin dan afs luiten met
vlakken . Het nieuwste ha ndwoordeneen punt of met een dubbele punt? boek van Van Dale (1994) verm eldt
als tweede betekeni s al'ofwel', Prisrna geeft ook ' respectievelijk', en KraII Met een punt, omdat er doorII gaan s geen op somming of een en - mers verme ldt daarnaast de betek eni s
'b ovendien '. Krame rs geeft de voor kele, toelichtende mededelin g voigt
beeldzin: 'De ch ristende moc raten
maar een heel verhaa l. Nog beter is
het deze op en ingszin wat speci fieker c.q. de liberalen stemde n tegen de
moti e', waarin de afkorting gebruikt
te mak en . Oat u met uw brief iets
is als syno n iem van ell.
wilt meedelen , ligt nogal voo r de
Het feit dat we n iet allemaa l hethand. Vat liever dir ect in uw openingszin het onderwerp van uw brief zelfde verstaan onder c.q., kan tot
samen: Hierbij delen wij u mee dat wij verwarr ing leiden . We adviseren
graag ingaan op uw offerte van 2 augus- daaram deze afkorting te verm ijden .
tus jl. Of, iets minder for mee l maar
Ga eerst na of u gewoo n of of ell kunt
nog directer: Graaggaall wij ill op uw gebru iken . Zo nie t, kies dan voo r een
offerte vall 2 augustus jl.
formulerin g die duidelijk aangeeft
wat u bedoelt , zoals in zin 2.
<

I

_ _ _ _ _ __ _ __ __ __ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 235

--'

ONZE TAAL 1995 • 10

Marten Toonder heeft voor zijn Bommelverhalen zo'n 1500 persoonsnamen verzonnen; Bulle Bas, Bu! Super en Hiep Hieper, Terpen Tijn en Argus zijn gemakkelijk te doorgronden. Maar wat zit er achter Amos W. Steinhacker, Kobbe Kobbema en Tom Poes?
Dit is de derde bijdrage in een serie artikelen over het taalgebruik van Marten Toonder, in verband met het erelidmaatschap van het genootschap dat hem op 21 oktober zal worden toegekend.
Drs. I. Bruggenvan, redacteur van Heer Bommel - Volledige werken - De dagbladpublikaties

ersoonsnamen in de Bommelverhalen
n elke aflevering van de Bommelverhalen kan de lezer genieten van Marten Toonders specifieke taalgebruik: zijn milde ironie, de vele stijlfiguren en talrij ze nieuwvormingen. Zijn spel met de
:aal is heel duidelijk zichtbaar in de
naamgeving van de honderden personages die in de verhalen voorkomen. Vermoedelijk heeft Toonder
7-ón 1500 namen bedacht. Met een
naam stelt de auteur ons niet alleen
het personage voor, hij kan ons door
middel van namen ook iets over die
persoon en diens karakter vertellen.
• (ON)DOORZICHTIGE
PERSONAGES

De namen in de Bommelverhalen
zijn niet volgens vaste regels geconstrueerd, maar er zijn toch wel enkele
groepen of categorieën te onderscheiden. De eerste en gemakkelij kst herkenbare
groep is die waarbij de naam overeenkomt met de
uiterlijke verschijningsvorm van
het personage.
Tom Poes is een
kat, kapitein Wal
Rus is een walrus,
professor Joachim
Terpen Tijn
Sickbock is een
bok en de arts Baboen is een aap. Er
zijn ook namen die een kenmerk van
het dier in zich hebben. Wolle Waf is
een hond, en Wammes Waggel is een
gans.
Bij anderen sluit de naam aan bij
het beroep dat de persoon uitoefent.
Terpen Tijn bijvoorbeeld is kunst236

deel van zijn autobiografie, Het geluid
van bloemen (1993), schrijft Toonder
dat het gebakje de directe aanleiding
voor de naam is geweest.
"Ik legde uit dat ik om drie uur die
afspraak had, zonder dat ik een naam
wist voor de poes. Ze [Phiny Dick,
J.B.] keek verrast op van haar gebakje, en zonder verder na te denken
dokter Baboen
riep ze lachend dat ik hem toch Tompoes kon noemen. Die had ze net geschilder. Iets ondoorzichtiger is de
naam van de vliegtuigmonteur Egger \ zien bij Berkhof: een stapeltje tomAvegaar in `Heer Bommel en zijn hel - ' poezen."
dendaden'. Het woord egger is een '
verbastering van avegaar, en dat laat- Er heeft ook een echte Tom Pouce
bestaan. Dit was een lilliputter, die in
ste is de aanduiding voor een grote
de vorige eeuw op kermissen te beboor. De naam past dus uitstekend
bij iemand die veel met gereedschap zichtigen was. Met hem heeft Tom
Poes de kleine gestalte gemeen, waar
werkt.
in de eerste verhalen een paar maal
Bij de derde te onderscheiden
groep vertelt de naam ons al iets over op gewezen wordt.
het karakter van het personage. In de
naam Bulle Bas zit het norse karakter • DE HELDER KRAAIENDE
van de politiecommissaris van Rom- De naam van heer 011ie, Olivier B.
Bommel, heeft de opbouw van een
meldam besloten. En ook de naam
Amerikaanse naam. Hij bestaat uit
Pikkin verraadt direct het inhalige
een voornaam voluit, een zogenaamkarakter van de boosaardige dwerg.
de `middle initial' en daarachter de
Over de namen van de twee
familienaam. Dit type namen komen
hoofdpersonen is veel meer te zeggen. Tom Poes lijkt eenvoudig, maar we ook tegen bij enkele Amerikaanse
er zijn allerlei verbanden met andere presidenten: Franklin D. Roosevelt,
John F. Kennedy, Lyndon B. Johnzaken te leggen. De achternaam
son. De ruitj esj as die heer Bommel
Tom
komt overeen met het uiterlijk:
draagt, wijst ook in de richting van
Poes is een kat. Zijn voornaam lijkt
willekeurig, maar er bestaat in de lite- Amerika.
Het woord bommel heeft in het
ratuur nog een beroemde kat Tom. In
1760 verscheen The Life and Adventu- WNT wel vijf verschillende betekenissen. Bommel is onder andere afgeres of a Cat, waarvan de hoofdpersoon ook Tom heet. Het boek was zo leid van het woord bom en kan toegepopulair dat het woord tomcat sinds- past worden op grote, vooral dikke
mensen en dieren. In het Vlaams
dien in het Engels gebruikt wordt
duidt men met het woord iets aan
achternaam
en
voor een kater. Voorwat
groot is in zijn soort.
weer
van Tom Poes vormen samen
Een van de bekendste figuren uit
één woord: tompoes. In het tweede

Toander s Christiaan Roorda - De Bilt
'

Rommeldam is markies De Canteclaer van Barneveldt. De naam maakt
direct een deftige, aristocratische indruk. Het is een dubbele naam met
twee c's, ae, en dt op het eind. Canteclaer is ook de naam van de haan in
Van den vos Reinaerde. Het woord laat
zich makkelijk duiden. Cante komt
van cantare en claer is `helder'. De
naam betekent `de helder zingende
of kraaiende'. Het markizaat van Barneveld mag misschien niet zo groot
zijn, het is wel de plaats die beroemd
is om zijn kippenboerderijen, en er
bestaat zelfs een apart hoenderras dat
naar de stad is vernoemd.

a

en van de bronnen van Toonders veelgeroemde taalgebruik is het Engels. Dat blijkt heel duidelijk uit bijvoorbeeld het verhaal `De transmieter'. Daarin komt een wezen uit de toekomst op bezoek in het heden doordat zijn transmieter (van het Engelse transmitter) niet goed werkt.
Hij verplaatst zich in een luchtkussenvoertuig, dat hij zelf omschrijft als
huiverkracht. En wanneer Super met dit voertuig wegrijdt, roept het wezen
uit de toekomst wanhopig uit: "Een vreugderijder!" De taal van de toekomst wordt bepaald door het Engels, zo wordt wel duidelijk. Voor lezers
van Onze Taal moet dit een deprimerende gedachte zijn.
In andere verhalen is het Engels meer verborgen aanwezig. De hoofdpersoon van het verhaal `De Atlantiër' is ene Lemuriël Baboen. Zijn achternaam moet afgeleid zijn van het Engelse woord baboon, `baviaan'. En in
wellicht het beroemdste Bommelverhaal, `Het kukel', figureert de Grote
Droon. Hoe toepasselijk die naam is, blijkt wel als je bedenkt dat het Engelse drone `dar' (mannetjesbij) kan betekenen, en als je de kleine ventjes ziet
die als bezige bijen de Grote Droon moeten dienen.
De kleine, glibberige wezentjes in `De pronen' zijn afkomstig uit proondril, u weet wel. Ze blijken zeer bevattelijk voor het jargon van ambtenaren
en agogen. Het Engelse bijvoeglijk naamwoord prone kan onder meer betekenen 'vatbaar, gevoelig'. Het is duidelijk dat Toonder aan deze betekenis
heeft gedacht.
Een ander voorbeeld betreft een uitroep van Kwetal. Als Prlwytzkofski
hem iets te hardnekkig ondervraagt, roept Kwetal getergd: "Jij doet aan
breinpluk." Hier schemert de Engelse uitdrukking picking one's brain door
de taal van het kleine volkje heen.
En het woord denkraam, is dat niet afkomstig van het Engelse frame of
mind? Of laat ik mij nu als een vreugderijder meevoeren op de huiverkracht
<
van de Engelse taal?

E

In het verhaal `Tom Poes en de tij wisselaar' treffen we in de eerste aflevering een markant duo aan: de tijwisselaar Oene Horletoet en zijn leerling Kobbe Kobbema. Die namen
hebben een Noord-Nederlands karakter. Oene is een oude Friese mansnaam, en het achtervoegsel -ma in
Kobbema treffen we ook aan in namen uit onze noordelijke provincies.
Kobbe is de benaming voor de kap- of
kokmeeuw, en zo is Kobbe Kobbema
ook getekend: zijn naam is gelijk aan
zijn uiterlijk. Horletoet heeft twee betekenissen: het kan een werktuig
cirkel, zodat het zeewater zich zal tezijn, een bepaald soort schaaf om
rugtrekken, vraagt de leerling in afletraptreden uit te schaven, maar ook
een kruik om koffie in te bewaren.
vering 4679: "Gaan we nu een beetje
rusten? Ik heb trek in koffie." Zijn
Wie nu die tweede betekenis kent,
leest de tweede aflevering van het
leermeester reageert verontwaardigd.
"Koffie!' zei de ander afkeurend.
verhaal heel anders. Als de tijwisselaar klaar is met het trekken van een `Rust! Je moet leren, dat er voor een
tijwisselaar nooit rust is. Kijk om je
heen!" De man die koffiepot heet,
gunt zichzelf geen tijd om koffie te
drinken.
• DE BOVENSTE TIEN

In 1963 introduceerde Toonder
in de Bommelverhalen een nieuwe
groep personages: de Bovenbazen.
Het zijn tycoons, magnaten die alles
bezitten. De naam bovenbazen is een
prachtige vondst. Hij is afgeleid van
de zegswijze je hebt altijd baas boven
baas: ieder heeft zijn meerdere.
Deze lieden hebben echter niemand boven zich en heten daarom
bovenbazen. De groep heeft ook
nog een andere naam: de Bovenste Tien. Hier speelt Toonder
een spel dat van groot belang is voor het verdere
verloop van het verhaal.

Oene Horletoet

De Bovenste Tien is een vertaling van
het Engelse begrip the upper ten, een
afkorting van upper ten thousand, de
benaming voor de sociale bovenlaag
van New York..In upper ten heeft ten
zijn functie als telwoord verloren,
maar Toonder pakt die weer op. De
groep heet de Bovenste Tien, maar zij
bestaat slechts uit negen personen.
Ook voor bovenbaas Nahum Grind is
dat een raadsel. Hij zegt: "We zijn
maar met zijn negenen. Waarom
worden we de Bovenste Tien ge237
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ste iniana
ommelverhalen verschenen in vele talen en uiteenlopende vormen: van
een enkele bundel in het Tsjechisch en het Maleis tot een jarenlange
kranteserie in he Frans (45 jaar) en het Zweeds (30 jaar). Op 21 oktober
van dit jaar verschijnt er een wel heel bijzondere Bommelvertaling: De Thoma
Fele nec non et de larva Bornineisteiniana, het Bommelverhaal 'Tom Poes en het
stein' in het Latijn. De vertaler daarvan is de classicus dr.
spook van Bommel
K.H.E. Schutter uit Nijmegen. Hoe geef je een goede vertaling van het virtuoze, subtiele en speelse idioom van Marten Toonder in een taal als het Latijn?
En: is een 'dode taal' als het Latijn überhaupt geschikt voor een vertaling van
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een verhaal uit een moderne, levende taal?
Dr. Schutter: "De uitdaging is ondanks alles de bondigheid van het Latijn te
behouden. Het Latijn is onder meer in het voordeel doordat het geen lidwoorden kent, persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden soms weg kunnen
blijven, naamvalsuitgangen voorzetsels vaak overbodig maken, deelwoordconstructies hele bijzinnen kunnen vervangen, en doordat de hulpwerkwoorden hebben, worden en zullen in het Latijn niet voorkomen. Het nadeel van: het
Latijn is dat in die taal moeilijk abstracte begrippen en moderne woorden uit
te drukken zijn. Bovendien mist het Latijn het gemak van bijvoorbeeld het
Grieks om samengestelde woorden te vormen: bij het vertalen van alledaagse
woorden als vuilnisvat, bloemtafeltje en spookhuizen moest ik mijn toevlucht
nemen tot omschrijvingen.
Inse
De typische eigennamen in de Bommelverhalen heb ik soms een
en
Borninelius
werd
Bommel
uitgang achter de Nederlandse naam gegeven
werd
Zielknijper
Doddel(tje) Doddeli(uncul)a en soms in het Latijn vertaald:
Torquanirnus (van torqu = 'knijp' en anirnus = 'ziel'). Het venfranste Nederlands
van markies De anteclaer heb ik weergegeven door Griekse woorden: in elitaire Latijnse kringen vervulde het Grieks namelijk een zelfde rol. De zin
'Aqua Vitae stond er op het etiket, en hoewel Tom Poes niet veel Lat kende...' werd 'Hygrasia Zooès stond er op het etiket, en hoewel Tom Poes niet
veel Grieks kende...' In bepaalde gevallen heb ik Griekse tussenwerpsels zelf
moeten verzinnen, met behoud van hun taalkundige betekenis. En het door
Toonder zelf gebruikte Latijn werd 'chic' Latijn van Livius en Plautus, dat zich
onderscheidt van het basis-Latijn van Caesar en Cicero in de rest van de tekst.
,^

1'.,

,

11

b ij de herpublikatie van het verhaal
eerder dit jaar in NRC Handelsblad
tot een verontwaardigde ingezonden
brief en dito wederantwoorden. De
achternaam Steinhacker is het Duitse
equivalent van (John D.) Rockefeller,
de Amerikaanse oliemagnaat en miljardair. Wie stenen hakt krijgt grind,
en misschien is zo de tweede bovenbaas aan zijn naam gekomen. Ovengens heet de secretaris van Amos W.
Steinhacker Steenbreek. Ook hier
weer het breken van stenen. Het
woord is niet door Toonder bedacht;
het bestond al in onze taal, waar het
de naam is van een plantegeslacht.
Uit deze enkele voorbeelden blijkt
duidelijk dat de namen bij Toonder
veelal een diepere betekenis hebben
en met zorg gekozen zijn.
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Eén ding moet de lezer van De Thoina Fele nec non et de larva Bornmelsteinia na niet vergeten. He Latijn was bestemd om voorgedragen of hardop gelezen
te worden. Met de mooie Italiaanse uitspraak klinkt het geschreven Latijn
welluidend en zoetvloeiend."
professor Joachim Sickbock

I

noemd? Er kan er nog best eentje bij. een Amerikaanse naam. De beide
Dat zou leven in de brouwerij bren-voornamen Amos en Nahum zijn gelijk aan die van twee joodse profeten
gen." Die lege plaats zal ingenomen
uit het Oude Testament en leidden
heer
Bommel.
Zijn
hanworden door
kadelingen in het krachtenveld van
pitaal en aandelen zzijn voor de ovenige leden geheel ondoorzichtig en
worden als een ragfijn s p e I?aange
merkt, maar zijn zetten worden gelukkig ingegeven door het feit dat
heer Bommel meer heer is dan bovenbaas.
Amos W. Steinhacker en Nahum
Grind zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van deze groep. De eerste
bezit de olie en vijf negende van de
ritssluitingen, de tweede is van de
motoren. De naam Amos W. Steinhacker heeft weer de opbouw van

Nahum Grind en Amos W. Steinhacker

links: markies De Canteclaer van Barneveldt
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ssel of Lille?,,
Raphael de Rue - leraar Nederlands, Venlo

e officiële Lijst van landnamen (1993) vermeldt
ook de namen van
hoofdsteden: Peking, Boekarest, Bagdad. Allemaal
ver weg. Maar hoe zit het met de benaming van steden dichterbij?
In veel gevallen gaat het niet zozeer om de schrijfwijze als wel om de
woordkeus. Veel plaatsen over de
grens worden in het Nederlands met
een totaal andere (soms vertaalde)
naam aangeduid: Bergen (= Mons,
België), Rijssel (= Lille, Frankrijk),
Atrecht (= Arras, Frankrijk) . Veel Nederlanders kennen de Nederlandse
naam niet (Vlamingen wel) of weten
niet bij welke plaats hij hoort. Dat
wij vaak willekeurig kiezen voor de
oorspronkelijke of voor de Neder
benaming, wordt geïllustreerd
-landse
door de toerist die beweert 'via Luik
en Bastogne naar Luxemburg' te reizen. Waarom niet Bastenaken? En
waarom niet Liège en Luxembourg?
Zoek niet naar de ratio achter dit verschijnsel, maar leg je neer bij wat algemeen gebruikelijk is.

enige jaren geleden aan: een ANWB bord in Maastricht wees de reiziger
de weg naar Aix-la-Chapelle. Een
Franse aanduiding voor een Duitse
plaats op een Nederlandse wegwijzer.
Voor Walen glashelder, voor Maastrichtenaren wellicht ook, maar zou
de gemiddelde Nederlander doorhebben dat het hier om Aken gaat?
Je komt er niet met te zeggen 'We
kiezen de naam die in ons taalgebied
gebruikelijk is.' Want wie moet die
borden lezen? Vlamingen spreken
van Rijssel, Nederlanders van Lille.
Moet een Franse toerist op weg naar
huis ook de Nederlandse benaming
kennen?

Opbergmap
Onze Taal
Het genootschap heeft
een opbergmap laten maken waarin u twee jaargangen van het tijdschrift
Onze Taal (totaal 600
bladzijden) kunt opbergen. De map heeft een
stevig omslag met een
groene linnen buitenkant.
De rug en de voorkant
zijn voorzien van het
naambeeld van het genootschap. De tijdschriften worden aan de binnenzijde van de map bevestigd met behulp van
de bijgeleverde spelden.

•

Aix-la-Chapelle:
een Franse aanduiding
voor een Duitse
plaats op een
Nederlandse wegwijzer.

Maar daarmee is de kous niet af. Het
ANP zal de officiële lijst als uitgangspunt nemen, maar wat doet de
ANWB? We lezen namen van Europese steden op wegwijzers en in
spoorboekjes. Een onduidelijkheid
daarin kan letterlijk vergaande gevolgen hebben. Nog steeds begeven veel
landgenoten zich zuidwaarts met
slechts een gratis routekaart als oriëntatiemiddel. Paniek dus wanneer in
België de aanduiding Lille maar niet
wil verschijnen, maar wel Rijssel. 'We
zitten fout, pa!' Op de terugweg
speelt een vergelijkbaar probleem: bij
de Frans-Belgische grens staat nergens Gent aangegeven. Wel Gand,
maar dat is op onze low-budget-wegenkaart niet te vinden. Elk jaar weer
breekt veel Nederlanders het zweet
uit als zij - onmiddellijk na het verlaten van hun vaderland - het bord
Luik nergens meer zien.
Het toppunt van verwarring trof ik

U kunt de opbergmap in
uw bezit krijgen door

Kortom: hoe moeten wij elkaar vinden in ons 'verenigd' Europa? Dat
kan door scholing. Bij topografie leren we de naamgeving in verschillende talen. Maar een eenvoudiger en
meer voor de hand liggende oplossing is een meertalige aanduiding op
wegwijzers, op landkaarten en in
dienstregelingen. Dat is beslist geen
nieuw idee: in veel landen - vooral
(ex-)koloniën - is het heel gewoon.
Voor binnenlands gebruik kunnen
wij het ons wel veroorloven te kiezen
voor de ene of de andere taal, maar
in het (taal)grensoverschrijdende verkeer vereisen doelmatigheid en gastvrijheid dat plaatsnamen voor iedereen begrijpelijk aangegeven staan.
Tot het zover is, behelpe men zich
<
met een goede landkaart.

f

19,90 over te maken op
postbankrekening 4265902
van het Genootschap Onze
Taal in Den Haag, onder
vermelding van opbergmap.
De map wordt u dan binnen vier weken zonder verdere kosten toegestuurd.
(Bestelling en betaling vanuit Belqie: 390 fr. op rek.
000-1635566-49.)
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aak vragen wij ons af wie u, lezer van Onze Taal, nu eigenlijk
bent, en wat u vindt van het
blad: vindt u het interessant,
leesbaar, toegankelijk en leuk
genoeg? Komen de onderwerpen
waarin u geïnteresseerd bent voldoende aan bod? Hoe waardeert u de
vaste rubrieken? Bent u tevreden
over de vormgeving? Wat zou er volgens u allemaal beter kunnen?
Het is alweer zeven jaar geleden
dat dit voor het laatst grondig is uitgezocht. Vandaar dat we een nieuw
onderzoek hebben laten uitvoeren,
door twee Haagse HEAO-studenten
communicatiekunde. In december
van vorig jaar stuurden zij 1992
Onze-Taalabonnees een enquêteformulier toe; zij ontvingen er 988 ingevuld terug - een respons van 49,6%,
ruim voldoende om te kunnen spreken van een representatief onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat
het aantal vrouwelijke abonnees aanzienlijk gestegen is. En dat OnzeTaallezers nog steeds het meest geïnteresseerd zijn in het onderwerp
'goed of fout taalgebruik'. En natuurlijk nog veel meer.
Hieronder volgt een samenvatting
van al die uitkomsten; waar mogelijk
vergelijken we de resultaten met die
van de (minder uitgebreide) onderzoeken uit 1984 en 1988.

WI:

ANT

I^1.1

ILT

Resultaten lezersonderzoek
Redactie Onze Taal

tot de categorie 36-50-jarigen, maar
nu vormen ze 38,9% van het totaal;
in 1988 was dat nog 32,8%.
Een andere trend is de geleidelijke
toename van hoogopgeleide lezers;
77,4% volgde een hbo- of universitaire opleiding, een stijging van 4% ten
opzichte van 1988, en van 14% ten
opzichte van 1984. Binnen die groep
nam het aantal lezers met een uni
opleiding af (met 6%), en-versita
vermeerderde het aantal hbo'ers (met
9,8%). Verreweg de meeste abonnees
zijn werkzaam in het onderwijs; ook
de twee vorige onderzoeken leverden
deze uitkomst op. Overige veelgenoemde werkkringen zijn de administratieve sector, de media en het kader van het bedrijfsleven.

seerd zijn, naast Onze Taal ook een
ander taal- of literair tijdschrift lezen,
maar dat valt tegen: het geldt voor
slechts 14,4% van de lezers.
HET TIJDSCHRIFT

Erg benieuwd waren we - we geven
het toe - naar het antwoord op de
vraag 'Welk rapportcijfer geeft u het
tijdschrift?' Het viel ons zeker niet tegen: het gemiddelde cijfer is een 7,9.
Hoe kwam u tot die beoordeling?
Uit vragen naar de algemene waardering bleek het volgende. U vindt
Onze Taal prettig leesbaar (94,4%),
deskundig (91,1%), niet oppervlakkig
(88%), boeiend (83,9%) en niet moeilij k te begrijpen (83,5%). Een meerderheid van de lezers (61,1%) vindt
Onze Taal bovendien vermakelijk;
het valt op dat van de jongeren tot
UW LEESGEDRAG
26 jaar maar liefst 79,7% deze meOnze Taal heeft betrekkelijk veel
ning is toegedaan.
meldde
zich
53,2%
'nieuwe lezers';
Over de vormgeving van het tijdna 1990 aan. Ook in 1988 bleken
schrift bent u goed te spreken; 91,2%
veel lezers niet langer dan vijf jaar
WIE U BENT
van de ondervraagden is er tevreden
De gemiddelde Onze-Taallezer is een abonnee te zijn: 48,5%.
Het tijdschrift wordt goed gelezen: over. In 1988 was dat percentage nog
46-jarige, hoogopgeleide man die
83,9%, dus de in 1991 vernieuwde
31% van de ondervraagden leest het
werkzaam is in het onderwijs. Wie
vormgeving lijkt in goede aarde te
helemaal, 52,2% grotendeels. Ook
van een flinke generalisatie houdt,
zijn gevallen.
wordt er goed 'meegelezen'; ieder
zou dit kunnen afleiden uit de antOok over de verhouding tussen
woorden in het hoofdstuk 'Persona- exemplaar van het blad komt onder
lia'. Maar het is natuurlijk interessan- ogen van gemiddeld bijna twee men- tekst en illustraties zijn er weinig
ter om die antwoorden wat gedetail- sen. Bij het huidige abonneebestand klachten: 86,9% vindt die verhouding goed. 10,6% vindt dat Onze
leerder te bekijken. Dan blijkt dat het van 42.000 is het werkelijke bereik
Taal te veel tekst bevat; niet meer
ruim 80.000.
aantal vrouwelijke abonnees in tien
dan 1, 7% klaagt over te veel illustraVelen bewaren het tijdschrift na
jaar tijd meer dan verdubbeld is (in
ties. 'Slechts' 52,5% vindt de kwalilezing geheel of gedeeltelijk (86,1%)
1984 nog maar 17% van het totaal,
teit van de cartoons goed, 41,2%
of geven het aan anderen (5,4%) in 1994 40,4%). En dat die nieuwe
vindt ze 'niet goed, ook niet slecht'.
vrouwelijke abonnees gemiddeld een wat dat betreft is er vrijwel niets ver
sinds het onderzoek van
-ander Sinds januari proberen we aan deze
stuk jonger zijn dan de mannen; de
'bezwaren' tegemoet te komen, door
1988.
groep lezers tot 26 jaar bestaat voor
Waarom wordt Onze Taal eigenlijk vaker een beroep te doen op verschil60,9% uit vrouwen, bij de groep vijfgelezen? 'Uit belangstelling' (30,7%), lende illustrators en cartoonisten.
tigplussers is dit percentage maar
27,9. Ondanks die jonge vrouwelijke 'om op de hoogte te blijven' (20,4%), Aan het verzoek om meer kleur in
het blad te brengen, is inmiddels ook
'ter ontspanning' (11,2%) en 'benieuwkomers is het totale lezersbetegemoetgekomen: met ingang van
stand een beetje ouder geworden; net roepsmatig' (6,9%). Je zou denken
deze jaargang is een (jaarlijks wisseals in 1988 behoren de meeste lezers dat mensen die zo in taal geïnteres240
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lende) steunkleur toegevoegd.
De gemiddelde lengte van de artikelen wordt door 89,9% goed gevonden; de meningen van hen die daar
anders over denken, vallen vrijwel tegen elkaar weg: 4% vindt de stukken
te kort, 5,2% te lang.
Op de vraag 'Mist u in Onze Taal bepaalde onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien ?' antwoordde 71,8% ontkennend. De overigen
noemden sterk uiteenlopende 'gemiste' onderwerpen: van 'het bewerken
van boeken voor filmscripts' tot taalpathologie, en van computerlinguïstiek tot taalverwerving bij apen. Bij
deze suggesties zijn er nauwelijks
echte uitschieters te ontdekken; 'literaire taal' werd een aantal keren genoemd, en ook 'taalverloedering'.
Slechts weinig lezers vinden dat
bepaalde onderwerpen oververtegenwoordigd zijn: 9,9%. Zij vinden dat
er wel wat minder aandacht mag zijn
voor vooral spelling en de herkomst
van woorden.

Opmerkelijk laag scoorde 'puzzels'
(twintigste en laatste plaats met
15,6%; in 1988 nog 32,2%). Verder
springt de daling van 'herkomst van
woorden' in het oog: 68,5% (in 1988
nog 88,1%), de daling van 'taalzuivering' (van 68,1% naar 47,8%), en de
stijging van 'argumentatie' (61%, in
1988 47,4%).

gebruik maken van de diensten van
de Taaladviesdienst; 59,8% van de lezers kent deze dienst. 11 % heeft er
weleens gebruik van gemaakt. Duidelijk is dat de meeste abonnees zich
meer lezer dan lid voelen - overigens
net als vroeger.
0 GEEN MIERENPEDICURE

Hoewel Onze Taal de laatste jaren alDe vraag 'Op welke punten kan Onze weer dikker is geworden (van 200
Taal volgens u verbeterd worden'
bladzijden in 1988 naar ruim 300 in
ontlokte 44,5% van de ondervraag1994) mag het van u best wat dikker
den een antwoord. Bij elkaar vormen zijn, en wat vaker verschijnen - niet
ze een interessante verzameling uitonplezierig voor de redactie, net als
eenlopende (en elkaar niet zelden te- het rapportcijfer 7, 9.
gensprekende) adviezen. Veelvuldig
Ook naar uw mening is er nog
wordt er gepleit voor meer illustraties veel te leren over, te onderzoeken
en cartoons, en ook de vormgeving
aan en te (glim)lachen om taal. Er
leidde tot aardig wat opmerkingen;
blijft voor de redactie dus veel werk
de suggesties die neerkomen op
te doen. Een blad vol bruikbare taal'graag rustiger' komen even vaak
adviezen, boeiende interviews, vervoor als tips in de trant van 'graag le- slagen van onderzoeken, taalnieuws
vendiger'.
en discussies over grote én subtiele
Ook over de vraag of Onze Taal
taalverschillen, zonder te vervallen in
'wetenschappelijker' moet worden,
al te microscopische kwesties - 'mielopen de meningen uiteen. Er wordt renpedicure', zoals een van u het
bijna even vaak om 'meer diepgang' noemde - zo'n blad willen we graag
Het aantal vaste rubrieken en series
als om 'minder wetenschappelijkvoor u (blijven) maken.
ten opzichte van het aantal overige
heid' gevraagd; opvallend is dat bij
Wij danken alle 988 deelnemers
artikelen wordt door een ruime meer- die laatste verzoeken vaak ook om
aan het onderzoek, in het bijzonder
derheid van 85,1% 'goed' gevonden; meer lichtvoetigheid wordt gevraagd. voor de vele suggesties. <
6,7% vindt dat er te veel rubrieken
Zeker zo opvallend vinen series zijn; van slechts 2,9% mag
den wij het dat ruim een
het wel iets meer.
kwart van de antwoorden
Hoe worden de verschillende ruop de vraag naar 'suggesbrieken gewaardeerd? Het meest bent ties voor verbetering' aanu te spreken over 'Ruggespraak' (gesporingen zijn om vooral
middeld rapportcijfer 8,2) en 'Vraag
zo door te gaan.
en antwoord' (7,9). De ingezonden brievenrubriek 'Reacties' en 'Het
HET GENOOTSCHAP
proefschrift van...' staan het laagst op Wie geabonneerd is op
de lijst, maar werden nog steeds met Onze Taal, is automatisch
een ruime voldoende gewaardeerd.
ook lid van het gelij knaOmdat velen de rubriek 'Spraakmige genootschap; slechts
makers' niet herkenden als onze
34,5% van de ondervraaginterviewrubriek, is die inmiddels
den vindt dat belangrijk,
omgedoopt tot 'Interview'.
60,6% noemt het onbelangrijk. Misschien heeft
SUGGESTIES
dit wel iets te maken met
Welke onderwerpen vindt u belang- het 'imago' van het gerijk? 'Goed of fout taalgebruik' staat nootschap; de vraag 'tymet 92,1% royaal op de eerste plaats, peer het genootschap in
zij het iets minder royaal dan in
één woord' leverde veel
1988, toen maar liefst 96% dit onder- typeringen op als 'deswerp het belangrijkst vond; ook in
kundig', 'nuttig' en 'dege1984 had deze kwestie de hoogste
lijk', maar het vaakst luidprioriteit. De rest van de top vijf: 2.
de de kwalificatie 'onbespreek- en schrijftaal; 3. spelling; 4.
kend' .
grammatica; 5. actualiteiten op taalWie lid is van het Gegebied.
nootschap Onze Taal kan
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\i\Te zien wel
n de vorige aflevering (in het
juli/augustusnummer) besprak ik
onder andere een type wel dat
twijfel uitdrukt, dan wel bevestiging van eerder gekoesterde twijfels. U weet wel: Ben je wel helemaal

Die zinnen zullen wel niet bedoeld
zijn om de ander een hart onder de
riem te steken. Laten we het hulpwerkwoord zullen weg, dan krijgen
we iets heel anders:

gaat waarop een antwoord zou kunnen volgen als `ik wil wel een keer
naar je schilderijen komen kijken',
een beleefdheidsantwoord van de
eerste orde dus.

goed snik, of Ik zei wel dat het daar niet

2c Het volgende dorp is wel waardeloos.
3c We krijgen binnenkort wel ruzie.

5 Als je weggaat, wil je dan wel alles
terugleggen zoals je het gevonden
hebt?

pluis was.
0 HART-ONDER-DE- RIEM -WEL

Wel in 2c is, geaccentueerd, een versterkend wel, en ongeaccentueerd een
tegenstellend wel (wel waardeloos,
maar daarom niet getreurd). Zin 3c
kan wel geruststellend bedoeld zijn,
maar alleen voor een persoon die
1 Ik kom wel naar jou toe.
niet bij `ons' hoort, en die er veel be2 In het volgende dorp is wel een
lang bij heeft dat `wij' ruzie krijgen.
restaurant.
Dat kan. Jazeker. De een zijn dood is
3 We redden het samen wel.
de ander zijn brood. En natuurlijk, 3c
kan ook geruststellend bedoeld zijn
In al deze gevallen wordt een uit
voor de gevechtspartner in spe, maar
een belofte gedaan die de
-sprakof
dan wel ironisch: de spreker wil in
aangesprokene positief zal waarderen. Tenminste, dat neemt de spreker dat geval suggereren dat de aangeaan. In 1 wordt een voornemen geuit sprokene op ruzie uit is.
dat de spreker bij machte is uit te
BELEEFDHEIDS -WEL
voeren. In 2 en 3 daarentegen treffen
Het
we-redden-het- samen-wel -wel is
onzekerheid
een
element
van
we
een beleefdheidsuiting van de eerste
aan. De spreker drukt een zekere
mate van waarschijnlijkheid uit, en
orde. In een verzoek van de vorm
wil-je -wel kunnen we een beleefdook iets in de geest van `als het niet
zo is, dan zal dat niet aan mij liggen'. heidsuiting van de tweede orde zien:
Die nuance van onzekerheid wordt
4 Wil je wel een keer naar mijn
ook uitgedrukt door toevoeging van
schilderijen komen kijken?
het hulpwerkwoord zullen:

Er is ook een wel dat erop gericht is
twijfel bij de ander weg te nemen, of
in het algemeen de lasten voor anderen te verminderen. Zie:

2a In het volgende dorp zal wel een
restaurant zijn.
3a We zullen het samen wel redden.

Hier drukt de combinatie zal wel echter geen geruststelling uit. Dat lijkt
op het eerste gezicht wel zo, maar dat
komt eerder doordat de aanwezigheid van een restaurant en het het-samen-redden ook zonder meer wel aangename perspectieven kunnen bieden. Maar bekijk nu:
2b Het volgende dorp zal wel waardeloos zijn.
3b We zullen binnenkort wel ruzie krijgen.
242

Wel wordt hier gebruikt om te laten

merken dat het om een uitnodiging

•

Een constructie als
Ik heb het wel gezien

De spreker wil kenbaar maken dat hij
ordelijkheid op prijs stelt. Hij neemt
aan dat de aangesprokene de beleefdheid heeft daar rekening mee te houden. Natuurlijk leidt deze superbeleefdheid gemakkelijk tot ironie:
6 Wil je wel als de donder daarmee
ophouden?

Hoe dan ook, wel in dit type vragen
gaat uit van een zekere bereidheid
van de ander om iets in het voordeel
van de vrager te doen. Het voordeel
van de dialoogpartner hoeft niet heel
erg groot te zijn. Wel kan ook gebruikt worden om een lichte graad
van ongerustheid omtrent een derde
persoon of omtrent de spreker zelf
weg te nemen.
7 V: Kom je wel op tijd op je werk, nu
de bussen staken?

A: 0 ja, ik neem wel een taxi.

Het wel in de vraag was natuurlijk
een twijfel -wel; het wel in het antwoord is een geen-paniek-ik-kom -erwel -wel.
AFWIJZEND WEL

Nog verder zingt dit wel zich los van
het we-redden-het- samen-wel -wel,
wanneer dit het signaal lijkt te geven
van met-mij -gaat-alles-goed-en-bemoei-j e-alsj eblieft-verder-niet-metmij :

riekt naar ironie
•

8 Ik zie wel. Ik bekijk het wel.

Kortom: het ik-zie-wel -wel. Nu kunnen ook hier de rollen weer omgedraaid worden. Geen uitnodiging tot

O

soort dégeneré is van de eerste types
distantie, maar uitdrukking van diswel.
Zien, bekijken en goed zijn worden
tantie vinden we in zinnetjes van het
in deze uitdrukkingen toch al op een
type
heel ongewone manier gebruikt. De
constructies rieken naar ironie. An9 Ja hoor, het is wel goed met jou. Ik
derzijds, daar waar er ironie in het
heb het hier wel gezien.
spel is, moet er ook een serieuze interpretatie bestaan, of in ieder geval
In de gevallen 8 en 9 weet ik eigenbestaan hebben. Ik weet niet waar ik
lijk niet zeker of wel hier wel een

die moet zoeken.
Een beetje rommelen met taal lijkt
orde in de chaos te scheppen, zodat
we denken: nu weten we het. Veel
rommelen met taal maakt dat de
wanorde alleen nog maar groter
wordt. Dat geldt bij uitstek voor de
kleine woordjes. Daar is ook wel een
<
verklaring voor, dat wel.

Ve rgeten woorden
Amerijtje

Hans Heestermans

ange tijd geleden kocht ik
op een rommelmarkt in
Leiden een boek van Marie
C. van Zeggelen: Een Hofdame uit de 18de Eeuw, geschreven in 1937 en prachtig verzorgd, op geschept papier, uitgegeven door Meulenhoff. In het boek
staan talrijke woorden die nu door
niemand meer gebruikt en waarschijnlijk ook door niemand meer
begrepen worden. Een van die vergeten woorden is amerijtje in de volgende passage: "Ik wil U gaarne een momentje alleen spreken, Catootje', zei de de oude dame tot haar schoondochter. Men zat buiten, het weer
was zoo zoel - ook de kleine JanBernt genoot in een kinderstoel van
de schaduw der boomen. 'Wilt U dan
een amerijtje met mij binnengaan,
Mama?' stelde mevrouw Catharina
voor."
Amerijtje betekent hier 'een poos

bestaat niet meer, en de overlevingsdereen onmiddellijk duidelijk zijn.
Het is de verbastering van Ave Maria, kansen van het woord zijn dan gering. Maar woorden voor 'een poosje'
een gebed tot Maria. Eigenlijk wil
amerijtje dus zeggen `een zo korte tijd zijn van alle tijden, en dus zou je verwachten dat die niet zo makkelijk
als nodig is voor het uitspreken van
in
dat gebed'. Kennelijk werd er vele het veld zouden moeten ruimen.
Kennelijk heeft de taalgebruiker de
talen en in vele tijden nogal snel gebeden: het Frans kende bijvoorbeeld neiging zo nu en dan grote schoonde zegswijzen cela n'a duré qu'un Avé maak te houden. Het 'vreemde', uit
('dat heeft maar één Ave Maria gehet Latijn afkomstige amerijtje is verdreven ten gunste van zijn echt -Neduurd') en je reviendrai dans un Avé
('ik kom in één Ave Maria terug').
derlandse soortgenoten. Net zoals we
In het Middelnederlands drukte
goal hebben vervangen door doelpunt,
men `van korte duur' niet met Avé
corner door hoekschop, penalty door
Maria uit, maar met paternoster. "Soe strafschop en hard disc door harde
langhe dat men hadde gheseit enen schijf.
paternoster", schrijft Jacob van MaerMaar het is geen wetmatigheid dat
lant; en in de Reinaert staat te lezen:
het vreemde woord het loodje legt.
Even vaak verdwijnt het Nederland"Eer men een pater noster soude lesen wael."
se. We spreken eerder van consumptie
Waarom verdwijnt zo'n bekoorlijk dan van vertering, en plee is allang
woord uit onze taal? Dat een woord
verdrongen door wc en toilet.
als blijde niet meer echt bestaat, is be<
De taal is onvoorspelbaar.
grijpelijk. De zaak waarnaar het verwijst, een in de oudheid en in de

'een tijdje', 'eventjes'. De her- -je',
komst van het woord zal niet voor ie- middeleeuwen gebruikt werpgeschut,

Engels?

Arthur Kooyman - Utrecht

et woorden die uit het Engels in het Nederlands overgenomen worden, is vaak
iets speciaals aan de hand. Allereerst nemen we in het Nederlands vaak de Amerikaanse uitspraak over: de Nederlander zegt
privacy met een ai - klank, niet zoals in het Brits Engels

met een korte i. Dit zelfde geldt voor de naam van de
eertijds populaire tv-serie Dynasty.
Daarnaast maken we in het Nederlands de woordbouw soms duidelijker door een streepje te plaatsen in
samenstellingen: zo spelt men vaak black-out, come-back,
feed-back, flash-back, follow-up, free-lance, lay-out en tryout. Het Engels zet dit streepje niet. Steeds vaker zie ik
enkele van deze woorden helemaal aaneengeschreven.
Het Nederlands geeft zo een eigen spellingwending aan
deze woorden.
243
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\i\Tie corrigeert de corrector?
Guus Rombouts - tekstschrijver/journalist, Amsterdam

rector toch vandaan? Het leven van
een schrijver is afwisselend, althans
hij weet de indruk te wekken dat het
dat is. Het leven van de corrector,
eindredacteur, is monotoon. Een
schrijver krijgt soms een honorarium
waar een corrector een week voor
moet ploeteren. Vergeten wordt dat
de schrijver soms weken niets verdient, en in de periodes dat hij dat
wél doet, dubbele uren moet draaien.
Een schrijver betaalt voor zijn vrij
een hoge prijs.
-heid

een verhaal over een ambulancechauffeur drie vaktermen die door
mij bij medici waren geverifieerd. De
'correctrice' van een personeelsblad
zet in mijn tekstbijdrage vier taalfouten die ik niet maakte. Recentelijk
schreef ik voor een managementblad
een column met daarin de zinsnede:
"overal meerdere keren naar terug te
moeten bellen". In druk las ik: "over-

taire vakgroep de opdracht om enke•
le orthodontiebrochures te schrijven.
Twee middagen was ik in een prak
In een telefoongesprek
Ik zag tientallen behandelingen,
-tijk.
sprak met diverse patiënten, en had
sprak de secretaresse,
vele keren overleg met de orthodontist over bepaalde woorden. De teksten die uiteindelijk naar de vakgroep type `ik-en-de-professor',
gingen, waren kindvriendelijk, op
welhaast sadistisch:
ooghoogte van de grootste doelgroep
- jongeren tussen de elf en vijftien
"Een tekstschrijver
jaar - zonder kinderachtig te zijn. Enkele dagen later kreeg ik teksten terug
moet pijn lijden."
waarin slechts drie regels intact waren gebleven. In een telefoongesprek
•
sprak de secretaresse, type 'ik-en-deprofessor', welhaast sadistisch: "Een
Uit mijn archief van ruim duizend
tekstschrijver moet pijn lijden." Deze
uitspraak is typerend voor de fricties gepubliceerde teksten de volgende
voorbeelden. Een gerenommeerd
tussen schrijvers en tekstbewerkers.
Waar komt de afgunst van de cor- autobladhoofdredacteur 'verbetert' in

verkeren. De corrector werd opgewaardeerd tot eindredacteur, editor,
tekstmanager. Managers zijn bestuurders. Hun werkgever betaalt de schrijver, en zij zijn de plaatsvervangende
baas. De schrijver is, in hun optiek,
ondergeschikte, heeft hun dusdanig
te gehoorzamen dat hij alles slikt.
Niet slikken leidt tot de bedelstaf.
Jammer dat er een auteurswet is.
Dom dat de meeste tekstmanagers
die niet kennen. Irritatie, onbegrip,
rechtszaal. Schrijvers, artiesten, zijn doorgaans - te vredelievend om hun
tijd, energie en talenten graag te verdoen met procederen.
Er is nog een andere oorzaak waardoor knechten bazen konden worden. Door de conjunctuurdaling en
een te groot media-aanbod, met veel
te veel marginale bladen, moet er een

it mijn schrijverschap komen
diepgewortelde negatieve gevoelens voort tegenover de beroepsgroep van correctors,
eindredacteuren en andere
'tekstbewerkers'. Deze functionarissen behandelen de schrijver vaak uiterst onzorgvuldig.
Ieder mens heeft in zijn schooltijd
weleens een voldoende voor een opstel gekregen. Daaruit de conclusie
trekken dat iedereen dus kan schrijven, is misplaatst. Schrijven is een
fascinerend spel, waarbij met zesentwintig lettertekens sfeerbeelden worden opgeroepen, nieuwe werelden
worden gecreëerd. Schrijven is soms - het een kwartslag kantelen
van de waarheid. Voor de schrijver is
daarbij de grammaticale onderbouwing van zijn schepping soms minder relevant. De confrontatie met de
niet-flexibele geest van een corrector
veroorzaakt regelmatig situaties waardoor het schrijfplezier dusdanig
wordt vergald dat men neigingen
krijgt om te stoppen met 'publiceren'.
'PIJN LIJDEN'
Begin 1994 kreeg ik van een universi-
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al meerdere keren te moeten bellen".

Ik ben zowat de enige Nederlander
die niet en en maar gebruikt aan het
begin van de zin. Daarvoor heb ik
MINACHTING ALS DRIJFVEER?
twee redenen: a) ze heten niet voor
De tekstbewerker ontleent zijn macht niks voegwoorden, en b) als startwoord
voegen ze niets toe, doen ze eerder
aan zijn rode pen. De rode pen die
afbreuk aan de kracht van een zin.
door een steeds groter aantal lieden
Liters Tipp-Ex heb ik al nodig gehad
subjectief, dus onkundig, wordt gehanteerd. Enkele keren heb ik teksten om die monstra uit mijn 'verbeterde'
teksten weg te smeren.
aangeboden aan drie verschillende
deskundigen. Telkens was ik verbijs0 PROMOTIE TOT TEKSTMANAGER
terd over de zo sterk uiteenlopende
eindbeoordeling. Uit jaloezie voortHoe heeft deze ontaarding kunnen
ontstaan? De corrector is niet meer
komende minachting lijkt vaak de
de ó zo nuttige krullenjongen van de
drijfveer achter 'tekstverbeterende'
artiest, iemand die enkel taalfouten
arbeid. Deze instelling zorgt ervoor
verbetert,
kromme zinnetjes rechtzet,
dat veel verbeteringen verslechterindrukproeven corrigeert. Het is heden
gen worden.
ten dage niet meer aantrekkelijk voor
het ego om in andermans schaduw te

HEERBOMMEL
VOLLEDIGE WERKEN - DE DAGBLADPUBLIKATIES

MARTEN TOONDER
VOLLEDIGE WERKEN

DE DAGBLADPUBLIKATIES
Voor het eerst volledig in boekvorm:
alle honderdzevenenzeventig dagbladverhalen
van Heer Olivier B. Bommel en Tom Poes;
bijna twaalfduizend dagafleveringen!

In veertig grote boeken, gebonden in fraaie band met bandbestempeling,
formaat 31 bij 24 cm; voorzien van leeslint.
Onverkort gezet naar de door Marten Toonder zelf geautoriseerde tekst!
Met alle tekeningen, perfect gereproduceerd van de originelen.
Gedrukt op zwaar kunstdruk-papier.
Met volledige, historisch-bibliografische verantwoording.
De uitgave verschijnt onder auspiciën van het Haagsch Bommel Genootschap.

De volgorde van het verschijnen van de banden geschiedt in overleg met de auteur.
Er worden vier banden per jaar uitgebracht;
alle verhalen daarin worden chronologisch opgenomen.
In 1990 is begonnen met deze unieke uitgave, waarin ook
alle verhalen zullen worden opgenomen die niet eerder in boekvorm verschenen.
Eind 1995 waren 20 banden verschenen, in het jaar 2000 zal de reeks volledig zijn.
De prijs is f 115,- per band;
prijswijzigingen voorbehouden, behalve voor vooruitbetaalde delen.

Deze Integrale Uitgave is eenmalig en de oplage is beperkt tot slechts 2.500 exemplaren.
Er zal geen bijdruk of herdruk worden gemaakt.
Er kan nog worden ingetekend; er zijn nog 150 series beschikbaar.
Reservering vindt plaats op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
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Een uitgave van Uitgeverij Panda,
onder auspiciën van het Haagsch Bommel Genootschap,
Frederikstraat 951-959,
2514 LJ , s-Gravenhage,
tel. 070-3615393, fax 070-3561122.

Het was herfst geworden en zware wolkenvelden joegen langs het
zwerk, zodat het die dag niet licht werd. In Bommelstein was het
echter warm en gezellig, en het knetteren van de haard overstemde
het huilen van de wind in de schoorsteen.
`Luister nu toch eens !' sprak heer 011ie, toen een regenvlaag tegen
de ramen kletterde. `Wat zullen arme lieden, die nu in hun eenvoudige auto's naar buiten moeten, het moeilijk hebben!'
`Jij denkt toch ook altijd aan anderen, 011ie', zei juffrouw Doddel
bewonderend. Ze was langsgekomen om een paar eieren te lenen en
nu dronk ze een kopje thee mee, voor de gezelligheid.
`Ach ja', gaf heer Bommel bescheiden toe. `Dat doet men vanzelf

als men veel alleen is. Alleen is maar alleen, bedoel ik. Ik vraag me
weleens af, hoe het zou zijn, als de zorgende hand van een vrouw...
Ik bedoel: Joost doet zijn best. Maar toch, als de dagen korter
worden en de wind zo giert, denk ik weleens... Hm. Soms denkt men
weleens, bedoel ik.'
`Mallerd!' riep zijn buurvrouw uit. `Waarom laatje het bij denken,
en waarom doe je niet iets? Schep een beetje moed, en kom tot
daden!'
Deze woorden brachten heer 011ie ernstig in verwarring, en hij
haastte zich het vuur op te poken.

Juffrouw Doddel nam al spoedig afscheid, en heer Bommel liet haar
uit. De storm loeide door de open deur de gang in en rukte aan zijn
jas, maar daar schonk hij geen aandacht aan, terwijl hij het verdwijnende figuurtje nakeek.
`Wat kan ze bedoeld hebben ?' vroeg hij zich af. "`Schep een beetje
moed, en kom tot daden", zei ze. Eigenaardig. Ik ben altijd bezig,
dat weet iedereen. Mijn moed is algemeen bekend. Hm. Misschien
is de tijd rijp om een groot, belangrijk werk aan te pakken. Dan zou
het misschien makkelijker zijn om haar te vragen of ze... Nu ja, alles
zou gemakkelijker zijn, als iemand begrijpt wat ik bedoel.'

Zo peinzende knoopte hij een warme das om en betrad de tuin, waar
Joost bezig was met het aanharken van bladeren.
`Het heeft niet veel zin' , sprak de trouwe knecht. `De wind blaast ze
even vlug weer weg, met uw goedvinden. Maar ach, het verzet de
zinnen.'
`Ja, daar heb ik ook last van', gaf heer 011ie toe. `Ik ga een eindje
lopen in de vrije natuur, omdat ik een grote gedachte omhoog voel
borrelen, zonder dat ik weet wat het is.'
`Het is de herfst, als u mij toestaat', zei de knecht. `De vogels trekken en de gedachten borrelen; het is heel betreurenswaardig.'

Voorbeeld van een pagina. De Integrale Uitgave wordt gedrukt op 150 grams houtvrij papier.
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VOLLEDIGE WERKEN
DE DAGBLADPUBLIKATIES
Voor het eerst volledig in boekvorm:
alle honderdzevenenzeventig dagbladverhalen
van Heer Olivier B. Bommel en Tom Poes;
bijna twaalfduizend dagafleveringen!

Ondergetekende (bij minderjarige ouder of voogd):
Naam: ................................................................................................................................................................................................................................................................ÔøsƒP
Adres

:

................................................................................................................................................................................................................................................................ÔøsƒP

Postcode /woonplaats : .....................................................................................................................................................................................................................................
Land : ................................................................................................................................................................................................................................................................ÔøsƒP

B ank -/postbankrekening : .............................................................................................................................................................................................................................
tekent hierbij in op de integrale uitgave Heer

Bommel
Volledige werken
De dagbladpublikaties

tegen de prijs van f 115,- per band. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, behalve voor vooruitbetaalde delen.
Vier maal per jaar verschijnt er een band. De volgorde van het verschijnen geschiedt in overleg met de auteur.
Deze volledige uitgave is eenmalig en de oplage is beperkt tot slechts 2.500 exemplaren. Er zal geen bijdruk
of herdruk worden gemaakt.
Met deze intekening ben ik er van verzekerd dat van elk van de veertig delen uit deze Integrale Uitgave voor
mij een exemplaar wordt gereserveerd.
Ik ontvang vooraf steeds een acceptgiro. Na betaling krijg ik de band(en) toegezonden.
De reeds verschenen boeken betaal ik:
in één keer / per vier / per drie / per twee / per stuk (doorhalen wat niet van toepassing is).

Datum:

Handtekening:
Een uitgave van Uitgeverij Panda,
onder auspiciën van het Haagsch Bommel Genootschap,

.
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Frederikstraat 951-959,
2514 LJ 's-Gravenhage,
tel. 070-3615393, fax 070-3561122.
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strijd op leven en dood
worden geleverd voor iedere recIamegulden. Oat
gebr ek aan muntjes noopt
uitgevers te kiezen voor
freelance amateurcorrectors die zich voor concurrentievervalsende tarieven
aan bieden . VeeI uit gevers
zien corr ectors als sluitpost op de begroting. Men
spendee rt h et budget Iiever aan kleurenfoto's en
mooier papi er dan aan
een vakbekwame tekstrn an ager.
De vakbekwame corrector zou weer een stap terug moeten do en , hij zou
weer tevreden moe ten
zijn met zijn nuttige taak op de achtergrond. Bovendien moet hij de
moeite nemen om de schrijver te leren kennen, een vertrouwen sband
met hem op te bouwen . Een integere
corrector zal goede motieven hebben
waarom iets z6 moet en niet z6; de
sch rijver leert die motieven niet kennen door wat rode strepen. De sch rijver, in zijn bero ep een een zaam
mens, zoekt een klankbord, een spiegel. Via 'o nderhandeIinge n' en dialoog kom en ze tot een bet er resultaat.
Oat is waar het in feite bij een pubIikati e om beh oort te gaan.
• REMBRANDT BljKWASTEN
Niem and zal de euvele mo ed hebb en
het Rijksmuseum binnen te stappen
en de kwast te pakken om een schilderij van Rembrandt te 've rbete ren' .
Tijdens een theatervoorstelIing zal
niemand opstaan en zeggen: ' Hallo
acteur, dat speelt u niet goed . Kijk,
als u het z6 doet, krijgt het meer
overtuiging.' De schrijver daarentegen is vogelvrij . Iedereen kan immers
sch rijven. Velen kennen even wel de
verraderlijkheid en de bep erkingen
van het spee lveld niet. De secreta resse van de vakgroep orthodontie is er
ni et van te ove rtuigen dat vliesdunne
nandschoenen wezen lijk iets an de rs is
dan dunne handschoenen.
Na ruim zeventien jaar broodsch rijverij kom ik tot de bitt ere con cIusie dat er nog geen handvol eindredacteur en is die ik mijn teksten
du rf toe te vertrouwen. De meeste
tijd verlies ik aan ergernissen over
tekstman agers, aan het corri geren
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van correctors, het oppositie voe ren,
het al dan niet overwegen of ik zo iemand moet aanklagen . Oat laatste is
in veel gevallen te voorkomen indien
tekstmanagers en uitgevers ruit erIijk
hun fouten zouden erkenne n . Niet
met een briefje aan de auteur, maar
in hetzelfde blad waarin de publicist,
naar zijn gevoel, een nummer eerder
on bedoeld voor sch ut is gezet. Zolan g er in dit taalgebied door velen
zo nonchalant, zo weini g integer
wo rdt gecorrigeerd, geeindred tgeerd

en getekstmanaged, en zolang er volstr ekt onnodi g teksten naar de rats modee word en geho lpen, bIijf ik als
schrijver jaarlijk s in december de
aanvechting krijgen om als relatiegeschenk Dani sh blu e met rattenkruit
te versturen, en bIijf ik in januari
spijt hebben dat ik het niet heb gedaan .
Moge deze bespiegeIing een bijdrage leveren aan de verbete rin g van het
correctorsgild e en de verbroedering
tu ssen sch rijvers en tekstmanagers. <

Zwemmen
C. Kostelijk - Lelystad

n het boek v eiien van J.P. Glerum , Den Haag 1991 , vertelt de
auteur (biz. 45-48) over de techniek van het fingeren van biedingen, wat in het veilingjargon 'zwemrnen ' wordt genoemd.
Wanneer niem and hoger biedt dan het bedrag waarvoor
een voorwerp is ing ezet, gaat de veilingmees ter 'zwernmen' .
Hij roept bedr agen alsof er geboden wordt, totdat er vingers om ho og gaan; blijft het bod toch te laag, dan roe pt hij een (nep)n aam
of (ne p)n umme r naar de veilingadm inistratie, zoda t men daar weet
dat h et sch ilde rij onve rkocht gebl even is. V66r alIes moet op een
veiling verh uld wo rde n dat goede ren niet verkocht worden .
Een ma lafide praktijk ? Volgens de auteur wordt het zwem me n
" wei gelegaIiseerd door het feit dat het veiling huis het recht he eft
om na me ns de inzend er een bod uit te bren gen . En dat is wat je als
veilingm eester in feite doet wan neer je opbiedt."
Overal ter wereld wordt het bonafide zwemme n bij veiIin gen toegepa st. In Enge lssprekende landen noemt men het 'ta king bid s from
the wall' of 'ta king bids from th e ch andeliers'. Met andere woorden :
zo'n veilingmees te r kijkt wat glazig n aar de muren of de verlichting
en handelt alsof daar gebode n wordt.
<

I
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Sommige fouten gaan zozeer
een eigen leven leiden dat ze op
den duur ophouden fout te zijn
en zelfs in de woordenboeken
terechtkomen. Men spreekt dan

Van kaartenbak tot Koenen [8]

van taalverandering. Wanneer
wordt 'fout' goed voor een
woordenboekenmaker?

Theo de Boer - bewerker Koenen

handwoordenboek

De vergadering over de Incestzaak ging niet
zonder incidenten gepaard. De voorzitter
nam het woord, maar niet nadat hij gemeend had op te merken dat het vaatwerk
die op de ovalen tafel stond, wel erg vuil was.
"Doe jij dat even afwassen ?" zo gebood hij
de secretaris. Deze weigerde omdat hij zich
voor schut gezet voelde.

et zal u niet ontgaan dat deze
tekst enkele merkwaardige formuleringen bevat. Maar ik denk
dat niet iedere lezer al tellend tot
hetzelfde aantal fouten zal komen. Dat is ook precies mijn bedoe
sommige fouten zijn evident, -ling:
maar andere zijn al zo gewoon dat
we ze niet eens meer fout noemen. Ik
wil er acht bespreken.
maar niet nadat
Een fout die tegenwoordig veel wordt
gemaakt, is het weglaten van dan in
niet dan nadat. Dit kan leiden tot vermakelijke zinnen, zoals die in de
Volkskrant van 26 november 1994:
,"En ten slotte mocht mijnheer Van
Dijke van het (sic) RPF per motie van
GroenLinks de doorslag geven, maar
niet nadat hij eerst een paar keer van
de ene naar de andere kant van de
Kamer was gerend." Slordigheden
van dit type komen niet alleen in
kranten voor. In de roman de Doodbieren van Paul Verhuyck staat op pagina 235: "Ze trouwden, hoe gelukkig wist niemand, en de nog immer
werkloze Servais trok bij haar in, in
haar appartementje, doch niet nadat
ze met zijn instemming al de rest van
haar bezit aan de erfgenamen had
vermaakt." Trekt hij nu wel of niet
bij haar in?
De meeste mensen zullen een dergelijke wending nog als fout be246

Van fout naar goed

schouwen. Voor aanpassing van het gepaard gaan zonder
woordenboek bestaat dan ook nog
De Volkskrant van 1 april 1993
schrijft over een voetbalwedstrijd:
geen aanleiding.
"De ontmoeting ging niet zonder incidenten gepaard." En in de Groninheb ik gemeend te
De volgende, eveneens frequente
ger Gezinsbode van 1 september
ontsporing, ontleent zijn komisch ef- 1993 lezen we: "Het aantal studenten
is (...) toegenomen en dat is niet zonfect vooral aan de plechtigheid en
der moeilijkheden gepaard gegaan."
aan de onbedoelde betekenis ervan.
Minister B. de Vries in een radio-uit- Een rare constructie, want impliceert
zending op 21 januari 1993: "En
gepaard gaan niet juist het optreden
daarom heb ik gemeend te zeggen
van twee zaken tegelijk? Deze constructie wordt misschien veroorzaakt
dat ..." Of J.J. Lindner in de Volkskrant (in 1994) : "Aan het eind daar- door een behoefte aan stilistische vavan, begin '69, meende partijgenoot riatie.
Vooralsnog blijf ik gepaard gaan
Joop den Uyl in een alom bejubelde
zonder raar Nederlands vinden, dat
rede de bezetting van het Maagdenhuis als 'een aanslag op de parlemen- niet in een woordenboek thuishoort.
Maar hoe lang is dat standpunt nog
taire democratie' te beschouwen."
te handhaven?
Het werkwoord moeten wordt hier
node gemist; het ontbreken van dit
doe jij dat even afwassen?
woord is voor de meeste taalgebruiHet invoegen van het hulpwerkkers nog gewoon een taalfout.
woord doen, op vergelijkbare wijze als
in het Engels gebeurt, is vooral in de
het vaatwerk die
spreektaal zeer populair. Zo zei een
voornaamgebruik
van
het
juiste
Het
woord blijkt aan slijtage onderhevig, jeugdige gedetineerde in een tv-uiten niet alleen in de spreektaal, waar- zending op 30 maart 1994: "Toen deden we ook wel eens inbreken in
aan ik bovenstaand voorbeeld ontauto's" en, even verderop in het inleen. In de Volkskrant van 10 noterview: "Later deden we ook wel
vember 1994: "We stonden er erg
slecht voor en huurden dus een klein eens een hele winkel leeghalen." Uit
zaaltje, zodat die al snel bomvol zou de context werd duidelijk dat hier zezijn." Meer voorbeelden zijn bij tien ker niet het causatieve doen werd bete vinden voor wie even zoekt.-talen doeld, dat 'laten' betekent.
Dit gebruik van doen is al zo ingeEr lijkt sprake van een trend waarbij
naar het- woorden wordt verwezen als burgerd dat het volgens mij geen zin
heeft om van fout Nederlands te
waren het de- woorden.
Wat moet het woordenboek hier- spreken, al zullen sommigen daar anders over denken. Als het een structumee? Voorlopig nog niets, daarvoor
rele ontwikkeling in de taal is, hoort
tekent deze trend zich nog niet duidelijk genoeg af. Maar dat kan veran- het in het woordenboek thuis.
deren. Een woordenboek zou hier
trouwens niet meer kunnen doen
een ovalen tafel
In Frida Vogels' de Harde Kern II (Met
dan het aanpassen van de omschrijving van trefwoorden als die, dat, en- zijn drieën) is op de pagina's 47 en 86
sprake van 'een ovalen teiltje', en in
zovoort. Het beschrijven van gramhet al eerder aangehaalde de Roodbie
maticale veranderingen is in de eer(pag. 217) van `een ovalen tafel'. -ren
ste plaats een taak voor spraakkunDit zelfde meubelstuk figureert ook
sten, taalgidsen en schoolboeken.

C

in de Volkskrant van 31 maart 1990.
En in de Nederlandse vertaling van
Michel Tourniers Vendredi ou les limbes du Pacifique (uit 1968) is op pagina 168 eerst sprake van een 'ovale
kiezelsteen' die enkele regels verderop een 'ovalen steen' heet.
Het woord ovalen staat in geen enkel mij bekend woordenboek. Het
zou kunnen dat men het heeft gevormd naar analogie van het stofaanduidend bijvoeglijk naamwoord opa
in plaats van ronde en vierkante als
-len,
vergelijkbare woorden te nemen. Als
het al een fout is, dan toch een fout
die verschillende auteurs onafhankelijk van elkaar steeds weer maken.
Het woordenboek zou hun daarop
kunnen wijzen, dus naar mijn idee
moet ovalen erin, eventueel met de
aanduiding 'minder juist voor ovale'.
incest
Hier is de klemtoon in het geding.
Vroeger legde men die op de tweede
lettergreep, tegenwoordig bijna onveranderlijk op de eerste. Sommige
kenners van het Latijn (het woord incest komt van het Latijnse incéstus,
wat onrein betekent) zullen de uitspraak incest als onjuist beschouwen.
In een woordenboek van het hedendaags Nederlands is er echter geen enkele reden om de alledaagse uitspraak
te negeren. Koenen en Verschueren
geven beide mogelijke uitspraken;
Kramers en Van Dale Hedendaags Nederlands geven zelfs alleen incest. Wat
onjuist was, is juist geworden, doordat iedereen het ging zeggen.

voor schut
Dat 'niet correct' correct is geworden,
geldt in nog sterkere mate voor de
uitdrukking voor schut staan/gaan/zetten. Lang niet iedereen zal nog weten
dat deze uitdrukking ooit luidde verschut staan/gaan/zetten. Het Bargoense
verschut betekent volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal 'betrapt bij een misdrijf, gesnapt; gearresteerd, in hechtenis genomen'. Bij
de verbinding verschut zetten vermeldt het WNT echter reeds: 'meestal
echter: voor schut zetten'.
Het woord verschut is vrijwel geheel verdwenen; de meeste mensen
zeggen en schrijven voor schut en de
woordenboeken schrijven het hen
na, al vermelden de meeste ook verschut nog.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de
volgorde van de gegeven voorbeelden geen toeval was. Van zinswendingen die duidelijk nog fout gevonden worden, als niet nadat, kwamen
we, via twijfelgevallen als ovalen, terecht bij een volkomen geaccepteer-

de vorm als voor schut. Ik hoop met
deze voorbeelden te hebben aangetoond dat wat we nu 'fout' noemen,
zo gewoon kan worden dat we, en
met ons de woordenboeken, het ooit
goed gaan noemen. <

Hunnofobie is hypercorrect
C.A. Zaalberg - Leiden

eer dan tachtig jaar Wat is hier aan de hand? De Leidse
geleden, toen ik, ge- zeemleerbereider Christiaan van Heuboren Geldersman, le, die zich 'mathematicus' noemde,
in Den Haag Neder- heeft in 1625 een grammatica van
lands leerde sprehet Nederlands gepubliceerd, natuurken, trof ik daar de volgende perlijk met rijtjes. In dat van de voorsoonlijke voornaamwoorden van de naamwoorden waarover het hier
derde persoon meervoud aan. De on- gaat, staat op de plaats van de derde
derwerps- en voorwerpsvorm was ze. naamval hun, op de plaats van de
Als het over personen ging, was de
vierde hen. Het waren twee dialectnadrukkelijke onderwerpsvorm zullie, vormen van hetzelfde woord, maar
zelden zij, en de nadrukkelijke voor
Van Heule had succes bij zijn tijdgehun: 'dat is niks voor -werpsvom
noten. Het was de tijd van de Renaishun', 'moet je hun zien'. Voor nietsance: door zijn eenvoudige kunstpersonen werd behalve ze ook die ge- greep werden onze taalmiddelen verbruikt. Hen kwam niet voor.
rijkt met aparte vormen voor de twee
Wat hen en hun betreft, gold in het voorwerpsfuncties, en kwam het HolDen Haag van toen nog steeds wat
lands nader bij het niveau van de
mijn latere leermeester, de Amstervoorbeeldige talen, het Grieks en het
dammer prof. dr. J.W. Muller in 1891 Latijn! (Tegelijkertijd hadden de verover hen schreef: men kon het "in
talers en de reviseurs van de Statenhet dagelijksch leven niet gebruibijbel aan hun weinig of geen behoefken", het woordje kwam een Hollan- te.) Het kunstmatige onderscheid dat
der "nooit vanzelf over de lippen".
Van Heule bedacht had, haalde de
Maar we leerden het wel schrijven,
schoolboekjes, waarin het zich drie
conform de hulpmiddelen die de
eeuwen wist te handhaven. Hoe weiheer Sterenborg in Onze Taal van no- nig invloed dat had op het verzorgde
vember 1991 (blz. 6 en 7) ter beschik- spraakgebruik, dat lieten Muller en
king heeft gesteld.
Kern zien.
In 1931 gebruikte Mullers opvolHoe komt het dat hen tegenwoorger J.H. Kern in een redevoering
dig doorbreekt, ja in het openbare
'voor hunzelf' en dat was geen slorNederlands zijn tweelingbroertje hun
digheid. Tegenwoordig doet men het opzij heeft gebigd?
anders dan Kern destijds en zijn de
Hun is besmet! Wie zegt: 'Hun
woorden van Muller niet meer hele- heeft het geen schade bezorgd' ruikt
maal van toepassing. In gesprekken
naar die mensen die zeggen: 'Hun
met collega's vang ik meermalen dui- moete der eige derbuite kouwe.' Als
delijk hen op, niet als lijdend of mee- bezittelijk voornaamwoord is hun
werkend voorwerp, maar wel na een nog steeds de nette vorm. Maar zal
voorzetsel. In gedrukte taal wordt hen het dat blijven? Wanneer de hypergeregeld gebezigd, zelfs als meewercorrectheid zich eenmaal van een
kend voorwerp, en hun bijna alleen
taalelement heeft meester gemaakt...
nog maar als bezittelijk voornaamIk hou mijn hart vast voor het bezitwoord.
telijk voornaamwoord hun.
<
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Hoe spreek je vreemde woorden uit? Om dat te weten te komen kun je bestaande uitspraakwoordenboeken raadplegen, maar het is een publiek geheim dat die boeken niet gebaseerd zijn op onderzoek. Marinel Gerritsen
en Renée van Bezooijen hebben een begin gemaakt met zo'n onderzoek.
Het vierde en laatste deel van hun serie gaat over de Griekse/Latijnse
woorden scepter, sceptisch, euthanasie, therapeut, auto en Australië.

Uitheemse woorden in

Nederlandse mond

[4]*

Grieks/Latijns sc-, eu- en auMarinel Gerritsen en Renée van Bezooijen - Vakgroep Algemene Taalwetenschap en Dialectologie, KU Nijmegen

SCEPTER EN SCEPTISCH
Scepter is ontleend aan het Latijnse sceptrum, dat teruggaat op het Griekse skeptron. We vinden het in het Middelnederlands in de vorm sceptre, ceptre en scheptre. In

Tabel 1

het veertiende deel van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), uit 1936, staat de vorm schepter,
maar in de woordenboeken van het hedendaagse Nederlands wordt alleen scepter genoemd. De Latijns-Griekse
herkomst van het woord was waarschijnlijk nog zo duidelijk dat de opmars van de vernederlandste vorm gekeerd kon worden.
Sceptisch is nog niet zo lang geleden in het Nederlands geïntroduceerd. We vinden het volgens het WNT
voor het eerst in Nicolaas Beets' Camera Obscura (1837).
Het woord is ontleend aan het Griekse skeptikos 'zich bezighoudend met onderzoek'. Het is via het Franse sceptique of het Duitse skeptisch in het Nederlands gekomen.
De uitspraakgidsen voor het standaard-Nederlands
van De Coninck (1970) en Paardekooper (1978) adviseren de sc in scepter en sceptisch als [s] uit te spreken. Voor
beide woorden voegt De Coninck daar nog de uitspraak
[sk] aan toe. Blancquaert (1953) schrijft de uitspraak
schepter voor, tegenover septisch, scheptisch of skeptisch.

standaardtaalsprekers (NL)

6

Bedum (NL)
Valkenburg (NL)
Tielt (B)
Den Haag (NL)

3

12

totaal

37

De 75 vrouwen die deelnamen aan ons onderzoek blijken maar twee van de drie mogelijkheden te kiezen: [s]
en [sk] . Hoe moeten die [s] en [sk] nu worden gekarakteriseerd?
De c in sc wordt voor de klinkers a, o en u in het algemeen als k uitgesproken (scala, score, sculptuur). Voor de
klinkers i en e wordt de c meestal een s, behalve als die
woorden teruggaan op het Grieks, zoals scepter en sceptisch: dan komt naast [s] ook [sk] voor. Zo bezien kan de
[s] in scepter en sceptisch worden beschouwd als spellinguitspraak. Zij komt overeen met de normale uitspraak
van de (s)c voor de i en e; vergelijk scène en science - fiction. De [sk]-variant kan worden gezien als een benadering van de oorspronkelijke Latijnse en Griekse uitspraak.
In de volgende tabel staat hoe de vrouwen beide
woorden uitspraken.
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scepter
Grieks
[sk]

%

8
8

49%

sceptisch

spelling Grieks
[s]
[sk]

9
12
7
7
3
38
51%

spelling

[5]

7

8

5

10

9

6

8

7

12
41

3

55%

34
450/0

Uit de totalen van de tabel blijkt dat de [si- en [ski -uitspraak in beide woorden nagenoeg even vaak voorkomen. Het merendeel van de vrouwen zegt of in beide
woorden [s] of in beide woorden [ski.
Vooral het veelvuldig gebruik van [sk] bij de Haagse
vrouwen wekt verwondering. Het is de groep die vergeleken met de andere vier groepen de laagste opleiding
heeft. Daarom is het nauwelijks te verwachten dat ze
[sk] gebruiken omdat ze weten dat dat de Griekse uitspraak is. Wellicht laten zij zich juist door hun lagere
opleiding bij de keuze tussen [s] dan wel [sk] niet leiden
door de klanken die op sc volgen, maar door de frequentie waarmee sc als [s] of [sk] wordt uitgesproken, en valt
hun keuze bij onbekende woorden op de vorm die het
meest voorkomt: de [ski.
* THERAPEUT EN EUTHANASIE
De Griekse woorden therapeut en euthanasie staan geen
van beide in het WNT. Euthanasie werd in 1924 voor het
eerst opgenomen in Van Dale. Therapeut staat al in het
woordenboek dat als de eerste druk van Van Dale wordt
beschouwd, het Nieuw woordenboek der Nederlandsche
Taal van de gebroeders Calisch uit 1864. Beide woorden
zijn ontleend aan het Grieks: therapeutes 'dienaar', 'verzorger', en euthanasia 'een schone dood'.
Voorzover er adviezen over de uitspraak van deze
woorden worden gegeven, zijn ze in alle drie de uitspraakgidsen gelijkluidend: in beide gevallen mag de eu

worden uitgesproken als in heus én als in muis.
De deelneemsters aan ons onderzoek gebruiken beide
varianten: de [eu] en de [ui] . Daarnaast troffen we in
Valkenburg ook de [uu] van zuur aan. Omdat in het dialect van Valkenburg de standaard-Nederlandse [ui] als
[uu] wordt uitgesproken, hebben we de [uu] in euthanasie en therapeut opgevat als een door het dialect beïnvloede benadering van de [ui] . De [uu] - en [ui] -varianten
zijn daarom samengevoegd. De [eu]-uitspraak hebben
we spellinguitspraak genoemd, omdat zij correspondeert
met de in het Nederlands gebruikelijke uitspraak van de
lettercombinatie eu. De [ui] kan beschouwd worden als
een benadering van de oorspronkelijke Griekse uitspraak. Dat is de uitspraak die op school wordt onderwezen - hoewel het niet zeker is dat de Grieken de lettercombinatie eu inderdaad op deze wijze hebben uitgesproken.
Tabel2

euthanasie
Grieks
[ui]

standaardtaaIsprekers (NL)
Bedum (Nl)
Valkenburg (Nl)
Tielt(B)
Den Haag (NL)

totaal

therapeut

spelling Grieks

spelling
[eu]

[eu]

[ui]

10

5

1-4

1

1

14
10
15
11

1

14
12

5
0
4
20

'-'-----~-~5-5--

3
0
3

----2,-------

15
12
54

~--~,

%

27%

73%

28%

72%

Als we naar de totalen in de tabel kijken, zien we dat
voor alle twee de woorden de spellinguitspraak [eu] ongeveer driemaal zo vaak voorkomt als de Griekse uitspraak [ui]. Deze verdeling geldt echter niet voor alle vijf
groepen. De spreeksters van het standaard-Nederlands
gebruiken veel vaker de Griekse uitspraak dan de andere
spreeksters. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan
hun hogere - vaak gymnasiale - opleiding.
AUTO EN AUSTRALIË

Auto, als afleiding van automobiel, is een relatief jong
woord. Het is in deze betekenis voor het eerst in 1899 in
het Nederlands gesignaleerd, twee jaar nadat de eerste
auto's in Nederland rondreden. Daarna verspreidde auto
zich in ijltempo. Kwam het woord helemaal niet voor in
het A-deel van het WNT (1898), in het supplement op
dat A-deel uit 1956 bestrijken auto en de afleidingen ervan maar liefst zestien kolommen.
De naam Australië is al in 1622 in het Nederlands
aangetroffen. Het is een ontlening aan het Spaanse Australia, een modern-Latijnse nieuwvorming van terra
'land' en auster 'zuid', 'zuidenwind'. Na het begin van de
17de eeuw komt de naam Australië in Nederland een
tijdlang niet meer voor: het werelddeel wordt aangeduid
met namen als Zuidland, Zuid - Wereld, Zuid -Indië, vijfde
werelddeel. In de 19de eeuw raakt de naam Australië weer
in gebruik, waarschijnlijk onder invloed van het Engelse
Australia.

Blancquaert adviseert auto met een [au] uit te spreken.
De Coninck en Paardekooper bevelen zowel [au] als [o]
aan. Volgens het WNT, Supplement eerste deel (1956),
zou in het begin van de 20ste eeuw de [o] -uitspraak het
meest worden gebruikt onder invloed van de internationaal belangrijke rol van Frankrijk in de auto- industrie.
In de loop der tijd werd de [o] echter steeds meer vervangen door een [au] .
Het woord Australië is in de uitspraakgidsen niet opgenomen. Paardekooper noemt wel Australiër en Australisch, en adviseert voor die woorden de [au].
[AU] RUKT OP
Hoe spreken onze 75 spreeksters de au in auto en Australië uit? Uit de volgende tabel blijkt dat ze in beide woorden zowel [o] als [au] gebruiken. Het is moeilijk om deze
twee uitspraakvarianten te karakteriseren. De [au] kan
ten eerste als etymologische variant aangemerkt worden:
het Griekse autos en het Latijnse auster worden alle twee
met een [au] uitgesproken. Maar de [au] kan ook als
spellingvariant worden beschouwd: zij wordt uitgesproken zoals ze gespeld wordt. De uitspraak [o] van de au in
auto komt uit het Frans, maar de herkomst van de [o] in
Australië is duister. Het is mogelijk dat het een mislukte
poging is de beginklank van het Engelse Australia te imiteren.
Als we naar de totalen kijken, zien we dat in beide
woorden veel vaker voor [au] wordt gekozen dan voor
[o] . Het is aan de hand van onze gegevens niet uit te
maken of deze [au] als een etymologische of een spellinguitspraak beschouwd moet worden.
Australie

auto

Tabel3

Grieks/
Frans
spelling [au] [0]
standaardtaalsprekers (NL)
Bedum (NL)
Valkenburg (NL)
Tielt (B)
DenHaag (Nl)
totaal

8
14
15
15

8

7
1
0
0

7
lS

Latijn/
Engels(?)
spelling [au] [0]

12
13
11
10

9

~~~---~~.~~.~~~----~-------~~~~~~~~

60

3
2
4
5
6
~-----~-

55

20

~~~.~~~~""

%

80%

20%

73%

Auto is overigens een van de weinige woorden waarvan de uitspraak al eens eerder is onderzocht. J. de Rooy
liet in 1957 32 Nijmeegse studenten die voor het grootste deel uit Limburg afkomstig waren, zinnen met het
woord auto erin in het standaard-Nederlands voorlezen.
59% van hen sprak een [au] uit en 41% een [o]. Als we
deze gegevens vergelijken met de uitspraak van de Valkenburgse deelneemsters aan ons onderzoek, zien we
een zeer grote afname van [o]: van 41% naar 0%. De
[au]-uitspraak is dus in opmars.
<

* De vorige drie afleveringen van deze serie staan in het
januari -, april- en juli/augustusnummer van dit jaar.
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Radar

In de eerste decennia van de 20ste
eeuw werd er geregeld gefilosofeerd
over de toepassingen van radiogolven, maar met uitzondering van
Hulsmeyer ging men pas echt aan
het werk nadat de beroemde Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi daar
op 20 juni 1922 in New York een
warm pleidooi voor had gehouden.
In de jaren dertig werden er in Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland,
Frankrijk en Italie radarachtige apparaten gebouwd met namen als Radio

te antenne van het prototype werd
voortbewogen met behulp van fietspedalen.
Philips nam dit toestel in 1939 in
Ewoud Sanders
produktie, maar toen de Duitsers Nederland binnenvielen, waren er pas
et woord radar is in november
vier klaar. Slechts een daarvan kon
1940 bedacht door twee offiworden gebruikt om Duitse vllegtuicieren van de Amerikaanse
gen op te sporen. Von Weiler vluchtmarine: luitenant-ter-zee
te met zijn ontwerp naar Engeland
F.R. Furth en zijn collega S.M.
en werkte daar mee aan het Britse raTucker. Radar is een acroniem, een
darprogramma. De apparaten die in
letterwoord, en staat voor 'RAdio
Nederland waren gebleven, werden
Detection And Ranging'. Het nieuwe Echo Equipment, Radio Direction Finvernietigd, zodat ze niet in handen
ding (RDF), Dete-Geraet, Detection u«. van de Duitsers konden vallen.
woord viel in de smaak bij admiraal
tro-Magnetique (DEM) en Radio DetecH.R. Stark, die het op 19 november
Niet dat de Duitsers echt op de
torTelemetro.
1940 officieel goedkeurde.
fietspedaalgestuurde Hollandse toeDe uitvinding van de radar kan
stellen zaten te wachten. Aan het
eind van de jaren dertig hadden zij
niet aan een wetenschapper worden
toegeschreven, of aan een groep saeen grote voorsprong genomen in de
menwerkende uitvinders. Het idee
De magische naam
radartechnologie, met de apparaten
dat je met behulp van radiogolven de
Freya en Wilrzburg. Pas in 1943 holaanwezigheid, de afstand en de richvan de radar leidde
den de geallieerden de Duitsers voorting van voorwerpen kunt vaststellen,
bi j dankzij de (Engelse) uitvinding
ertoe dat de benaming
kwam op verschillende plaatsen op
van een speciaal soort elektronenbuis
nadat de Duitse natuurkundige Heinwaarmee zeer korte radiogolven konrich Hertz in 1886 het bestaan van
'electrisch luistertoestel' den worden opgewekt, essentieel
voor moderne radars. Dat zelfde jaar
deze golven had aangetoond. Het
theoretische voorwerk voor Hertz was
werd bijgezet in het
namen de geallieerden de door Furth
gedaan door twee Britten: Michael
en Tucker bedachte term radar officieel in gebruik.
taalmuseum.
Faraday en James Clerk Maxwell.
Het eerste patent op een radarachKort na de Tweede Wereldoorlog
tig apparaat staat op naam van ingewerden aan de radar bijna magische
nieur Christian Hulsmeyer, een boeprestaties toegedicht. Zo schreef de
renzoon uit Dusseldorf. Hulsmeyer
Winkler Prins in 1952 dat dit appakende een vrouw die haar zoon had
Nederland bleef niet achter. In
raat in belangrijke mate had bijdra1934 bouwde ingenieur J.L.W.C. von gen aan het winnen van zowel de
verloren bij een botsing tussen twee
'Slag om Engeland' als de 'Slag om de
schepen. Zijn telemobiloscoop had dan Weiler in het Laboratorium voor
ook als doel dergelijke botsingen te
Physische Strijdmiddelen - zo heette Atlantische Oceaan'. Dat imago leidde ertoe dat de Nederlandse benavoorkomen. Op 18 mei 1904 demon- datI - de eerste Nederlandse radar,
die'electrisch luistertoestel' werd ge- ming 'electrisch luistertoestel' voorstreerde Hulsmeyer zijn apparaat op
noemd, omdat de ontvanger was
goed werd bijgezet in de kelders van
een brug in Keulen. Als een schip de
brug naderde, ging er een bel, net zo- voorzien van een Iuidspreker, De gro- het taalmuseum.
<
lang tot het vaartuig de straal van de
telemobiloscoop verliet. Pers en publiek waren onder de indruk, maar de
Duitse marine en koopvaardij hadden geen belangstelling voor de uitL.C.P. Kanen - Veldhoven
vinding. WeI kreeg Hulsmeyer in
juni 1904 de kans om zijn apparaat
n Rotterdam is vorig jaar de levensbestendige woning uitgevonden,
te demonstreren in Rotterdam. Zijn
Dat is niet, zoals men misschien zal denken, een huis dat extra betelemobiloscoop had toen al een bereik
stand is tegen een stootje. Nee, dergelijke woningen zijn bedoeld
van 3000 meter. Maar ook deze devoor een doorgaans erg rustig soort mensen: ouderen. De levensbestenmonstratie wierp geen vruchten af,
dige woning is namelijk zodanig ingericht dat die ouderen er "in prinen aan het eind van dat jaar gaf Hulscipe zelfstandig kunnen blijven wonen", aldus een bericht van de gemeyer het op. Pas vlak voor zijn
meente Rotterdam. Meer een 'levensloopbestendige woning' dus. De
dood, in 1957, werd zijn baanbreeerste exemplaren staan op het Bergwegterrein in Rotterdam-Noord. <
kend werk erkend.

H
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•
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hetzelfde college in het Nederlands
en het Engels houden. Vinke: "De
kwaliteit van de colleges heeft inderdaad te lijden onder het feit dat de
docent Engels moet spreken. Naast
n 1993 liet onderwijsminister
ze diverse universitaire docenten. De- de dingen die ze zelf al aangaven,
Ritzen zich ontvallen dat (een
genen die al in het Engels college ga- worden docenten ook minder expressief en varieren ze hun intonatie
deel van) het hoger onderwijs in ven, bleken meer tijd kwi]t te zijn
het Engels gegeven zou moeten wor- aan voorbereidingen. Verder vonden minder."
zij het inspannender en moeilijker
Het is opvallend dat de studenten de
den. Door een storm van protesten
om zich helder en nauwkeurig uit te
Engelstalige colleges niet slechter vonverdween dat plan al snel van tafel.
Maar dat weerhield Diana Vinke van drukken, te nuanceren, op meerdere
den, terwijl de gemiddelde tentamende vakgroep Communicatie en Kenmanieren uit te leggen, te illustreren cijfers toch lager waren. Vinke, zelf annisoverdracht (Technische Universien te improviseren. De economieglist, ziet ondanks de bezwaren toch
docenten vonden het vooral positief mogelijkheden voor colleges in het Enteit Delft) er niet van grondig uit te
zoeken wat de gevolgen zijn wanneer dat ze het vele Engelse vakjargon niet gels. Maar dan moet er meer gericht
Nederlandse docenten het Engels als in het Nederlands hoefden te vertaaandacht worden besteed aan taaltraiinstructietaal gaan gebruiken. Voor
len.
ning en aan het studiemateriaal.
En .hoe kwam dat Engels in de colhaar onderzoek (waarop ze in september is gepromoveerd) ondervroeg legezaal over? Vinke liet docenten
Bron: Delta, 24 augustus 1995

Onderwijskwaliteit daalt
bij colleges in het Engels

I

'Traditionele' taalkunde op de tocht
ezuinigingen, reorganisaties,
saneringen, inkrimpingende letterenfaculteiten van de
Nederlandse universiteiten weten
erover mee te praten. Aan de Universiteit van Amsterdam is men, als het
om bezuinigingen gaat, de tellangzamerhand kwijtgeraakt. Een groot probleem in Amsterdam, maar ook elders, is de geringe animo bij de hedendaagse generatie jongeren om
zich voor een letterenstudie aan te
melden, en dat heeft alles te maken
met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De vraag is hoe er meer studenten naar de letterenfaculteiten
kunnen worden gelokt. In Amsterdam denkt men erover om de letterenstudies te 'moderniseren' door er
onderdelen als 'beleid en communicatie' in te verweven, zodat studenten wat meer kans hebben op de arbeidsmarkt.
Maar er zijn ook drastischer manieren om de huidige penibele situatie tegemoet te treden. Zo kwam de
Leidse universiteit onlangs met het
plan om de personeelsformatie voor
Nederlandse taal- en letterkunde met
ongeveer een kwart te reduceren.
Vooral de traditionele Nederlandse

B

taalkunde zal het moeten ontgelden;
de voorgestelde reductie daarvan bedraagt bijna 600/0. Dat betekent onder
meer dat de enige leerstoel voor de
geschiedenis van het Nederlands die
er nog in ons land is, zal verdwijnen.
"Voor zover er in Leiden nog wat aan
de geschiedenis van het Nederlands
gedaan zal worden, zal dat volgens
het facultair plan gebeuren onder
toezicht van een hoofddocent bij Engels. Zeker niet een blijk van diepe
eerbied voor de moedertaal", aldus
prof. dr. Cor van Bree, (de laatste?)
hoogleraar historische taalkunde en

10

taalvariatie in Leiden.
Voor wie verknocht is aan de meer
traditionele, maar in deze tijd kennelijk 'nutteloze' onderdelen van de
neerlandistiek, vaIt er ook een lichtpuntje te bespeuren. Onlangs is aan
de Universiteit van Amsterdam een
bijzondere leerstoel naamkunde ingesteld. Rob Rentenaar - ook medewerker van Onze Taal- mag zich als enige in Nederland hoogleraar naamkunde noemen.
Bronnen: de Volkskrant, 1-7-1995,
Trouw, 21 en 28-7-1995

g e z e g d

"Een

jaar of vier geleden had ik voor het eerst een student Nederlands die zei dat hij nog nooit een boek had gelezen en
dat eigenlijk ook niet van plan was. Ik dacht eerst dat hij een grap
maakte, maar hij bleek bioedserieus. Dus ik vroeg wat hij dan wilde
doen, zo tijdens zijn studie. Hij wilde pr doen. Toen dacht ik bij mezeIf: jongen, je moet hier weg."
Antony Mertens, oud-docent Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Univetsiteit van Amsterdam, in de Volkskrant, 1-7-1995
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HET
PROEFSCHRIFT

VAN

Miltj·am wouterS en

Peter Burger

Twee talen

e vraag is: zijn dit Nederlandse
woorden? En uw tijd gaat. .. nu
in. Bewaker? Ia. Horloge? [a.
Fles? ]a. Smaren? Smaten? Nee.'
Toegegeven: deze quiz is een
stuk makkelijker dan 'Tien voor taal'.
Toch moest u over het laatste woord
net iets langer nadenken dan over de
rest. Hoogstens enkele tientallen milliseconden, maar tach. Dat is de extra tijd die nodig is am het woordenboek in uw hoofd door te bladeren
en te constateren dat smaren er niet
in staat. Hoe is dat mentale lexicon
geordend? En waar bergen we alle
nieuwe woorden op als we een
vreemde taal leren: naast die in onze
moedertaal, of in een apart lexicon?

dekt dat iemand die twee keer hetzelfde woord te horen krijgt, dat
woord de tweede keer sneller herkent
(dus: sneller op de knop drukt). Zou
dat zelfde effect oak optreden als het
tweede woord een vreemd woord was
met dezelfde betekenis? Gaat er bij
het horen van woestijn een lampje
branden dat nag zwakjes nagloeit als
de proefpersoon desert hoort?
En jawel: proefpersonen met enige
beheersing van een vreemde taal reageerden zoals voorspeld. Maar alleen bij woorden waarvan de vormen
op elkaar leken ('verwanten'). Nederlanders die Engels spreken, herkennen de Engelse woorden clock en
hand dus sneller als ze eerst klok en
hand gehoord hebben, zelfs na een
pauze van een halfuur. Dat effect
• TREE llJKT NIET OP BOOM
De bovenstaande testwoorden zijn
ontbreekt echter als ze eerst boom hoontleend aan Mirjam Woutersens on- ren en dan het niet-verwante tree: ze
derzoek naar de manier waarop
reageren dan op tree niet sneller dan
woorden zijn opgeslagen in de herse- op woorden die niets met boom te
maken hebben.
nen van tweetaligen. De Nijmeegse
Tot zover bevestigen de experitaalkundige Woutersen (27) presenmenten de ervaring van iedereen die
teerde haar proefpersonen reeksen
woorden op een beeldscherm of door weI eens een vreemde taal heeft geleerd: de woorden die op het Nedereen koptelefoon en liet hen met een
druk op de knop aangeven of ze het
lands lijken, onthoud je het gemakwoord herkenden. De onzinwoorden kelijkst.
waren aIleen opgenomen am hen bij
• VAN ZWEGEL NAAR LUCIFER
de les te houden. Wat Woutersen in
"Maar wij vonden iets vreemds", verwerkelijkheid wilde weten, was hoe
sterk woorden met dezelfde betekenis telt Woutersen. Haar proefpersonen
uit twee verschillende talen aan elkaar verbonden zijn.
Het antwoord op die vraag zou
van nut kunnen zijn voor het vreemBij mensen die
de-talenonderwijs, voor Nederlandse
les aan allochtone kinderen, en voor
volledig tweetalig
vertaalopleidingen. Maar zulke toepassingen interesseren Woutersen
zijn, groeien de
niet. Zij wil de structuur van het
mentale woordenboek ontrafelen,
talen weer
punt.
Psycholinguisten hadden al ontnit elkaar

•
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gedroegen zich niet zoals zij verwachtte: "Maastrichtenaren met
Maastrichts als moedertaal, die later
op de lagere school vloeiend Nederlands hadden geleerd, reageerden zoweI bij de verwante als bij de nietverwante woorden sneller." Zij beheersen beide talen kennelijk zo goed
dat in hun hoofd oak woorden die
hetzelfde betekenen maar absoluut
niet op elkaar lijken, zoals rijjstartel
en veter of zwegel en lucifer, tach direct naast elkaar voor het grijpen liggen.
En dat komt niet doordat Maastrichts en standaard-Nederlands verder zo sterk op elkaar lijken, want
een collega van Woutersen noteerde
dezelfde scores bij Turken die vloeiend Nederlands spraken en bij derdejaarsstudenten Engels. Het verschil
met voorgaande onderzoeken, concludeert Woutersen, wordt veroorzaakt doordat haar proefpersonen
hun tweede taal beter beheersen.
Woutersen: "Om te kijken of het effect ech t werd veroorzaakt door taalvaardigheid, heb ik oak vwo-leerlingen uit de derde klas onderzocht - en
inderdaad: die herkennen de verwante woorden weI sneller, maar de nietverwante niet."
Naarmate iemands beheersing van
een tweede taal toeneemt, worden de
woorden dus op een andere manier
in het mentale lexicon opgeslagen.
De moedertaalwoorden en de vreemde woorden kleven steeds sterker aan
elkaar.
Wat gebeurt er nu als mensen
twee talen perfect beheersen? Woutersen: "Er zijn experimenten gedaan
waaruit blijkt dat er dan ope ens helemaal geen effecten meer optreden die reageren dus zelfs op het Engelse
hand niet sneller als ze eerst het Nederlandse hand hebben gehoord.
Daaruit kun je opmaken dat bij mensen die volledig tweetalig zijn de talen weer uit elkaar groeien."
Uit elkaar groeien? Woutersen:
"Eerst leer je vreemde woorden als
vertalingen van woorden in je moedertaal, in combinatie: aan tuin komt
garden vast te zitten. Daarna wordt de
vreemde taal steeds meer een eenheld, een afzonderlijk systeem. Als je
zover bent dat je garden aIleen nag in
combinatie met Engelse woorden gebruikt, dan wordt de verbinding met

0

tuin weer zwakker. Dan groeien die
twee talen uit elkaar."

•

ZUIVER TWEETALIG

Een andere oorzaak van die verwijdering is dat garden en tuin niet precies
hetzelfde betekenen: hoewel de betekenissen elkaar grotendeels overlappen, is een Engelse garden toch iets

anders dan een Nederlandse tuin. Een haar onderzoek hoopt af te ronden,
Newyorkse cab verschilt aanzienlijk
"moet ik nog een experiment doen
van een Amsterdamse taxi, een Ame- met zuiver tweetaligen. In mijn
rikaanse highway van een Nederland- proefschrift wil ik op grond daarvan
se snelweg. Hoe meer de betekenissen een model presenteren van de mauiteenlopen, hoe zwakker de verbin- nier waarop talen in je hoofd naar elding tussen de woordparen zal zijn.
kaar toe en weer uit elkaar kunnen
"Maar voordat ik dat zeker weet," groeien."
<
zegt Woutersen, die volgend jaar

Nergens wordt onze taal zo mooi gebruikt als in de taal van onze dichters, Maar ook nergens worden de regels van de taal zo vaak overtreden als in de poezie. Rare constructies, verbasterde uitdrukkingen, ongrammaticaliteiten, registerwisselingen en mooie, vreemde, Dude en zelfverzonnen
woorden - ze komen in gedichten vaker voor dan in gewone taal. "Uw schedelveld is koeler
maan": dat klinkt mooi, maar wat betekent het precies?
Guus Middag is poezlecrltlcus van NRC Handelsblad en stuit bij het lezen geregeld op vreemde
taalkundige kwestles. In zijn 'Woordenboek van de poezie' doet hij verslag van zijn ervaringen met
de woordkeus van de dichter, In de eerste aflevering: het ossenboek.

0 ssenboek
aadpleeg bij het lezen van
gedichten altijd een woordenboek, ook als het niet nodig lijkt te zijn. Neem nu dit
korte gedicht van Chr. J. van
Geel, geschreven omstreeks 1970:

Guus Middag

huis- en trekdieren. Als hij al ergens
om bekend staat, dan is het om zijn
domheid ('zo dom als een os') en zijn
diepe nachtrust ('slapen als een os').
Toch is hij blijkbaar wel in staat
zich aan gepeins over te geven, zo
meldt de dichter - en niet zomaar geOP HET OSSENBOEK
peins, maar gepeins over het spit, dat
voor de os zoiets is als de worstmolen
voor het varken, de grill voor het
Er is ruimte in de os
om aan het spit te denken.
haantje en het graf voor de mens
(dan wel de oven of het hellevuur).
Vreemd gedicht. Of, als het die naam Als dit gedicht al een bewering wil
niet mag hebben: vreemde notitie,
doen, dan lijkt het mij deze: ook in
vreemd aforisme. Er is iets raars in de het domste en sloomste dier is het
combinatie van de woorden ruimte
besef van dood aanwezig. Het is een
en os - alsof de os geen lichaam
verontrustende mededeling, die zich
heeft, maar een huis is of een ander
hier onder een rustige formulering
pand waarin ruimten aan te wijzen
verbergt.
zijn. Ook de toon is wat merkwaardig: stellig, afstandelijk en analytisch, Over de titel heb ik nooit goed nageals van een wetenschapper of van
dacht. 'Op' las ik als 'op het ondereen makelaar. En dan is er nog de
werp van', zoals dichters ook wel
verrassende veronderstelling dat de
eens verzen schrijven 'Op de godsos zou kunnen denken. Een os is een dienst', 'Op de vriendschap' of 'Op
op jonge leeftijd gecastreerde stier die het hengelen'. En ossenboek zelf leek
wordt vetgemest om daarna als trek- mij een aardig woord van eigen vindier dienst te kunnen doen. Hij geldt ding: benaming voor het vermoede
niet bepaald als de filosoof onder de
-lijk
niet al te dikke boek waarin de os

zijn gedachten over het spit kan noteren. Maar een paar jaar geleden, bij
het bladeren in het woordenboek op
zoek naar iets anders, viel mijn oog
toevallig op het lemma ossenboek.
Dat woord bleek dus ook buiten dit
gedicht te bestaan. Het komt alleen
voor in de uitdrukking op het ossen
komen: gezegd van een meisje -boek
wanneer zij boven de leeftijd is gekomen om 'te trouwen, of van een
vrouw wanneer ze kinderloos blijft.
De precieze herkomst wordt in het
WNT niet vermeld, maar die laat zich
gemakkelijk raden. Een os hoeft niet
zo nodig. En ook al zou hij willen,
dan nog zou hij niet voor nageslacht
kunnen zorgen. Het stamboek van de
os zal altijd leeg blijven.
De titel geeft als het ware de verklaring vooraf voor de ietwat merkwaardige inhoud van het gedicht.
Met 'op het ossenboek' is het voor de
goede verstaander al gezegd: waar de
os ook aan denken mag, in ieder geval niet aan seks. En wie niet aan seks
hoeft te denken, heeft opeens erg
veel 'ruimte' in zijn hoofd om aan
andere dingen te denken: aan de zin
van het leven bijvoorbeeld, aan de
toekomst, aan de dood en aan wat er
in het geval van de os vermoedelijk
op volgt - het spit.
<
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[8]
fáá de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de

I

k: Ziet u, ikzelf heb een noordelijke, rollende r, dus ik ben indertijd op zoek gegaan naar een lieve, vruchtbare vrouw met een
zelfde soort r. Die heb ik gevonden. Bij haar heb ik een Proefpersoon
verwekt, een meisje. Ik heb Proefpersoon Sofie genoemd, omdat in die
naam geen r voorkomt. Dit om te
voorkomen dat Proefpersoon een
vroegtijdige belangstelling voor de r
zou ontwikkelen. Het zou haar onbevangenheid jegens die klank immers
alleen maar in gevaar kunnen brengen. De lieve, vruchtbare vrouw en ik
zijn Proefpersoon gaan grootbrengen
in Amsterdam, omdat dit een van de
laatste rollende-r-enclaves in de
Randstad is. Juist in de Randstad is
het het ergst gesteld met de r, moet u
weten...
Psychiater: Mmmhh...
Ik: Om de r-omgeving binnen de enclave zo zuiver mogelijk te houden,
ben ik voor Proefpersoon een peuterklasje gaan zoeken onder leiding van
een juf van Surinaams-Indonesische
afkomst. Geen eenvoudige opgave,
maar de moeite waard. Zoals u weet,
is de oorspronkelijke Noord- Nederlandse rol-r juist in de koloniën het
best geconserveerd gebleven. Zo ben
ik op juffrouw Lies gestuit. Haar koloniale afkomst leek mij de beste garantie voor een leerkracht die zelf niet
ontvankelijk is voor r-vervuiling.
Psychiater: R-vervuiling?
Ik: Ja toch? Randstadbewoners hebben van hun r een zootje gemaakt.
Men woont er bijvoorbeeld in Haai
zelfs in Haalem,
-lem,ofHivjsu
of Hilvesum. Aan het begin van een
lettergreep wil men er dan nog wel
een zacht g-achtig klankje aan toevoegen, waardoor een woord als raar
wordt uitgesproken als hgaaij. Maar
een normale r is ver te zoeken. En dat
terwijl je als Nederlander toch de
keuze hebt uit notabene twee heerlij254

moedertaal beetje bij
beetje. Jeroen Kramer is
anglist, presentator van het
tv- programma 'Het Klokhuis', maar vooral ook vader. In een serie korte
artikelen belicht hij enkele
episoden uit de taalontwik-

sociologisch verschijnsel. Maar ik
mag, wetenschappelijk gezien, toch
ook niet uitsluiten dat er hier sprake
is van een puur biologisch fenomeen:
wie weet maakt het mensenras een
kritieke evolutionaire fase door in de
ontwikkeling van de spraakorganen,
die vooralsnog zijn weerslag begint te
krijgen in de Noordwest-Nederlandse
r.

keling van dochter en
peuter Sofie.

ke standaard r-en: de strenge, tongpuntstriemende rol-r van de noordelijke Nederlanden, en die ondeugend-roomse kriebel aan het achterste verhemelte van het zuiden.
Nu kun je de afbraak van de WestNederlandse r afdoen als een jammerlijk verschijnsel, vermoedelijk
een snobistische woeker, gevoed door
de behoefte om bij de villabewoners
van Aeidenhout en het Gooi te willen horen. In dat geval zouden we
dus te maken hebben met een taal-

Psychiater: Dus u was - in uw beleving - met wetenschap bezig?
Ik: Alleen maar! Was die r een sociaal
of een biologisch verschijnsel? Uit
hierover vergde een eenvou-sluite
dig wetenschappelijk experiment: je
liet een pasgeboren mens opgroeien
in een r-zuivere omgeving, waardoor
je sociale invloeden uitsloot. Veranderde die r dan toch, dan wist je dat
het alleen maar aan het spraakorgaan
zelf kan liggen - hoe had ik het anders moeten aanpakken?
Psychiater: Gaat u verder...

0

begonnen ze dan te huilen en renden
ze weg. Mooi zo - wegwezen met je
Ik: Exact! Geen nurture maar nature!
ziekelijke taalgebruik, dacht ik dan.
Als ik Proefpersoon nu zou overdoen Maar soms antwoordden ze brutaal:
aan een anatoom, zou zo iemand bij "Een knikkejj." "Wat is dit?" brulde
haar wellicht een evolutionaire huig- ik ze dan toe. En dan stoven ze als verdikking, of een verzwakking van
nog de hoek om. Maar de laatste keer
de tongpuntspier kunnen constatewas er een zo brutaal om te blijven
ren. Dat zou een ontdekking van No- staan. Ik greep het meisje bij de ellebelprijsachtig formaat zijn!
boog. "Zeg dat nog eens als je durft!"
"Een knikkejj", herhaalde ze - nu
Psychiater: Ja?
met omlaag krullende mondhoeken.
Ze wurmde zich los, en terwijl ze
Ik: Ware het niet dat ik voor Proefstruikelend een veilig heenkomen
persoon bepaald innige gevoelens
zocht, schreeuwde ik haar na: "Een
ben gaan koesteren, die mijn weten- knikkerrrrrrrrrr! ! !"
schappelijke ambities allengs hebben
Alleen het Turkse buurmeisje, Severdrongen. Sofie heeft recht op een kija, bleef beduusd staan, hand-invader - een vader die een rollende r
Psychiater: (strijkt met hand door
hand met Sofie. Ik schraapte mijn
bezigt. In een wanhopige poging om keel en liet de knikker dreigend heen
baard)
onzuivere invloeden te weren begon en weer rollen in mijn handpalm.
Ik: Welnu, sinds kort bezigt Proefper- ik kinderen met wie Sofie op straat
"Een kniekkerrr..." stamelde ze. Het
speelde lastig te vallen...
soon vóór de klinker een keel-r, en
was binnensmonds, maar de r, zo'n
na de klinker de gevreesde, gecorprachtige, zuivere Turkse r, rolde er
rumpeerde r, in feite een j. Haar
Psychiater: Hoe kwam dat zoal tot ui niettemin overtuigend uit. Ik vouwde
-ting? de knikker tussen haar bevende vintongpunt gebruikt ze enkel voor de 1
en om ijsjes te likken. Zij is dus één
gertjes, liep naar binnen, en toen heb
van 'hen'! Feitelijk is mijn aandeel in Ik: Om ze te testen hield ik ze bij
ik u gebeld...
<
het experiment daarmee voltooid een knikker voor, en dan
-vorbeld
en met groot succes!
beet ik ze toe: "Wat is dit?" Meestal

Ik: Inmiddels was Proefpersoon 3 1 /2
jaar oud en taalkundig tot volledige
wasdom gekomen. Bijzinnen, de onvoltooid verleden tijd van sterke
werkwoorden, beleefdheidsfrases en
krachttermen, idiomatische tussenwerpsels: ze wist ze allemaal perfect
te hanteren. En wat observeerde ik
ten aanzien van de uitspraak van dit
alles? Dat Proefpersoon tot op het
laatst moeite had met het onderscheid tussen de 1 en r! Drop was dlop
en een paard een paalt. Kunt u zich
de spanning voorstellen waarmee ik
zat te wachten op het moment dat zij
deze laatste fonetische barrière zou
slechten?

Psychiater: U bedoelt...

ichting de mensen
et valt mij al enige tijd op
dat sprekers en schrijvers
- tot mijn genoegen overigens - de oorlog hebben
verklaard aan naar de
mensen toe. Maar het vreemde is dat
niet wordt teruggegrepen naar de
voor de hand liggende voorzetsels die
voorheen zonder enig bezwaar werden gebezigd: tegen, jegens,
betreffende. Bij het zoeken naar een
vervanging voor de afgezworen uitdrukking is men er kennelijk van uitgegaan dat het ging om een 'richting
naar iemand/iets toe'. En dat woord
richting wordt steeds meer gebruikt in
plaats van de genoemde voorzetsels.
Zowel in spreek- als schrijftaal kunnen we nu dagelijks genieten van
zinnen als:

Gerard Sieraad -Haarlem

- We moeten ons veel sterker inzetten
richting vluchtelingen.
- Er is een algehele tendens naar ver
aanpak richting cri-hardingve
-minel.
- We moeten wat toleranter zijn richting de mensen.

Het zelfstandig naamwoord richting
heeft hier de taak van een voorzetsel
toebedeeld gekregen. De enige manier waarop richting juist kan worden
gebruikt, is in in de richting van. Maar
dan wordt de zin natuurlijk weer te
lang.
Dergelijke 'gebeurtenissen' zorgen
ervoor dat de taal een interessant onderwerp blijft, dat besef ik goed.
Maar wat vind ik het moeilijk zulke
modeverschijnselen te accepteren!

Uit de kolommen in Onze Taal maak
ik op dat de redactie het daar de laatste jaren minder moeilijk mee heeft.
In ieder geval wordt ons op het hart
gedrukt niet zo star te zijn, maar wat
meer tolerantie te betrachten, eh... jegens sommige veranderingen.

•

NASCHRIFT REDACTIE

De heer Sieraad acht het bijna onvoorstelbaar dat een zelfstandig
naamwoord verandert in een voorzetsel. Zo vreemd is dat echter niet.

Krachtens, namens, tijdens, ondanks
en getuige zijn voorzetsels die van
een zelfstandig naamwoord zijn afgeleid. Het verschil met het nieuwe
richting is dat ze bijna allemaal eindigen op -s, het achtervoegsel voor
bijwoorden.
<
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VAN WOORD
TOT WOORD
enamingen zijn betrekkelijk; een
Marlies Philippa
voorbeeld is het woordveld voet/
been. Mensen hebben tien vingers en tien tenen, maar in het
Arabisch hebben ze twintig 'vin gers ': tien aan de handen en tien aan
de voeten. Onze onderbenen verdelen wij in knie/knieholte, scheen(been)/kuit en enkel; daarna komt de
voet. In het Duits zit er vlak boven
de enkel (Knochel) nog een onderdeel - het smalle been - dat Fessel
heet. Daar hebben wij geen woord
voor. In sommige Friese dialecten
kan bil ook 'dijbeen' aanduiden .
Schenk(el) is verwant met schonk en
het Duitse Schinke. Een hurk is geen
knieholte, maar niemand weet waar
de hurken dan wei zitten. Er zijn Nederlandse dialecten waar been zoweI 'been' als 'voet' aanduidt. In he t
Fries betekent [oet 'voet' en 'been'.
Poten thuishouden heeft geen betrekIn de meeste Germaanse talen
king op de onderste ledematen .
gebruikt(e) men voor de benen van
dieren (en overdrachtelijk voor de
• BEEN WERD VOET
elementen waarop tafelbladen en
Been is een woord dat aIleen in het
stoelzittingen steunen) hetzelfde
Germ aans voorkomt; het betekenwoord als voor de benen van mende vroeger uitsluitend 'bot'. Later
sen . Aanvan kelijk vormden aIleen
kreeg het ook de betekenis 'lidhet Nederlands en het Nederduits
maat', zij het niet in alle Germaanse
daar een uitzondering op. Hier hebtalen . In het Engels bijvoorbeeld niet. ben we voorzover we kunnen naDaar wordt onderscheid gemaakt
gaan, in ieder geval sinds de dertientussen bone en leg. Maar ook in het
de eeuw, steeds het woord poot geFries kun je op een bien niet lopen. In kend . Poot betekent zowel 'dierbeen'
als 'diervoet' en in wat plattere zin
het Oudfries betekende ben 'knock,
bot'. In het MiddeIfries was dit ook
ook 'me n senbeen', 'mensenvoet' en
de hoofdbetekenis, maar in het
'mense n hand' .
Nieuwfries wordt er aIleen nog maar
De ety m ologie van poot is niet zo
duidelijk. Behalve in het Nederde stofnaam been mee uitgedrukt.
Voor 'bot' gebruikt men liever bonlands/Nederduits komt het als pallke dan bien. Een dergelijke ontwikke- ta voor in het Oudprovencaals (waar ling heeft ook in het Duits plaat sgeop Cata laan s pota en Galicisch pouvonden: Bein is er in de betekenis
'bot' bijna geheel vervangen door
Knoche of Gebein.
In het Oudfries was 'voet' (6t, en
Om verwarring
'been' (looplidmaat) skunka. Dit heeft
tussen 'been' en
in het Nieuwfries [oet en skonk opgeleverd. Zoals gezegd gebruikt men te'voet' te vermi jden,
genwoordig voor beide begrippen liever [oet. Het woord skonk 'been' word
t steeds vaker als grof ervaren. Het is
is men op sommige
goed mogelijk dat de overname van
de negatieve gevoelswaarde van het
plaatsen voor 'voet'
Nederlandse woord schonk daarbij
een rol speelt.
platfoet gaan

Rot
eN

been

•

gebruiken.
' - - - - - - - - -- - - - 2 5 6 - -

•

ta berusten), als poe in het Oudfrans
en als patte in he t Nieuwfrans. In het
Frans/Provencaals moet het voor-Keltisch zijn, het moet er bestaan hebben voordat de Kelten zich daar vestigden. Sommigen denken dat het uit
het vulgair Latijn in het Nederlan ds/
Nederduits is gekomen, dus uit de
taal die in Frankrijk gesproken werd
na de ineenstorting van het Romeinse rijk. Ais wij het niet ontleend hebben, dan is het in onze streken in ieder geval voor-Germaans en wellicht voor-Indo-europees,
• DOMINO-TH EORIE

Vorig jaar is er van de hand van A.P.
Versloot een bijzonder aardig boek
verschenen over het woordveld voet/
been in het Fries: 'Fliss' lind 'Bein' in

den modernen (riesischen MlIndarten .
Door middel van interviews, gesteund door schriftelijke bronnen,
heeft Verslo ot onderzocht welke
woorden er in de Friese dialecten
gangbaar zijn voor het hele been en
de onderdelen ervan, van de heup en
de lende tot en met de voet, met de
hand daarbij als anatomische parallel.
Hij meent te kunnen bewijzen dat
door de invloed van het Nederlands
de structuur van dit woordveld totaal
is veranderd . De aanzet tot deze verandering was het ontlenen van het
woord poot aan het Ned erlands in de
19de eeuw, Het Nederlands van de
vroege 19d e eeuw had verschillende
benamingen voor 'been -n eu traal':
been, en poot voor 'd ierbeerr'. Het
Fries kende voor beide begrippen het
woord skonk. Doordat poot/poat de
plaats van skonk als 'dierbeen' innam,
werd de positie van skonk zwakker.
Toen bovendien de gevoelswaarde
van het Ned erlandse schonk ook nog
een rol ging spelen, was skonk niet
meer aanvaardbaar als benaming
voor 'been-neutraal'. Die positie werd
overgenomen door [oet, dat daardoor
een dubbele functie kreeg . Om begripsverwarring tussen 'been' en
'voet' te vermijden, is men daarom
op sommige plaatsen voor 'voet' plat[oet gaan gebruiken.
De conclusie van Versloot is dat
ontleningen , wanneer ze zich innestelen, st ructure le wijzigingen binnen
het systeem teweeg kunnen brengen.
<
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Neen, willen
willen Wij
wij waar,
..
weNeen,
waar, willen
willen wij
wi ODS
zelve we
ins zelve
zen, willen
wi;
welig
opqroeien,
willen
wi;
kleurig
i
opgroeien,
willen
wij
kleurig
e
zen,
e
uithloeien, willen
wij rijpe
vruchten dragen,
dragen, laten
laten
uitbloeien,
telen wij
rijpe vruchten
wijjdan
als een
deel van
ookonze
onzetaal
taalas
yen heel
heel diep
van.
diep deel
t ook
ons
eigen wezen,
van ons
e , van
ons eigen
en
ons zelve.
zelve, erkennen,
erkennen, en
haar alleen
alleen duin
dus hoven
aile
andere
haar
boven
alle
►c re eerbiediqen,
eerbiedigen,
verzorgen en bewaren.
verzorgen a e .
Leer er vreemde talen hi; zooveel als U er noo..
b ij zooveel
Leer
als U er
er vreemde
dig hebt,
en U uittalen
elkaar
kunt houden;
.ik noo
gun
hebt,
en
U
uit
elkaar
kunt
houden;
ik verd
gun
U zooveel weergeboortes er nog bi], als U
verzooveel
weergeboorteser
als uhierin
werken
kunt;
maar weet dat nog,
de ervaring
maar
weetdat
werken
ervaring
hierin
;
de
tot bedachtzaamheid raadt en zorgt daarbij U
raadt
en zorgt daarbij
tot bedachtzaamheid
zelf
te bIijven, d.w,z. Uw
Nederlandsche
taal U.
te
zelf te ' blijven,
Nederlandsche
taal te
als d.w.z.
de U Uw
eiqene,
voor U zonder
behouden,
behouden,
als de
derijkste,
U eigene,
voor
eenigen
twijfel
de beste,
de on
meest ge.er. .
de rijkste,
cenigen twijfel
de ate,
de meest
schikte,
en daarom
ten slotte
de eerste
en gede
daarom
schikte, de
en eenige
ten slomewant
de
de eerste
laatste,
moedertaah
als gijen
haar
vermoordt,
vermoordt
gij dus een
stuk als
vangij
U haar
zelf.
de eenige
moedertaal;
want
En
als gij verschillende
talen e
te spreken
of te
vermoordt
vernioordt,
lf .
pe
schrijven
hebt..
houdt
ze
dan
goed
uit
elkaar,
talen
te spreken ofente
En als gij vellende
maak
er geenhebt,
Babelsche
taalverwarring
van'. Dit
schrijven
houdtgoed
uit elkaar,
en
laatste
voor iedereen
zoo klaar alsgla.s;.
maak erlijkt
geen
e taalverwarring
van. als
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Duitsch of Engeisch en .uiten naij dus best vertata.
Onze Taal, december 1932, biz. 24

Bestuur Genootschap Onze Taal

et genootschap heeft de prijs van het lidmaatschap drie jaar lang op f 33,- kunnen houden.
Gezien de algemene prijsstijging van ongeveer
6% in die periode, is het bestuur nu toch genoodzaakt
de prijs van het lidmaatschap van Onze Taal te verhogen. Bovendien dienden zich in 1995 twee grote kostenposten aan die de verhoging direct rechtvaardigen:
een papierprijsstijging van ongeveer 25%, en de aan
incassokosten die (ook) de Postbank vanaf -zienljk
1 januari 1995 in rekening brengt voor de inning van
(ongeveer 40.000) acceptgirokaarten.

H

Prijzen Onze Taal 1996
* leden
* leden buitenland
* buitenland per luchtpost
* VAN /CJP
* collectief abonnement
- stamabonnement
- alle volgende
* los nummer

f 35,f 50,f S5, f 26,ƒ951-

f 14,f 6,-

Machtiging betaling
Inning van het lidmaatschap per acceptgirokaart kost
het genootschap ruim f 1,- meer dan inning per automatische incasso. Een machtigingskaart voor automatische betaling sturen wij op verzoek direct toe na telefonische opgave via 070-3561220. Bij die vorm van
betalen wordt de contributie in de tweede helft van
december automatisch van uw rekening afgeschreven,
zonder dat u er omkijken naar hebt. Het is altijd mogelijk de machtiging direct stop te zetten of een betaling binnen een maand te laten terugboeken. <

Reclarnebureau in Rotterda:m zoekt een
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INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

selecteerd, waarna het programma de
schrijver met praktische aanwijzingen
door de brief leidt. Het resultaat is een brief
die alle 'verplichte onderdelen' van een bepaalde briefsoort bevat.
Voor meer informatie over de Correspon-

dentiehulp kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Rijk Willemse van Taal

voren. Hun voordrachten en een verslag
Sr Taal, 085-427192.
De wetenschappelijke naam van de schol- van de afsluitende paneldiscussie zijn opekster is Haematopus ostralegus. Dat staat in genomen in het verslag Vertaler: een erkend • CONFERENTIE
vrijwel ieder vogelboek. Maar dat dit beroep?
Op 17 en 18 november 1995 vindt aan de
'bloedroodpotige oesterverzamelaar' beteVertaler: een erkend beroep? Verslag van Hogeschool Holland (Diemen) de confekent, wordt wat minder vaak vermeld. En
het NVTV-colloquium op S november 1994 rentie Het schoolvak Nederlands plaats,
wordt uitgegeven door Linguaan/NVTV. waarin het moedertaalonderwijs 'in de acecht zeldzaam is informatie van deze
soort: "In Nederland komt dit in de volks
Het kan besteld worden door f 25,- over tuele schoolpraktijk' in Vlaanderen en Neoestervisser (ZH), oesterdief, oestervre--name
te maken op gironummer 418553, ten derland centraal staat. Onderdelen van het
ter en oestervanger naar voren. Toch berust
name van de NVTV, onder vermelding programma zijn: 'voortgezet lezen en
van 'verslag colloquium'.
schrijven in het basisonderwijs', 'argudit op een vroeger misverstand, want de
vogel krijgt de zeldzame oesters niet te
ISBN 90 900 8301 4
mentatietheorie in het middelbaar onder
pakken, wel mosselen en andere schelpdie'literatuuronderwijs in de boven--wijs',
ren. Met z'n snavelpunt splijt de schol- • VAKTAAL
bouw', 'Nederlands als tweede taal in het
ekster de schelpen open teneinde de in- Eveneens gebundeld zijn de bijdragen aan mbo' en 'de computer in het taalonderhoud te kunnen verorberen. Naar de eraf de conferentie over Nederlands als tweede wijs'. De kosten voor het bijwonen van de
geslepen schelp, destijds de schol genoemd, taal in het beroepsonderwijs volwassenen- conferentie bedragen f 115,- voor twee dais het woorddeel schol ontstaan."
educatie, die op 29 april 1994 plaatsvond. gen, en f 75,- voor één dag. Deelnemers
Deze passage is nog maar een klein ge- Deze conferentie werd georganiseerd door ontvangen een nascholingscertificaat.
deelte van het lemma scholekster in het on- het Nederlands Centrum Buitenlanders, in
Voor informatie, inschrijfformulieren en
langs verschenen boek De Nederlandse vo- samenwerking met de Projectgroep Nederhet programma kunt u contact opnemen
gelnamen en hun betekenis. Daarin komen lands als tweede taal.
met Conferenties -HSN, jozef lsraëlsstraat
335 in Nederland waargenomen vogel28, 9718 GL Groningen.
Het eerste gedeelte van de conferentiesoorten aan bod, of beter gezegd: hun na- bundel bevat een verslag van de conferenmen, volksnamen en bijnamen - in totaal tie en een hoofdstuk over de positie van al• NEDERLANDS VAN NU
ruim 5000. Al die namen worden uitvoerig lochtone leerlingen in het beroepsonderAflevering 3 van Nederlands van Nu
toegelicht (herkomst, betekenis, geografi- wijs. Het tweede deel geeft een overzicht
1995 begint met een artikel van lexicosche verspreiding) en waar nodig van orni- van de projecten die door de Projectgroep
graaf F. Claes S.J. over de benamingen
thologische achtergrondinformatie voor- NT2 in gang zijn gezet naar aanleiding van
voor onze moedertaal: wat heette Diets
zien. Voor vogel- én taalliefhebbers.
de resultaten van een onderzoek naar prio- en Nederduits, en wanneer kwamen
De Nederlandse vogelnamen en hun bete- riteiten in de ontwikkeling van NT2-pro'Vlaams' en 'Nederlands' voor het eerst
kenis is geschreven door Henk Blok en dukten.
voor? Frans Debrabandere bespreekt
Herman ter Stege. Het is verkrijgbaar bij
Vaktaal: een vak apart. Tweede-taalleerders
uitdrukkingen met blauw, en Marc De
in doorstroom- en schakeltrajecten wordt
de auteurs: Johanna van Polanenlaan 34,
Coster belicht de nieuwste betekenis
uitgegeven door het NCB en is zowel verLeidschendam (tel. 070-3277302) en Kavan chaos in chaostheorie. `Afwijkingen
krijgbaar bij de boekhandel als bij het
rel de Stoutelaan 20, Waalre (tel. 040in het Algemeen Nederlands van de
NCB zelf (Postbus 638, 3500 AP Utrecht).
2216510). Het kost f 32,50 (afgehaald);
krant Het Laatste Nieuws' was het scripvoor f 39,50 wordt het toegestuurd.
Het boekje kost f 18,50.
tieonderwerp van Eric Jadot; in dit
ISBN 90 551 7 062 3
ISBN 90-9008646-3
nummer van Nederlands van Nu staat
er een samenvatting van. Yvette Stoops
• CORRESPONDENTIEHULP
• VERTALER: EEN ERKEND BEROEP?
bespreekt de geschiedenis van de meer
Ter gelegenheid van haar eerste lustrum Sinds kort is de Taal & Taal correspondentiegebiedende wijs; helpt ons-voudstine
hield de Nederlandse Vereniging van Tol- hulp verkrijgbaar, een computerprogramkwam al bij Huygens voor. Verder een
ken en Vertalers (NVTV) eind vorig jaar ma dat helpt bij de verzorging van bebespreking van De woorden en hun zin,
een colloquium over de vraag 'Is het realis- drijfscorrespondentie. Het gaat dan niet aleen boek van Frida Balk over het nut
tisch om te streven naar officiële erken- leen om de datum, adressering en aanhef
van grammatica-onderwijs.
ning van het beroep van vertaler ?' Verte van een brief, maar ook om de opbouw, de
Een abonnement op Nederlands van
organisaties,-genwordisva inhoud en de formulering. De CorresponNu kost Bfr. 650/f 37,50 en is te ver
bij de Vereniging Algemeen-krijgen
waaronder het Nederlands Genootschap dentiehulp kan binnen de tekstverwervan Vertalers, de Association of Transla- kingsprogramma's WordPerfect en MS
Nederlands, Kardinaal Mercierplein 1,
tion Agencies en de Organisatie van Ver- Word met één toetsencombinatie worden
B 2800 Mechelen. Betaling vanuit Netaalbureaus in Nederland, brachten bij die gestart. Met behulp van keuzemenu's kunderland via girorekening 3992897,
t.n.v. VAN, Mechelen. <
gelegenheid hun visie op deze kwestie naar nen een briefsoort en een stijl worden ge• NEDERLANDSE VOGELNAMEN
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In de boekhandel
betaalt u f 24,90.
Maar wanneer u bij
het Genootschap
Onze Taal bestelt,
dan betaalt u slechts
f 19,90 en een bijdrage in de verzendkosten.

ONZE TAAL
MALKALENDER
1996

ONZE taal
taal KALENDER
KORTING VOOR LEDEN

Hoe te bestellen?
Maak per gewenst exemplaar
f 19,90 + f 2,50 portokosten over op gironummer
42 65 902 (voor België:
450,— BFr. + 50,— portokosten op giro 000-163556649)
t.n.v. het Genootschap Onze
Taal, o.v.v. `Onze Taal
Taalkalender 1996'.
U ontvangt uw kalender(s)
dan zo spoedig mogelijk.

366 brandende vragen op taalgebied
Elke dag ee n ander onderwerp:

Maandag:
Dinsdag:

taaladviesdag

etymologiedag

Woensdag: taaltestdag
Donderdag: gezegdendag

Vrijdag:

woordvormdag

Zaterdag:

geoniemendag

Zondag:

raadseldag

0 Elke dag een verrassend antwoord
Gerenommeerde auteurs

Een uitgave van
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht

Zie ook het septembernummer van Onze Taal.

WNT op CD-ROM eeg feit!
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Het Woordenboek der Nederlandsche Taal
is sinds kort verkrijgbaar op CD-ROM. Alle
42.000 tot op heden verschenen pagina's
tekst zijn nu toegankelijk via uw PC.
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woordenboek ontvangen, stuurt u dan

vandaag nog nevenstaande bon in; wij
sturen u dan z.s.m. een demonstratiediskette
en een fraaie kleurenbrochure toe.
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Stichting wil ouders in narigheid helpen
Rijn en Gouwe

Vuilnisbakken zijn — voor zover mogelijk — sindsdien weggehaald uit de Franse hoofdstad, dan wel dichtgelast. Hetzelfde geldt voor stations en luchthavens in heel Frankrijk.
Trouw

B

riefschrijvers die geile verhalen vertellen
belanden meteen in de prullebak, de anonieme schrijvers vanzelfsprekend ook.

NRC Handelsblad

TE KOOP
Dwergsnauzer pups
geboren: 12 mei 1995
3 reuen, met slagboom;
kleur: peper en zout.
Moeder en vader aanwezig.

ro

De Sassenpoort

Pas nadat Major dreigt af
te treden en algemene
verkiezingen uit te schrijven , weet hij in juli 1993
Maastricht alsnog door
het parlement te lozen.
De Telegraaf

GEDODE BURGERS
VERTRAGEN OVERLEG
IN TSJETSJENIË

a
x

de Volkskrant

Jonge rokers sterven vaker
Rotterdams Dagblad

TAAL-CDi Ondernemers met buitenlandse werknemers in dienst die het Nederlands
niet beheersen, kunnen voortaan thuis een taalcursus volgen. Uitzendbureau Start introduceerde eind vorig jaar De Taal Meester, een taalcursus op CDi.
Bizz

Phi*ii*ps moet 1'ischt'i*nieveren
op st *ille beurs
kon

NRC Handelsblad

Het gemak waarmee Nelissen mee
bij
de profs wakkerde de belangstelling van de ploegleiders
van profploegen weer aan. Jan Raas
toonde zich het slachtvaardigst.
Brabants Dagblad

Verongelukte motorrijders
in zes jaar verdubbeld
De Limburger

Vliegen met hartafwijking niet gevaarlijk
Trouw

K

walitatie f goed landelijk borstonderzoek kan voorkomen
dat naar schatting 800 vrouwen jaarlijks minder aan de
gevolgen van borstkanker zullen overlijden.
De Telegraaf

GEKOMBINEERD VAKMANSCHAP MET HART EN ZIEL
.Pannendaken .Bitumineuze daken .Leien .Shingles
i Lood en zinkwerken •10 jaar garantie .Vrijblijvende garantie
Advertentie in Voetbalkrant Eindhoven

Now—

ONZE

taal
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JAJEM, TINNEF, KINNESINNE

jiddische leenwoorden in het Nederlands
WAT IS EIGENLIJK EEN BASTAARDWOORD?
VAN SCHOT IN DE ROOS TOT LOSSE FLODDER

'Oorlogsmetaforen' in de taal van het
meningsverschil
SPELLEN: ZIEN WE LETTERS OF WOORDEN?

Spellingherziening taaipsychologisch doorgelicht
GRAFISCHE VORMGEVING EN LEESBAARHEID

Tips voor een optimaal waarneembare tekst
WAAROM IS HET IS ER BEST PLUIS RAAR NEDERLANDS?
G ROEN MAN —TAALPRIJS VOOR MARTINE TANGHE
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Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) stelt zich ten doel `het
verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen
die haar gebruiken meer begrip en
kennis daarvan bij te brengen'.
Het maandblad Onze Taal (oplage
42.000) wil op prettig leesbare en
taalkundig verantwoorde wijze inzicht geven in alle zaken die het taalgebruik betreffen.
Niet alleen 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
toestemming van de redactie nodig.
De Nederlandse Taalunie steunt het
genootschap financieel bij zijn activiteiten.
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Floor Loeb-Diehl
Jiddisehe leenwoorden in het Nederlands
Hoe langer hoe minder mensen weten dat jajem, tinnef en
kinnesinne]iddische woorden zijn. Veel jongeren kennen er
ook de betekenis niet van.
264

Dr. K. Bakker
Sores
Een kart verhaal vol ]iddische leenwoorden.
270

HarryCohen
De zeszevenproef
Geen spellingdebat of het gaat weI over de schrijfwijze van
bastaardwoorden. Maar wat is dat volgens deskundigen nu
eigenlijk, een bastaardwoord?
272

Frans van Eemeren en Rob Grootendorst
Van schot in de roos tot losse flodder
In de taal van het meningsverschil komen nogal wat
oorlogsmetaforen' voor. Argumenten worden voorgesteld als
wapens: als pijlen, degens en bommen.
275

Gerard Kempen
De mythe van het woordbeeld
;pellen we letter voor letter of herkennen we woordbeelden?
Spellingherziening taalpsychologisch doorgelicht.
278

Gerard Nas
Met het oog op de tekst
. eesbaarheid heeft ook veel te maken met de grafische vormgeving. Hoe krijg je een optimaal waarneembare tekst?
284

Ton van der Wouden
Negatieve omgevingen
Het is er best pluis is raar Nederlands. Pluis heeft hier
een ontkenning nodig. Geldt dat ook voor hoeven?
En voor ook maar iets?

•
EN VERDER

280 Groenman-taalprijs voor Martine Tanghe.

Het juryrapport.

•
RUBRIEKEN

265 Reacties: 'Waarom dit artikel niet in het Engels is' (over

de bescherming van het Nederlands); kakelburger; men wordt
verzocht; politiek correct
268 Nieuwe woorden
269 Vraag en antwoord: eruitzien of er uitzien?; herstel(d)melding; meervoudsvorm haar?
274 Etymofilie: newfoundlander
281 Van woord tot woord: olifant
282 Tamtam: vloeken; tekstbegrip van technici; onduidelijke brieven van de gemeente; Nederlands in de grondwet;
nieuwe spelling
285 Woordenboek van de poezie: tochthond
286 InZieht: over nieuwe boeken
287 Uit de jaargangen
288 Ruggespraak

'ik heb mazzel gehad.' 'Het was maar
een geintje.' 'Mijn rekenmachine is
gejat.' Het Nederlands is doorspekt
met Jiddische leenwoorden, al worden die door hoe langer hoe minder
mensen als zodanig herkend. Uit een
onderzoek van de universiteit van
Nijmegen blijkt dat Nederlandse jon geren ook de betekenis van Jiddische
woorden vaak niet kennen.

Ln

z0

N

Calem tinnef,
l

kinnesinne
Jiddische leenwoorden in het Nederlands
Floor Loeb-Diehl - docente Nederlands als Tweede Taal, Wageningen; studente Algemene Taalwetenschap, KU Nijmegen

et Jiddisch, de taal van
de joden uit Midden- en
Oost-Europa, is ongeveer
duizend jaar geleden in
Duitsland ontstaan. Het
wordt nu nog door zo'n vier miljoen
mensen gesproken. Het Jiddisch bestaat voor 70-75% uit Duitse, voor
15-20% uit Hebreeuwse en voor 1015% uit Slavische elementen. Opmerkelijk is dat de meeste Jiddische leenwoorden in het Nederlands van Hebreeuwse herkomst zijn, terwijl die
Hebreeuwse elementen maar een
klein percentage vormen van de totale Jiddische woordenschat. Waarschijnlijk lijken die Jiddisch-Duitse
woorden (schnabbelen, kift) te veel op
Nederlandse woorden en missen ze
daardoor de beoogde expressieve
kracht waar deze leenwoorden hun
populariteit doorgaans aan te danken
hebben.

leen een aanstelling krijgen als ze het
Nederlands beheersten, en ze waren
verplicht om in het Nederlands te
onderwijzen. Aan het eind van de
negentiende eeuw gingen in de synagogen de rabbijnen in het Nederlands preken. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleven er in het dagelijkse
joodse leven talrijke Jiddische woorden en uitdrukkingen in gebruik.

• MARSKRAMERS
Jiddische woorden zijn op twee manieren in het Nederlands terechtgekomen. Ten eerste was er een directe
overdracht van woorden via de handel. Heitje, joetje, meier, jouker ('duur')
en tinnef ('slechte koopwaar') zijn
Jongeren zijn niet meer zo bekend met Jiddische leenwoordaar de getuigen van. De Jiddisch
den. Maar in het begin van de jaren tachtig ging Veronica
waren veel-sprekndiNla
('je bent jong en je wilt wat') er nog van uit dat het woord
al marktkooplieden, marskramers,
foet de doelgroep wel zou aanspreken.
veehandelaren en winkeliers. Dit zijn
beroepen die veel communicatie vereisen, waardoor er gemakkelijk taal
derlands terechtgekomen. In het Bar• POGING TOT UITBANNING
taalbeïnvloeding konden-contae
goens, en van daaruit in het NederIn Nederland werd het Jiddisch vanaf optreden. Ten tweede zijn Jiddische
lands, hebben de Jiddische leenwoorongeveer 1650 tot ongeveer 1900
woorden via het Bargoens in het Ne- den een negatievere betekenis gekredoor joodse immigranten uit Midgen dan ze oorspronkelijk in het Jid•
den- en Oost-Europa gesproken. Van
disch en Hebreeuws hadden. Zo betetwee kanten heeft men geprobeerd in
kent kalletje in het Jiddisch 'bruidje',
Nederland het Jiddisch uit te banKalletje betekent
maar in het Bargoens en het Nedernen. Van joodse zijde propageerde
lands 'hoer'. Ook bajes en penoze hebmen het klassiek-Hebreeuws in plaats in het Jiddisch `bruidje',
ben in het Jiddisch en Hebreeuws
van het Jiddisch, en van Nederlandse
een positievere betekenis: 'huis' en
maar
in
het
kant werd er, vooral onder het beBargoens
'levensonderhoud' in plaats van 'gewind van koning Willem I, in de eervangenis' en 'onderwereld'.
en het Nederlands
ste helft van de vorige eeuw, alles
De woorden uit de handel werden
aan gedaan om in het joodse onderdirect uit het Jiddisch geleend als
wijs het Nederlands in te voeren. Er
'hoer'.
nieuwe woorden. Via het Bargoens
werden strenge eisen gesteld aan
zijn de woorden geleend met een nejoodse leerkrachten. Zij konden al•
gatief prestige (die zijn lekker stoer!) . >
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TURKS EN MAROKKAANS AlS JIDDISCH?
Hebben de huidige minderheidstalen in Nederland, zoals het Turks en Marokkaans, nu de toekornst als mogelijke leveranciers van leenwoorden? Het Iijkt mij niet waarschijnlijk dat ze de status van het Jiddisch zullen evenaren. De ornstandigheden van de sprekers van het Jiddisch enerzijds en van de sprekers van het Turks en Marokkaans anderzijds verschillen onder andere door
de beroepen van de sprekers van deze talen. De
Jiddisch-sprekenden oefenden beroepen uit
waarbij cornrnunlcatle vereist was. De eerste Turken en Marokkanen werkten als ongeschoolde arbeiders in fabrieken, waar ze nauwelijks hoefden
te cornrnuniceren. Bovendien vond het joodse
onderwijs van ongeveer 1650 tot 1850 grotendeels in het Jiddisch plaats. Er was dus voor joden
niet zoveel kans om Nederlands te Jeren, en zo
bleef het Jiddisch als minderheidstaallang bestaan. De tweede en derde generatie Turken en
Marokkanen volgen echter Nederlands onderwijs. Het Turks en Marokkaans zullen minder lang
gehandhaafd blijven en zullen daardoor waarschijnlijk minder invloed hebben op het Nederlands.

Woorden met een sterke expressie
zijn zowel uit het Jiddisch als via het
Bargoens geleend. Vanuit de 'jongenstaal' (straattaal) werden ze door
andere taalgebruikers van het Nederlands overgenomen.
Deze leenwoorden worden door
Nederlanders gebruikt alsof het Nederlandse woorden zijn: ze worden
vervoegd, hebben een meervoud en
een verkleinwoord en er kunnen samenstellingen mee gemaakt worden
op de manier waarop dat ook met

Nederlandse werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden gebeurt: gejat, joetjes,
bajesklant, ongein, geinig, enzovoort.
• PLEITE

Hoe staat het nu, na de Tweede Wereldoorlog, met de bekendheid van
Jiddische woorden? Uit een onderzoek dat ik gedaan heb onder vijftig
proefpersonen blijkt dat mensen jonger dan dertig jaar veel minder Jiddische leenwoorden kennen dan ouderen. De meeste jongeren kennen bijvoorbeeld de woorden goochem, ponem (porem), geteisem, jajem, sjofel,
kinnesinne, penoze en tinnef niet meer.
Bovendien weten de jongeren veel
minder vaak dat het om leenwoorden gaat.
Hoe valt dit te verklaren? Sinds we
Jiddische woorden lenen (rond
1900), hebben zich twee tegengestelde processen afgespeeld. Een groot
aantal leenwoorden voldeed na verloop van tijd niet meer, werd vervangen of raakte in onbruik, een klein
deel raakte echter steeds meer ingeburgerd, zodat men geen verschil
meer voelde tussen 'eigen' woorden
en leenwoorden. Veel deelnemers
aan het onderzoek verbaasden zich
erover dat gewone, alledaagse woorden als smoesje en stiekem leenwoorden uit het Jiddisch bleken te zijn.
De Jiddische leenwoorden die nog
volop in gebruik zijn - voornamelijk
in de spreektaal - hebben in het Nederlands een iets andere betekenis

dan de oorspronkelijke: geintje (oorspronkelijk 'gunst') betekent 'grapje',
lef (oorspronkelijk 'hart') staat voor
'moed' en stiekem (oorspronkelijk
'stilte') is 'heimelijk'. Uiteindelijk zul
Jiddische woorden steeds minder -len
als zodanig herkend worden.
Test uw kennis van Jiddische woorden in het Nederlands! Kent u de
betekenis van deze 25 woorden?
1 bezolletje

aa(soo1 Ja!u 'uiaauo cZ

2 dalles
3 emmes
4 gannef
5 (g)asjeweine
6 gabber
7 gesjochten

iZ
aaoq £Z
spoo1-1aiu ZZ
ua)juoip LZ
Ja1uaA Oz
]1IMl 'Bann 61

8 gis

Iyaiza6 g 1

9 gotspe

uaddoj L 1

10 (h)achelen
11 ibbel

12 joetje
13 kinnesinne
14 majem
15 meier
16 nebbisj
17 oetsen
18 ponem
19 poter

20
21
22
23
24
25

schnorder
sikker
sjikse
temeie
toges
treife

uap(ilapaW UA
daoJ !n loo 'siW 'slaiu 91
uapin6 piapuoq

s1

aaleen

t' 1

a!Z 0Ief U 1
afluai: Z 1
6aia1 <1!!iasslw

W!lS

Sores
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g

adnp ap 'w

L

:pew 'peelaw

9

uauaMPJaA

s

iaip t'
apaouaae

£
z

aldooj

1

Inas :Iq:)a 'peepaapui

Onderstaande tekst van dr. K. Bakker uit Oegstgeest bevat negentig woorden en uitdrukkingen die het
Nederlands ontleend heeft aan het Jiddisch of Hebreeuws. Kunt u het verhaal nog volgen?

ren als je niet goed speelt! Het werd
natuurlijk een sof. Z'n baas wilde
hem natuurlijk niet besjollemen, en
gooide hem eruit. Daarbij kwam-ie
hard op z'n toges terecht. Om zichzelf
te troosten gapte-ie een fles jajem en
am, mijn toffe gabber, zit in de
sores. Eigenlijk is het wel een gis - zette zich stiekem aan het sjaskelen tot
die fles leeg was. Dat bleef dus niet
se vent met lef. Nu dacht-ie goobij een keiltje!
chem te wezen door naast zijn
Die jajem was bepaald niet koosjer;
gesjacher in de ramsj 's avonds te
het bleek tinnef en daardoor werd-ie
gaan schnabbelen als pianist in een
al gauw behoorlijk sikker en stond hij
café in Mokum voor een meier per
nogal onvast op z'n poten. Daardoor
avond. Maar die gannef had geen
flikkerde-ie in de majem. Hij ging bijmazzel! Je moet toch wel mesjoche
zijn om voor de gein zoiets te probe- na asjeweine. Maar die gozers van de

11

ua:a 01
Tial!ielnaq 6

politie haalden hem uit de gracht. In
de jatten van die smerissen vallen was
een makke voor zo'n sjofele schlemiel.
Hij probeerde ze eerst wijs te maken
dat alles kits was, maar louw loene, hij
gokte mis want ze trapten niet in zijn
smoes. Attenoje, toen werd-ie kwaad!
Hij was niet pages, kon z'n jatten niet
thuishouden en sloeg een sjotrem op
z'n ponem. Dat was natuurlijk behoorlijk mies. Er kwam een hoop jeile
van en hij belandde in de bajes.
Hij probeerde het befgajes een
beetje te sjoemelen, maar moest van
de rechter twee weken in de to fes. En

REACTIE S
C\

•
Mijn gabber dacht
`die olmse piechem
kan me de bout

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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet-geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

hachelen' en gaf

geen. sjoege.

•
nou zit-ie daar dus in de dalles, tussen al dat gajes en
schorem uit de penose! Hij
voelde zich behoorlijk ibbel:
alles leek kapoeres. Straks
komt-ie eruit en dan gaat-ie
nog pleite ook, want twee weken verdient-ie geen sjoof,
geen poser. Z'n handel was
pote. Straks moet-ie nog gaan
schnorren. Bepaald niet jo fel,
net op het moment dat je
wilt gaan trouwen en je kal letje zich afpeigert voor de uitzet. Nog een geluk dat-ie
geen koters heeft! Hij was
echt de gesjochten jongen, en
zijn bruiloft was voorlopig
versjteerd. Ik had echt rachmones. Het is een toffe knul;
hij is zeker geen mien die een
beetje gaat pezen bij een of
andere temeie. En dan komt
er zo'n lapzwans van een
geestelijke langs voor het geteisem, een echte wijgoocheme
to f felemoon. Mijn gabber
dacht `die olmse piechem kan
me de bout hachelen' en gaf
geen sjoege, maar nebbisj zeg,
die vent bleef maar doorzerken. Sam is een echte plegiskop en probeerde hem een
beetje te oetsen.
Afijn, na twee weken
komt-ie eruit en zegt dan
dat-ie tot rust is gekomen!
Alles is weer kedin! Zo'n gotspe hoor je niet vaak! Voorlopig gaat hij naar z'n eigen
spiese, en na zo'n hillig zal hij
zich wel even katoen houwen!

In het septembernummer vroeg dr. C.L.J. de Bot zich af of het Nederlands echt
wordt bedreigd door het Engels. Verder zette hij vraagtekens bij een wettelijke bescherming van onze taal.
Naar aanleiding van dat artikel, `Waarom dit artikel niet in het Engels is', ontvingen wij een aantal uitgebreide reacties. Drie daarvan drukken wij hieronder in
verkorte vorm af; in het volgende nummer zal de auteur daarop ingaan.
n WAAROM DIT ARTIKEL IN HET
NEDERLANDS IS
Koen Lemmens - student; medewerker van
De Morgen/De Mix en Go Student/Knack,
Tremelo (België)

en vreemd artikel, die bijdrage van dr.
C.L.J. de Bot in het septembernummer
van Onze Taal over de positie van het Nederlands. De titel ervan was dan nog net
`Waarom dit artikel niet in het Engels is',
maar uit zijn argumentatie blijkt eerder
dat het ook in die Angelsaksische taal gekund had. Voor De Bot gelden alleen economische argumenten. Voor mij, 19 en
vol idealen, Vlaming en liefhebber van het
Nederlands, gaat het om iets anders.

E

PRESTIGE VERSUS CULTUUR

Dr. De Bot merkt op dat het weleens zo zou
kunnen zijn dat het Nederlands aan prestige gaat verliezen ten voordele van het Engels. Dat zou inderdaad kunnen; tot zover
is er niets aan de hand. Het lijkt hem alleen weinig te deren. Het verlies van een
taal kan pijnlijk zijn, dat wil hij nog wel
toegeven, maar kom, er zit misschien een
economisch voordeel aan vast. Waarna hij
zijn redenering afsluit met de dooddoener
dat `gewone' mensen wel wat anders aan
hun hoofd hebben dan het bewaren van
taaleigenschappen voor hun nageslacht.
Zoiets jaagt me de gordijnen in. Ten eerste
omdat cultuur hier opgeofferd wordt aan
geldelijke belangen. Maar als Vlaming lust
ik zijn redenering al helemaal niet. Nederlands, De Bots taal, mijn taal, had in het
Belgique a papa geen aanzien. Onze taal
kon geen prestige verliezen ten voordele
van het Frans, want ze had geen prestige.
Wie - ook in Vlaanderen - iets wilde betekenen, moest Frans kennen. Notaris, onderwijzer, kantoorklerk of eenvoudige bediende op kantoor, allen spraken ze Frans.

In die dagen voor het algemeen stemrecht
was het zelfs voor burgemeesters in de landelijkste gehuchten noodzakelijk de taal
van Molière te beheersen. Kennis van het
Nederlands was niet vereist. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog vonden duizenden
Vlaamse boerenzonen de dood omdat ze
de orders van hun Franstalige meerderen
niet begrepen.
Men heeft geprobeerd een eentalig België te creëren; vele Vlamingen zijn dan
ook verfranst. Uiteindelijk keken die het
meest neer op onze taal: de grootste Vla
zijn nu nog altijd de gero--mingehatrs
maniseerde Vlamingen. Toch bood het
Nederlands weerstand, ten eerste doordat
de lokale dialecten tot op de dag van vandaag onuitroeibaar bleken, maar vooral
omdat de `intelligentsia' ijverde voor die
taal. Ging het oorspronkelijk om derde
als Conscience, uiteinde--rangsliteo
lijk resulteerde de weerstand in een brede
volksbeweging met tal van professoren.
Neem bijvoorbeeld de briljante socialist en
hoogleraar August Vermeylen. Die had
kunnen kiezen voor het Frans, omwille
van het economische en culturele aanzien.
Het voordeel daarvan zou evident geweest
zijn; het volstaat je af te vragen of Maurice
Maeterlinck de Nobelprijs voor literatuur
gekregen zou hebben als hij in het Nederlands geschreven had. Maar Vermeylen
koos niet voor prestige, hij koos voor zijn
taal en droeg zijn verantwoordelijkheid als
cultuurdrager. Dat De Bot daar eens een
voorbeeld aan neemt!
WETTELIJKE BESCHERMING?

Er zijn maar een paar voorbeelden te vinden van talen die zich dankzij overheidsmaatregelen hebben hersteld, schrijft De
Bot. Dat kan zo zijn, alleen valt het me op
dat hij weinig voorbeelden pro of contra
kan aanhalen. Ikzelf kan dat in het geheel
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niet; ik ben niet thuis in deze materie.
Maar ik ken wel de situatie in België, die
De Bot merkwaardig genoeg amper aanhaalt. En inderdaad, ondanks de wettelijke
bescherming heeft het Nederlands zich
niet hersteld. Integendeel, het heeft zich
ongelooflijk verbeterd!
Een buitenlander/buitenstaander beseft
waarschijnlijk niet welk een voordeel het
huidige territorialiteitsprincipe met zich
meebrengt. Het territorialiteitsprincipe wil
zeggén dat men in Vlaanderen Brussel en
de faciliteitsgemeenten uitgezonderd
verplicht is om in de betrekkingen met de
overheid Nederlands te gebruiken. Dat
geldt dus voor onderwijs, cultuur en andere persoonsgebonden kwesties. Bovendien
mag het decreet waarin werkgevers verplicht worden de taal van hun werknemers
te gebruiken, als een van de grote overwinningen van de Vlaamse Beweging beschouwd worden. Toestanden zoals bij BN,
een Brugs bedrijf waar de interne communicatie in het Frans verliep, behoren dan
ook definitief tot het verleden. De vele Nederlanders die gaan stappen in Antwerpen
staan er misschien niet bij stil, maar tot
medio de jaren zeventig was Frans in de
haven van de metropool dé voertaal.

-

-

NIEUWE STRIJD
Nederlands spreken en schrijven, echt Nederlands dan, ligt in Vlaanderen nog altijd
niet voor de hand. Het Vlaams lijkt nog altijd meer op een gammele vertaling van
het Frans. Het Zuidnederlands gaat gebukt
onder talloze gallicismen, barbarismen en
oubollige mankementen. In feite gaat het
om een dagelijkse strijd: elke dag weer zuiveren, bijleren. Dat brengt echter wel weer
met zich mee dat veel Vlamingen, ook gezien de geschiedenis, erg taalbewust zijn.
Al blijft het om een minderheid gaan,
mensen die ook Nederlandse boeken en
kranten lezen, mensen voor wie ook Nederland een deel van hun cultuur is. Precies daarom verwachten ze dan ook steun
uit Nederland wanneer het aankomt op de
bescherming van en de zorg voor onze
taal. En die steun komt er niet, althans niet
voldoende. Daarom heeft men in Vlaanderen, wat dat betreft, een niet zo vleiend
beeld van Nederland. Meestal beschouwt
men Nederlanders als mensen die al sinds
1585 vrij en ongecompliceerd hun taal
kunnen spreken. Een taalstrijd is hun volkomen onbekend en Nederlands is voor
hen de evidentie zelve. Kortom, op taalgebied ervaren de Vlamingen de Nederlanders als laks, te laks. Het artikel 'Waarom
dit artikel niet in het Engels is' heeft dit
266

beeld alleen maar versterkt. Net nu we elkaar in het Europa van de vijftien zo nodig
hebben!

n WAAROM HET NEDERLANDS NIET
ZAL VERDWIJNEN
Hans Mosman freelance journalist,
Amsterdam
-

et lijkt mij dat dr. De Bot in zijn artikel
over taalverdringing in Onze Taal van
september te veel waarde toekent aan economische overwegingen en aan de prestigefactor, en ten onrechte de politieke kant
van de zaak buiten beschouwing laat. Naar
mijn mening is er in de loop van de geschiedenis nog nooit een taal verdwenen
door het hogere aanzien en de economische suprematie van een andere staat; wel
gebeurde dat uiteindelijk als een land door
een ander land met geweld werd ingelijfd.
Om het te houden bij De Bots aandachtsgebied: alleen als Amerika Nederland zou
veroveren en die toestand enkele honderden jaren zou kunnen laten voortbestaan,
zou het Nederlands ernstig in zijn voortbestaan worden bedreigd.
Bovendien: het Latijn, Spaans en Frans
hebben het Nederlands ook niet kunnen
verdrijven, ook al werden die een poosje
de taal van degenen die zich tot de elite
voelden behoren. Onderschat niet de
macht van nationalistische tendensen, die
nu dan toch ergens goed voor zijn! Als een
land weer zelfstandig wordt, steekt onmiddellijk het verlangen de kop op ook de eigen taal weer te laten herleven. Het is in
Noorwegen gebeurd en in Ierland streeft
men naar hetzelfde. De mens handelt niet
alleen uit efficiency-overwegingen, godzijdank. Als Baskenland zelfstandig wordt,
zal men daar heus niet, omdat het economisch zoveel voordelen biedt, het Spaans
als voertaal kiezen.
Wat zien we trouwens nu al in een permanente onderstroom gebeuren? Engelse
uitdrukkingen worden op den duur toch
vervangen door Nederlandse, en dat gebeurt heel natuurlijk, zonder dat er prijsvragen voor nodig zijn en zonder verkrampte pogingen ze via de nieuwsdiensten van de omroep in te voeren. Als het
om voetbal gaat, spreekt niemand meer
van een corner, maar iedereen van een
hoekschop. De match werd gewoon wedstrijd
en de penalty een strafschop.

• TAALBESCHERMING KAN ZINVOL
ZIJN
Simon Joukes Delft
-

raag zou ik enkele kanttekeningen
plaatsen bij de bijdrage van dr. C.L.J.
de Bot in het septembernummer.
Terecht gaat hij ervan uit dat 'kleinere'
talen die in contact komen met een taal
met 'meer prestige' en een 'hogere economische waarde', terrein zullen verliezen en
wellicht zelfs kunnen verdwijnen. Maar
De Bot voegt daar niet aan toe, wellicht
omdat het zo vanzelfsprekend is, dat dergelijke verschijnselen .zich vooral voordoen in staten waarin meer dan één 'beschermde' officiële taal voorkomt. Voor beelden van staten die hun eigen taal vrij willig en volledig voor een andere hebben
ingeruild, zijn voor zover ik weet bijna niet
te vinden. Wat dat betreft is de veronderstelling dat Nederland op den duur uit
zichzelf zou kunnen overstappen op bij voorbeeld het Engels, eigenlijk ondenkbaar.
DWANGMAATREGELEN
Wanneer een 'kleinere' taal verdwijnt, is
dat vaak het gevolg van dwangmaatregelen. Het typische voorbeeld vlak bij huis is
natuurlijk Frankrijk. Door allerlei administratieve, soms zelfs stuitend discrimineren de maatregelen, is het Nederlands in
Noord-Frankrijk vrijwel verdwenen. Het
Duits (Elzas), het Bretons (Bretagne), het
Italiaans (zuidoosten) en het Baskisch
(zuidwesten) kwijnen er ook weg. Zelfs
roemrijke, door miljoenen gebezigde talen
als het Occitaans (Midi) en het Catalaans
(Roussillon) handhaven zich met de grootste moeite in de centralistische Franse mal lemolen. Pas in de afgelopen vijftien jaar is
een aantal 'verbodsbepalingen' opgeheven.
Voorbeelden van wat wettelijke bescherming van al dan niet 'kleine' talen
vermag, liggen voor het grijpen, maar ontbreken geheel in het betoog van De Bot. In
Zwitserland leven Duits, Frans en Italiaans
in hun eigen kantons min of meer broederlijk naast elkaar, terwijl het piepkleine
'Rumonsch' (Rhetoromaans) in Grisons/
Graubunden goed wordt beschermd in het
officieel Duitssprekende kanton. Enkele
wrijvingen hebben zich weleens voorgedaan in Wallis/Valais en in Fribourg/Freiburg, maar die konden steeds worden opgelost zonder verdringing van de 'anderssprekenden'.

rn

OVERHEIDSBESCHERMING

De Bot ziet niets in een wettelijke bescherming van minderheidstalen. Ook op zijn
bezwaren daartegen valt wel iets af te dingen. Zijn eerste bezwaar is dat overheidsregels een averechts effect kunnen hebben
op het behoud van een taal. Uit het bo-

Niets is minder waar! Er hoeft om te begin- n MEN WORDT VERZOCHT [1]
nen helemaal niet te worden vastgesteld
Drs. J. van der Spek - Zoetermeer
wat voor de wet als Nederlands zal gelden.
Het is onzin om een taal, die inderdaad
ierbij reageer ik op het artikel 'Men
voortdurend aan verandering onderhevig
wordt verzocht' in het septemberis, fonetisch, semantisch, syntactisch of nummer op blz. 207.
anderszins te 'bevriezen' in een taalwetgeIn zijn boekje Schrijft u ook zulk Neder
ving. Ik kan me dan ook niet voorstellen
vraagt dr. F.C. Dominicus zich af of-lands?
dat dr. De Bot zoiets serieus overweegt. men moet zeggen de bezoekers worden ver
Voor de wet moet het Nederlands gewoon
te staan of de bezoekers wordt ver--zochtp
de taal zijn zoals die in ons land nu en in zocht op te staan. Hij schrijft dat men lode toekomst wordt gebruikt.
gisch redenerend tot de slotsom moet komen dat het moet zijn de bezoekers wordt
Ten slotte: om zijn stelling te ondersteu- verzocht, immers men verzoekt iets aan ienen dat taalwetgeving in beginsel onge- mand. Maar, zo meent hij, het is gewoner
wenst is, wijst De Bot op de niet altijd even te zeggen de bezoekers worden verzocht, zofrisse bedoelingen van bewegingen in de dat we hier met de oude Romeinen zouden
Verenigde Staten die ernaar streven om kunnen zeggen: 'het gebruik is een dwinhet Engels bij wet als enige landstaal op te geland'. Zo sterk is dit hier het geval dat de
leggen. Ook dit voorbeeld is bijzonder on- zin met de enkelvoudige werkwoordsvorm
gelukkig gekozen. Het gaat hier nadrukke- in onze tegenwoordige taal iets stijfs heeft
lijk niet om een poging van de niet- Engels- gekregen, iets wat men nog wel hier en
sprekende minderheidsbevolking om haar daar als opschrift kan vinden, maar wat
taal door de wet enigszins te beschermen, men niet meer zegt.
maar juist om de wil van de (economische)
Nog sterker uit zich de tiende druk van
machthebbers om het Spaans en andere de grote Van Dale (1976). Deze geeft als
'kleinere' talen officieel uit de Verenigde voorbeeld: 'de heren worden verzocht (niet:
Staten te bannen!
de(n) heren wordt verzocht) hierheen te komen
Al met al moet ik concluderen dat dr. (vgl. Fr. les messieurs sopt pries; Hd. die HerDe Bot het zeer interessante thema te licht- ren werden gebeten)'. Hoewel de elfde druk
vaardig heeft behandeld. Ik hoop dat we de voorkeur geeft aan de heren wordt ver
ooit een bijdrage van hem kunnen lezen
en de twaalfde beide mogelijkheden-zocht,
waaruit we althans zullen mogen destille- goedkeurt, kies ik met mevrouw Blom niet
ren dat de filosofie achter taalwetgeving voor wordt, maar voor worden.
veel complexer is dan men op het eerste
gezicht zou denken.
n MEN WORDT VERZOCHT [2]

venstaande voorbeeld uit Zwitserland
blijkt al voldoende dat overheidsingrijpen
in dergelijke gevallen wel degelijk effect
sorteert. Deze vaststelling wordt niet weersproken door de voorbeelden in de bijdrage van De Bot. Overigens zijn die voorbeelden ook niet altijd juist. Zo is het niet
waar dat de campagne om de positie van
het Iers in Ierland te versterken gering succes heeft gehad. Bij de onafhankelijkheid
was het Iers op sterven na dood. Wie de afgelopen dertig jaar Ierland heeft bezocht,
heeft kunnen vaststellen dat deze situatie
grondig is veranderd. De positie van het
Iers wordt dagelijks sterker, o.a. door het
onderwijs en wellicht mede onder invloed
van de televisie. Zelfs in Dublin hoort men
nu hier en daar Iers spreken! Ik beweer
overigens niet dat Iers op dit moment de
meerderheidstaal in Ierland is of dat ooit
zal worden. Wel dat deze Keltische taal
dankzij stimulerende overheidsmaatregelen niet is uitgestorven.
Verder stelt De Bot dat taalwetgeving
en taalbehoud leiden tot een vlucht van
kapitaal en ondernemingen. Ook dit argument snijdt lang niet altijd hout. Het blijkt
dat de ondernemingen na een periode van
afkoeling eieren voor hun geld kiezen en
terugkomen. Een typisch voorbeeld is België. Toen daar ten slotte bij wet werd vastgelegd dat het Nederlands de voertaal en n KAKELBURGER
administratieve taal van alle bedrijven in
Raf de Ryck - Brussel
Vlaanderen werd, dreigden heel wat
(meestal) internationale ondernemingen
n zijn rubriek 'Nieuwe woorden' in het
te verhuizen naar een ander taalgebied of
septembernummer schrijft Hans Heester naar het buitenland. Dat was uiteraard mans dat mensen ten onrechte dachten
platte economische chantage. Later bleek dat de hamburger iets met ham te maken
de soep lang niet zo heet te zijn als ze werd had en dat zij op grond daarvan woorden
opgediend en pasten de bedrijven zich als biefburger zijn gaan vormen.
soepel aan.
Volgens mij gaat het hier niet om foutief maar om creatief taalgebruik. Een
LICHTVAARDIG BEHANDELD
soortgelijke vorming van nieuwe woorden
Een ander bezwaar van De Bot tegen wet- is niet zo ongewoon. In mijn vakgebied, de
telijke bescherming is dat een taal door biomedische wetenschappen, kent iederoverheidsingrijpen niet tot lingua franca een de Southern blot, een techniek ontwikkan worden verheven. Dat klopt helemaal keld door ene meneer Ed Southern, die er
niet. In Afrika en Azië zijn bijvoorbeeld tal zijn naam aan mocht geven. Variaties op
van landen te noemen die precies dit heb- deze techniek werden door zijn collega's
ben gedaan: van Indonesië tot Nigeria.
Western blot en Northern blot gedoopt. Van
Volgens De Bot brengt het invoeren enige relatie met windstreken is hier geen
van wettelijke beschermingsmaatregelen sprake. En kwamen er na Watergate ook
ten behoeve van het Nederlands grote juri- niet andere 'gates', zoals Irangate?
dische en linguïstische problemen mee.

H

Rien Verhoef - vertaler, Amsterdam

euk hoor, om in het septembernummer
op blz. 207 die oude koe weer eens uit
de sloot te zien hijsen. Alleen zou ik Alied
Blom willen wijzen op een tautologische
redenering in haar stukje. Die gaat als
volgt: in de reizigers worden verzocht uit te
stappen is reizigers het onderwerp, want in
men wordt verzocht uit te stappen kan men alleen maar onderwerp zijn. Men kan immers nooit de functie van meewerkend

L

voorwerp vervullen; wij verzoeken men uit te
stappen is ongrammaticaal.
Maar voor mij spreekt het vanzelf dat
de 'derde -naamvallers' de wending men
wordt verzocht als ongrammaticaal zullen
verwerpen, en wel omdat men in hun ogen
alleen onderwerp en geen meewerkend
voorwerp kan zijn. Wie dergelijke denkfouten maakt, moet niet raar opkijken als
de andersdenkenden zich niet laten overtuigen.
>
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n POLITIEK CORRECT

NASCHRIFT TAALADVIESDIENST
Adviseert Onze Taal nu de reizigers worden

Dik Brummel - Den Haag

of de reizigers wordt verzocht? Wij kiezen
voor wordt, zonder dat wij het alternatief
echt willen afkeuren. Het is bekend dat de
taalgebruiker het meewerkend voorwerp
steeds moeilijker als zodanig herkent, zeker als het op de eerste zinsplaats staat,
een plaats die vaak gereserveerd is voor
het onderwerp. Het gaat hier om een
structurele verandering in onze taal die
zich langzaam maar zeker voltrekt. Over

de reizigers worden verzocht laait de discussie nog geregeld op, maar wie valt er
nog over ik mankeer niets? Wolters Koenen vermeldt deze vorm zonder commentaar naast het van oudsher juiste mij

mankeert niets.
Aangezien in de reizigers worden ver-

zocht de meervoudsvorm nog vaak op
weerstand stuit, adviseert de Taaladviesdienst de vorm te kiezen waarmee u taal
vermijdt; en dat is (nog steeds) de-krite

reizigers wordt verzocht.

Jansen geeft in 'Wat is er tegen poli• tiek correct taalgebruik?' (Onze Taal
juni 1995) "het standaardvoorbeeld tuberculose" en zegt dat men daarvoor
steeds een nieuwe term bedacht: tering,
tuberculose, tbc, teebee, maar "zodra iedereen de nieuwe term geleerd had, bleek
die alweer gevuld met alle bijgedachten
die de oude ook had".
Dit lijkt me niet correct. Het woord
tering werd door tuberculose vervangen
toen de oorzaak van de ziekte in de tuberkelbacterie werd gevonden. De associatie van tering met zonde (vooral onanie) verdween daarmee ook geleidelijk.
De angst voor de ongeneeslijke ziekte
bleef echter uiteraard bestaan en die
kleefde ook het woord tuberculose aan. In
de tijd dat de streptomycine was ontwikkeld (nog geen vijftig jaar geleden),
waardoor de ziekte bijna helemaal ver-

Nieuwe woorden

dween, raakte de aanduiding tb in zwang. De
gevoelswaarde van teebee was heel anders
dan die van tering, en dat was ook de bedoeling.
Volgens mij beziet de heer Jansen de verhouding tussen vorm en betekenis te eenzijdig. Veranderingen van woorden gaan samen met veranderingen van opvattingen en
praktijken. De een is daarbij niet de oorzaak
van de ander, maar beide zijn opgenomen in
een samenhang waarin voortdurend aansturing, bekrachtiging, terugkoppeling en
bijsturing plaatsvinden. Als het voorgaande
juist is, dan valt er wel het een en ander af te
dingen op Jansens benadering van politieke
correctheid. Er kleven allerlei aspecten aan
die in zijn artikel mijns inziens onvoldoende
of onjuist uit de verf komen. Het onderwerp
moet zeker nog eens terugkomen in Onze
Taal. <

Hans Heestermans

vet

Vet heeft volgens Van Dale twaalf betekenissen, onder
meer het tegengestelde van 'mager', maar ook 'schuin'
(een vette mop) en 'dronken' (in het Bargoens). In de
jeugdtaal is er een nieuwe betekenis bij aan het komen.
In een interview met een aantal Amsterdamse middelbare scholieren is sprake van een meisje, Julia (16 jaar), dat
verdiept is in een boek van de jonge Amsterdamse schrijver Arnon Grunberg: "Ze vindt het vet, hoe hij (de
schrijver) daarin brutaal de klas uitloopt, van school
wordt getrapt, en het kan hem allemaal geen ene moer
schelen!" Vet betekent hier zoiets als 'geweldig, prachtig'. Even verderop in het vraaggesprek zegt Ilj a (17 jaar):
"Die nederwiet is mij onderhand te vet geworden. In die
buitenlandse wietsoorten zit gemiddeld veertien procent
THC - u weet, de werkzame stof in stuff - (...) in Nederland is de wiet zo ver 'doorgefokt' dat er vijfentwintig
procent THC in zit." Vet is hier gelijk aan 'sterk, krachtig'. Nog steeds in hetzelfde interview bekent een meisje
dat ze bezig is met het veertiende spelletje triktrak. "Vet
hoor, ik ben er helemaal aan verslaafd." Ook hier bete-

kenning van de holocaust is onlangs het woord negationisme in zwang geraakt.
Veronicaën
Zoetermeer is de titel van het tijdschrift van de generatie
Nix, waartoe onder anderen Ronald Giphart behoort. In
de Volkskrant wordt het laatste nummer als volgt besproken: "In haar redactioneel veronicaat de redactie de
lezers toe: '...want je houdt gewoon van mooie literatuur, of die nou over oorlog gaat of niet, en je houdt van
het nu, en van jezelf, en van iedereen. `
Je bent jong en je wilt wat. Dat is veronicaën: jong
denken en wat willen. Maar wat precies?

Klomphoogte
In de weerberichten wordt sinds kort niet meer gesproken van vorst aan de grond maar van vorst op klomphoogte.
Dat is plastischer, waarschijnlijk.
Qwerty- denken
De eerste zes letters van het toetsenbord van een type-

kent vet weer 'geweldig, prachtig'.

machine of computer zijn de q, w, e, r, t, y. Dat is al-

Negationisme
In Duitsland kunnen mensen die ontkennen dat onder
het naziregime miljoenen joden vermoord zijn tot een
forse gevangenisstraf veroordeeld worden. Voor die ont-

thans het internationaal genormaliseerde toetsenbord.
Een aantal landen, waaronder Frankrijk, wijkt af en
heeft een azerty- toetsenbord. Qwerty is dus vrijwel overal
de vaste standaard, het is onveranderlijk. Vandaar voor
een vastgeroest denkpatroon het woord qwerty-denken. <
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• ERUITZIEN OF ER UITZIEN?

Mijn vrouw beweerde laatst dat eruitzien aaneengeschreven moet worden. Ik bestreed dat: uit mag
- als deel van een samengesteld werkwoord - volgens
mij niet gekoppeld worden aan er. Toen we naar Van
Dale grepen, bleek die tot mijn stomme verbazing
een lemma eruitzien te bevatten. Heeft mijn vrouw
dan toch gelijk?
Volgens Van Dale wel, ja. Sinds 1984 schrijft de redactie dit 'werkwoord' aaneen. Maar wij zijn het met
die schrijfwijze helemaal niet eens. En daarin staan we
niet alleen: in alle andere woordenboeken ontbreekt
eruitzien. Ook in het Groene Boekje uit 1954, op dit moment nog onze officiële spellingnorm.
Wij hebben dit lemma in Van Dale altijd als een 'vergissing' beschouwd. Daarin werden we gesterkt doordat
de redactie van Van Dale ons voor deze uitzonderlijke
schrijfwijze geen bevredigende verklaring heeft kunnen
geven. Waarom neemt ze eruitzien wel op, maar bijvoorbeeld era f brengen niet?
Wij zien geen reden om van de schrijfwijze er uitzien
af te wijken. Uitzien is een samengesteld werkwoord; het
eerste deel van zo'n werkwoord wordt niet aan er gekoppeld.
Overigens heeft Van Dale wel zo veel gezag dat eruitzien inmiddels is opgenomen in de spellinggidsen van
Prisma en Koenen en in de Herziene Woordenlijst. Wij
hopen dat de redactie van het nieuwe Groene Boekje,
dat binnenkort verschijnt, anders beslist. Zo niet, dan
zou deze 'vergissing' wel eens een heel lang leven beschoren kunnen zijn!
• HERSTEL(D)MELDING

Wanneer iemand zich weer beter meldt, doet hij
dan een herstelmelding of een hersteldmelding?
Onze voorkeur gaat uit naar herstelmelding. Dat is een
samenstelling die bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden, het herstel en de melding. Het samenvoegen van
twee zelfstandige naamwoorden tot een samenstelling is
een zeer gebruikelijk procédé in het Nederlands: melkfles, lucifersdoosje, brandmelding.
In hersteldmelding zou een voltooid deelwoord (hersteld) met een zelfstandig naamwoord een samenstelling

vormen. Dat is niet zo gebruikelijk. Van dit type samenstelling bestaan slechts erg weinig voorbeelden, zoals
verbeurdverklaring, verdachtmaking en bekendmaking. Maar
in deze samenstellingen hebben verdacht en bekend al de
status van bijvoeglijk naamwoord bereikt (we vinden ze
als aparte ingang in de hedendaagse naslagwerken) . Het
bijvoeglijk naamwoord verbeurd troffen we één keer aan,
in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (deel XIX,
1982). We kunnen dus ook zeggen dat verbeurdverklaring,
verdachtmaking en bekendmaking samenstellingen zijn die
bestaan uit een bijvoeglijk en een zelfstandig naam-

woord, en dat is wél weer een gebruikelijk type samen
(vergelijk bijvoorbeeld openbaarmaking, hogepries-steling
ter, wittebrood). Hersteld is echter een 'echt' voltooid deelwoord; we troffen het nergens als aparte ingang aan. Dat
maakt hersteldmelding toch tot een bijzonder geval.
Voorstanders van hersteldmelding voeren meestal aan
dat het gaat om een melding van hersteld zijn. Wij vinden dit geen overtuigend argument. Iemand die weer beter is, kan net zo goed melding maken van zijn herstel
(volgens de grote Van Dale onder andere 'het weer gezond-worden') als van zijn hersteld zijn.

• MEERVOUDSVORM HAAR?
Op het monument voor vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in het kamp Ra
staat het opschrift: 'Voor haar die tot het -vensbrück
uiterste neen bleven zeggen tegen fascisme'. Volgens
mij is haar in deze zin fout; er had hen moeten staan.
Klopt dat?
U hebt gelijk dat we in het hedendaagse Nederlands
na een voorzetsel (zoals voor) het persoonlijk voornaamwoord hen (vierde naamval) gebruiken als het om
meer mensen gaat. Toch is haar hier niet fout. Tegenwoordig maken we in het meervoud geen onderscheid
meer tussen mannelijk en vrouwelijk, maar vroeger deden we dat wel. De naamvalsvormen van het vrouwelijke persoonlijke voornaamwoord waren in de vorige
eeuw:

U

iste nama
2dá naamval
3de naamval
Ode naamval

enkelvoud:

meervoud:

gij/ze
haver aars
haar
haar/ze

zij/ ze
haar/hars
haar
haar/ze

Het Groene Boekje uit 1954 heeft aan de meervoudsfunctie van haar definitief een einde gemaakt. We zeggen nu bijvoorbeeld: ik geef hun het boek en het boek is
van hen, of het nu om vrouwen of om mannen gaat. Ook
het bezittelijk voornaamwoord haar heeft plaats moeten
maken voor hun: de moeders hadden hun kinderen thuisgelaten.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst geeft de voorbeeldzin: De dames vonden dat men haar ten onrechte gepasseerd had, en vermeldt daarbij dat het hier om een archaïsch gebruik van haar gaat; we schrijven nu hen. Op
het Ravensbrück-monument staat dus zeker geen taalfout, maar wel een enigszins verouderde constructie.
Misschien is voor haar gekozen om extra tot uiting te laten komen dat in Ravensbrück alleen vrouwen gevangen
<
zaten.
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Tijdens de spellingdebatten van de afgelopen jaren laaiden de emoties vooral op
wanneer de schrijfwijze van de 'bastaardwoorden' ter sprake kwam. Maar weten
we eigenlijk wel wat we met die term bedoelen? De Spellingcommissie onder leiding van prof. G. Geerts stond er uitgebreid bij stil, getuige het Spellingdossier dat
de Taalunie in 1994 als deel 44 van de reeks 'Voorzetten' uitbracht. Harry Cohen
probeert uit te vinden hoe deskundigen dit begrip hanteren.

De zeszevenproef

Wat is een bastaardwoord?

HarryCohen- Brussel

De Spellingcommissie benaderde het
begrip uit een andere hoek (zie: Nederlandse Taalunie, Spellingdossier,
Deel I (Spellingrapport), blz. 127-129,
's-Gravenhage, 1994) en sprak van
"woorden die grotendeels tot de internationale woordenschat behoren,
voor een belangrijk deel op basis van
Griekse en/of Latijnse stammen gevormd zijn (soms door bemiddeling
van het Frans), en voor een ander
deel (direct) aan het Frans ontleend
zijn". De aldus omschreven bastaardwoorden werden gezien als een soort
middencategorie, met daarnaast
enerzijds inheemse en anderzijds
vreemde woorden. Onze hele woordvoorraad was op die manier keurig in
• DEFINITIES
drie hokjes verdeeld. Maar alweer,
Wat is eigenlijk een bastaardwoord? aan de hand van de definitie viel niet
Volgens Van Dale is het een 'aan een altijd uit te maken tot welke categoandere taal ontleend woord dat min rie een bepaald woord op een bepaald tijdstip behoort. Aangezien de
of meer aangepast is aan de taal
waarin het is overgenomen'. Op het commissie opdracht had zich in het
eerste gezicht een bruikbare definitie, bijzonder met de spelling van bastaardwoorden bezig te houden, was
maar bij nadere beschouwing toch
er behoefte aan een instrument waarwat vaag. Het van oorsprong Franse
mee dat werkterrein concreet kon
debacle bijvoorbeeld is al jaren zijn
accent op de eerste e kwijt en verliest worden afgebakend. Daarom werd er
een sorteerprocedure ontworpen
binnenkort ook dat op de a. Miswaarmee elk woord kon worden
schien komt er wel een tijd dat we
doorgelicht, om vervolgens in het
debakel gaan schrijven, want ook de
juiste hokje te worden gestopt.
uitspraak hebben we aan ons klank
aangepast. Is dat nu een bas-sytem
taardwoord? En zo ja, wanneer kreeg 0 ONWENNIGHEDEN
het die status en wanneer verliest het Wie de details van het systeem voor
het eerst bekijkt, zal verrast vaststeldie weer? Een heel ander geval: een
len dat de herkomst van het te onzo vertrouwd aandoend woord als
kelder komt uit het Latijn, kerk is van derzoeken woord nergens aan de
orde komt. Als sorteerkenmerken diehuis uit Grieks. Bastaardwoorden
nen uitsluitend bepaalde klanken en
dus? Wat uit de omschrijving niet
klankcombinaties, plus (in bepaalde
duidelijk wordt, is in welke stadia
gevallen) een enkele grammaticale
van aanpassing zo'n woord de categorie 'bastaardwoorden' binnentreedt bijzonderheid. Psyche bijvoorbeeld
blijkt een bastaardwoord te zijn, niet
en weer verlaat.
et is maart 1994. In Breda
komt het Comité van Ministers - zeg maar: het bestuur
van de Taalunie - bijeen om
zich uit te spreken over een
nieuwe regeling van de Nederlandse
spelling. Uitgangspunt is een ontwerp van de Spellingcommissie,
waarvan de grote lijnen bij ingewijden al enige tijd bekend zijn. De vergadering duurt dan ook maar kort.
De ministers nemen enkele ondergeschikte punten van het ontwerp over
en gooien de hoofdmoot, een nieuwe
spellingregeling voor bastaardwoorden, in de prullenbak. Over hun beweegredenen laten ze zich niet uit.
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vanwege zijn Griekse herkomst, maar
omdat alle woorden die met [ps] beginnen tot de bastaardwoorden worden gerekend. Freule daarentegen
komt als vreemd woord uit de bus,
want die èiu -klank komt in Nederlandse woorden niet voor. In de terminologie van de commissie omvat
de Nederlandse woordenschat zowel
'inheems' als 'bastaard', zoals in de
figuur hieronder weergegeven:
inheems

ba taa

Een tweede verrassing is dat de (bestaande) spelling van een woord bij
het sorteren geen rol speelt. Quasi of
kwasi; chic, chique of sjiek; weed of
wiet, voor de onderscheiding inheems/bastaard/vreemd doet de
schrijfwijze er niet toe. Dat volgde
trouwens al uit de aard van de sorteercriteria, zoals die hierboven is beschreven.

•

SORTEERGANGEN

Het sorteersysteem van de commissie
omvat zeven 'toetsen'. In de eerste
plaats wordt nagegaan of het te onderzoeken woord uitsluitend uit inheemse klanken bestaat. De instructie luidt ongeveer als volgt:
Inheemse klanken zijn
a. medeklinkers: p, b, t, d, k, f, v, s, z,
ch, g, m, n, ng, 1, r, j, w, h
b. korte klinkers: a, e, i, o, u
C. lange klinkers: aa, ee, ie, oo, oe,
uu, eu
d. de toonloze e: a (sjwa)
e. tweeklanken: ei, au, ui

Bevat het woord andere klanken, zoals serre, met die Franse lange [è], dan

is het een vreemd woord. Passeert het ENKELE RESULTATEN
daarentegen deze zeef, dan moet het
onderzoek worden voortgezet. Een
tweede toets beslist of alle medeklinkercombinaties inheems zijn (ook
hiervoor is er natuurlijk een lijstje
van criteria) . Blijkt niet aan deze eis
te zijn voldaan (voorbeeld: ski, wegens [ski aan het begin), dan wordt
vervolgens onderzocht of de aangetroffen niet - inheemse medeklinker combinatie wellicht aanvaardbaar is
in een bastaardwoord (dit is bij ski
inderdaad het geval: [ski mag). Valt
ook deze test negatief uit (voorbeeld:
computer, met de verboden medeklinkercombinatie [pj]), dan geldt het
woord als 'vreemd'.

inheems

bastaard

vreemd

aap
noot
huis
tuin
keuken
neigen
kelder
school
kaart
buizerd

psalm
pneumatisch
carbon
limiet
pantser
afrikaantje
steer
balans
natuur
muziek

douche
cake
beige
aloe
frame
gene
centrum
jury
bridgen
bouillon

• NAMIJMERING

Niet alleen de sorteerkenmerken
doen de buitenstaander raar opkijken, ook bij de uitkomsten is het
Daarna wordt nog op twee andere
soms even slikken. Print bijvoorbeeld
klankeigenschappen getest en bij be- komt als 'vreemd' uit de bus (vanwepaalde woordsoorten ook nog op een ge het meervoud op -s), maar printer
blijkt inheems te zijn (hier mag die s
grammaticale bijzonderheid (voor
wel), evenals het werkwoord printen.
zelfstandige naamwoorden is dat de
Ander geval: wanneer we overall als
meervoudsvorm). Wanneer de uitoveral gaan schrijven en uitspreken,
komst in enig stadium van het onis het woord daarmee niet genaturaliderzoek 'vreemd' luidt, wordt het
woord meteen in die categorie onder- seerd. Het krijgt zelfs geen vergunning zich hier als bastaardwoord te
gebracht en kunnen alle volgende
vestigen. Het blijft 'vreemd', alweer
stappen vervallen. Een soort afval
vanwege die meervouds-s. Weer een
dus. Maar ook woorden die het
-race
ander geval: als we de meervoudstot het eind volhouden, behoeven
vorm tests vervangen door testen, benooit meer dan zes van de zeven zeweegt test zich van 'vreemd' naar 'inven te passeren.

heems' - zonder het tussenstation
'bastaard' aan te doen. Evenzo: het
bit van een paard is inheems, maar
de bit van een computer is vreemd.
Daarentegen zijn alle soorten boxen,
al dan niet voor paarden bestemd,
even inheems als het werkwoord bok-

sen.

De commissie schijnt zelf ook enigszins verrast te zijn door sommige resultaten van haar sorteersysteem. Zij
zegt althans - enigszins cryptisch dat bepaalde woorden van vreemde
herkomst, zoals route, keeper en laser,
"naar hun vorm niet onderscheiden
kunnen worden van inheemse of
bastaardwoorden ". Verder wil zij bepaalde groepjes woorden, ongeacht
het sorteerresultaat, tot de vreemde
woorden 'rekenen' of als zodanig 'beschouwen'. Op grond van dergelijke
verfijningen krijgen onder andere de
volgende woorden, buiten de sorteerprocedure om, het stempel 'vreemd':

christelijk, auto, taxi, liter, marxist, collie. Deze blijken per saldo dus minder
Nederlands te zijn dan soda, balkon,
viool, echo of artisjok, die allemaal het
etiket 'bastaardwoord' mogen behouden. Voor de buitenstaander heeft dit
gesleutel achteraf iets onthutsends.
Eerst worden er objectieve criteria
voor de identificatie van de leden
van een groep opgesteld, maar als de
uitkomsten niet bevallen, worden de
grenzen weer verlegd. Dat gebeurt
weliswaar om praktische redenen,
maar toch. Wat de leek uit dit alles in
elk geval kan leren, is dat de taalkundige categorie 'bastaardwoorden' niet
samenvalt met de groep woorden
waaraan qua uitspraak of spelling
nog iets te vernederlandsen valt. En
dat hadden velen van ons toch altijd
gedacht...

Hoe dan ook, de commissie heeft getracht ook dit nieuwe verschil tussen
Nederlandse en vreemde woorden zo
nauwkeurig mogelijk vast te leggen.
Aan een gedetailleerde afbakening
van de binnengrens tussen bastaardwoorden en inheemse woorden
hechtte zij daarentegen veel minder
belang. Zij achtte het verschil 'subtiel' en vond zelfs dat de taalgebruiker het niet hoeft te weten. Deze
houding wordt begrijpelijk wanneer
men bedenkt dat het, door de commissie voorgestelde spellingsysteem >
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Discussie is oorlog. Standpunten worden te vuur en te
zwaard verdedigd en bevochten - met argumenten.

bedoeld was voor alle Nederlandse
woorden, beide categorieën te zamen dus. Een ingenieus, toekomst bewust idee, dat ons misschien
voor honderd jaar uit de misère
had geholpen. Maar het zal nu wel
niet meer uit die prullenbak komen.

Die argumenten worden vaak voorgesteld als wapens:
als pijlen, degens en bommen. Het tweede deel van
een serie over de taal van het meningsverschil.

an schot in de roos
t

Naschrift

I

I

'

Johan Zuiderra - oud-secretaris
Spellingcommissie
Gooi uw spellingrapport niet in de
prullenbak, want het zal alsnog bruikbaar blijken. Het Comité van Ministers heeft in feite niet veel anders gedaan met de problematische spelling

Frans van Eemeren en Rob Grootendorst vakgroep Taalbeheersing Universiteit van Amsterdam

van de bastaardwoorden dan het
probleem ontkennen. Die ministers
gaan daarmee tegen alle adviezen
van deskundigen in. Het is dus of een
uiterst geniale zet, of we zitten binnenkort weer met een nieuwe spel
tegenstelling tot -lingcomse.I de
ministers bepleitte de Commissie
Geerts niet een aparte regeling voor
inheemse, vreemde en bastaardwoorden. We probeerden het inheemse
systeem ietsjes op te rekken, opdat
veel bastaards daarbinnen zouden
vallen — in één Nederlandse spelling.
Ik denk dat het laatste standpunt het
op den duur wint. De uitleg van het
filtersysteem door Harry Cohen is dan
ook zeer lezenswaardig.
Eén misverstand moet voorkomen
worden: het filtersysteem is niet meer
dan een instrument, een stuk gereedschap om te bepalen welke woorden
(verder) vernederlandst kunnen worden. Tevens bepaalt het systeem ondubbelzinnig tot welke omspellingen
het leidt. Het is echter nooit onze bedoeling geweest om het blind toe te
passen. De filters helpen een diagnose te stellen bij niet- inheemse woorden; de therapie wordt daarna met
verstand gekozen. Elk voorbeeld van
een 'rare' uitkomst van het formele
systeem (als daar consensus over is) is
voldoende om de spelling van het
desbetreffende woord niet aan te
passen. Spelling is en blijft mensenwerk. Maar, als iets veel werk is, dan
is het handig om er voortreffelijk gereedschap bij te gebruiken. Het gereedschap dat de Spellingcommissie
ontwikkelde, is niet de botte bijl. <
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Tekst op een muur in de Amsterdamse binnenstad

rgumenten dienen ter

verdediging van een
standpunt. Door argumenten aan te voeren,
probeert de een de ander
die het nog niet met hem eens is,
van de aanvaardbaarheid van zijn
standpunt te overtuigen. Argumenten maken duidelijk waarom de een
iets vindt (vandaar de synoniemen
(beweeg)reden en motie, maar vooral
ook waarom de ander dit eveneens
zou moeten gaan vinden. Argumenten zijn pogingen om de ander van
een standpunt te overtuigen door dit
standpunt zo goed mogelijk te rechtvaardigen.
De rechtvaardigende functie van
argumenten komt tot uitdrukking in
synoniemen als ondersteuning, onder
en (bewijs)grond. Met deze sy-bouwing
noniemen zijn we terug bij de 'terri-

toriale metafoor' (zie ons artikel in

het vorige nummer), waarin een
standpunt de plek is waarop men
staat. In deze beeldspraak vormen de
argumenten het fundament van een
standpunt, en men staat op een solide ondergrond nu eenmaal steviger
dan op drijfzand.
S HET GEOMETRISCH IDEAAL

De metafoor van een goed geconstrueerd bouwwerk weerspiegelt een
redelijkheidsideaal dat de bekende
Brits- Amerikaanse filosoof Stephen
Toulmin 'geometrisch' noemt. Het
standpunt is in deze geometrische
beeldspraak het dak van een bouwwerk dat geschraagd wordt door een
als een hecht vlechtwerk voorgestelde redenering die op een stevige ondergrond van argumenten rust. Deze
tot Plato teruggaande redelijkheids-

opvatting is sterk logisch gekleurd en
komt er, vrij vertaald, op neer dat
standpunten alleen door middel van
sluitende redeneringen uit onomstotelijk vaststaande waarheden mogen
worden afgeleid. De hoge eisen die in
de geometrische redelijkheidsopvatting aan argumentatie worden gesteld, zijn in de praktijk van het dagelijks (en wetenschappelijk!) argumenteren meestal moeilijk haalbaar,
en daarom wordt die opvatting tegenwoordig vrijwel algemeen als onrealistisch beschouwd.
Uit het feit dat het geometrisch
ideaal nog doorklinkt in het metaforisch taalgebruik mag niet zonder
meer worden geconcludeerd dat gewone taalgebruikers een achterhaalde
filosofie aanhangen. Het kan immers
heel goed zijn dat we hier simpelweg
te maken hebben met een afgesleten
metafoor die tot het normale spraakgebruik is gaan behoren. Niettemin
blijft het geometrisch ideaal dan toch
nog een beetje doorschijnen in het
gebruik van woorden als onderbouwing, bewijsgrond en fundament, zoals
een afgekrabde oude inscriptie nog
vagelijk zichtbaar kan zijn onder de
nieuwe tekst op een perkamentrol.
(De Noors-Nederlandse filosoof Else
Barth noemt dit verschijnsel de `palimpsest-theorie' van de taal.)

•

WAPENS

Verder is er in de taal van het meningsverschil van het redelijkheids
-idealweingmertmerkn.Zodra
er in de communicatie tussen taalgebruikers argumenten worden aangedragen, naar voren gebracht of aangevoerd, raken we vaak ongemerkt in
een andere metafoor verzeild: de metafoor van argumenten als wapens in
de strijd, waarin de argumenten als
een speciaal soort projectielen worden voorgesteld, waarmee geschoten,
geslagen of gegooid kan worden. De
metafoor van een standpunt als de
plek waarop men staat, wordt dan gecombineerd met die van een meningsverschil als strijd of oorlog.
Een standpunt dat wordt aangevallen, moet verdedigd worden. Dit
kan het best gebeuren door de aanvaller op veilige afstand te houden of
- nog beter - door hem definitief uit
te schakelen. De verdediger die hiertoe in het geweer komt, zal zijn argumenten in stelling brengen en op de

aanvaller afvuren; hij bekogelt, bestookt
of bombardeert de aanvaller met argumenten of probeert hem zelfs onder
argumenten te bedelven. Als de aanvaller dan nog niet met argumenten is
doodgeslagen, is het handig als de verdediger nog meer pijlen op zijn boog
heeft.
Zoals uit deze uitdrukkingen
blijkt, kunnen er bij de argumentatieve verdediging van een standpunt
zowel wapens uit het ouderwetse
krijgsbedrijf (pijlen) als uit de moderne oorlogsvoering (bommen) worden
gebruikt. Dat stenen geen argumenten zijn, zoals op een Amsterdams
kraakpand staat te lezen, is dan ook
helemaal niet zo vanzelfsprekend. En
ook als er geen stenen of andere projectielen beschikbaar zijn om mee te
argumenteren, kan er nog wel gevochten worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit uitdrukkingen als met argumenten schermen en elkaar met argu-

construeerde projectielen er gelanceerd worden, hoe beter, mits alle
projectielen in de juiste richting gaan
en ze niet op elkaar botsen.
In de projectielmetafoor zijn argumenten deugdelijk wanneer ze hun
doel bereiken. Een deugdelijk argument is doeltreffend, een voltreffer of
een schot in de roos, een ondeugdelijk
argument is er totaal naast, een misser of een slag in de lucht. Om de vijand werkelijk uit te schakelen, kan
niet volstaan worden met een losse
flodder, maar dient er met scherp te
worden geschoten.

•

VREDELIEVENDE ALTERNATIEVEN

menten om de oren slaan.

Gelukkig zijn er nog wel andere
beeldspraken waartoe de beoordelaar
zijn toevlucht kan nemen. Als de argumenten ontoereikend zijn, worden
die te licht bevonden: ze zijn dan niet
zwaarwegend genoeg. Tegenstrijdige
argumenten zijn niet met elkaar te rijmen, omdat ze lijnrecht tegenover el-

0 DEUGDELIJKHEID

kaar staan of op gespannen voet met elkaar staan. Ook als er wel een ge-

In de vakliteratuur worden bij de beoordeling van de deugdelijkheid van
argumentatie doorgaans de volgende
criteria aangelegd: de argumenten die
worden aangevoerd moeten niet alleen relevant zijn voor het standpunt, maar ze dienen ook aanvaardbaar en toereikend te zijn en mogen
elkaar niet tegenspreken. Het kost
weinig moeite om deze vier eisen in
termen van de projectielmetafoor te
vertalen: hoe meer deugdelijk ge-

schikte projectiel-uitdrukking beschikbaar is, zijn er trouwens vaak alternatieven. Zo kan van een irrelevant argument gezegd worden dat
het zijn doel voorbijschiet of er totaal
naast is, maar ook dat het geen hout
snijdt, kant noch wal raakt, er met de
haren is bijgesleept, nergens op slaat of
hoogstens als een tang op een varken
of als kut op Dirk. Maar die vredelie-

vende alternatieven vormen weer een
heel ander verhaal.
<

273

rn
rn

N

z

0

fill

O N ZE TAA L 1995 • 11

Irr1TI ()FiI4II
Newfoundlander

I

wat ik bedoel'
fen boekje over
de tool van

Ewoud Sanders

ewfoundland is een provineie
in het oosten van Canada die
het gelijknamige eiland omvat,
alsmede het sehiereiland Labrador. Het is vele malen 'ontdekt': in 986 door de Noormannen,
in 1404 door Normandisehe vissers,
in 1497 door de voor Engeland varende Italiaan John Cabot (14501498) en in 1501 door de Portugees
Gaspar Cortereal. De Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni da Verrazano (±1485 - ±1528) lOU het Terre
Neuve of Terra Nova, 'Nieuw (gevonden) Land', hebben genoemd, wat
door de Engelsen werd vertaald als

wordt in de kinologisehe literatuur
getwist. Volgens sommigen lOU de
hond oorspronkelijk afkomstig zijn
uit Noorwegen. Anderen denken dat
hij door Spaanse zeelieden werd meegenomen; zij veronderstellen verwantsehap met de Pyreneese berghond. Weer anderen denken aan
Franse of Engelse invloed.
Zeker is dat de hond zieh in Newfoundland ontwikkelde tot een
sehrandere, rappe en taaie hond. Dit
moest ook wei, want de vissers van
Newfoundland waren "werkzaam,
maar ruw en onwetend", zoals het
ergens heet, en zij behandelden hun
honden zo sleeht dat aileen de sterkNewfoundland.
sten het overleefden. De sleehte verDe Britten koloniseerden Newzorging leidde tot het voor een hond
foundland als eersten. Aanvankelijk
hadden zij hiermee sleehte ervarinniet gebruikelijke eten van vis: verse
vis, gedroogde vis, zelfs voor zoute
gen. In 1536 stichtte de Engelse
vis haalde de hond zijn neus niet op .
koopman Hoare er een kolonie.
"Doeh dit mislukte," aldus het woor- Aan het begin van de 19de eeuw
raakte de hond uit Newfoundland in
denboek van Witsen Geysbeek in
1843, "want hij geraakte in zulk
Europa bekend. Bij ons sprak men
eenen hongersnood, dat vele zijner
aanvankelijk van Newfoundland-hond
togtgenooten door hunne eigen mak- (aangetroffen in 1834) of Newfoundlandsche hondo Maar al spoedig dook
kers omgebragt en verteerd werden;
zij, die het leven er van af bragten en ook de verkorte vorm newfoundlander
in Engeland terug kwamen, waren
(1844) op. Piet Paaltjens vereeuwigde
zoo zeer veranderd, dat zij door hun- de hond in de eerste strofe van zijn
ne naaste betrekkingen niet herkend Immortellen (1850-1852):
werden. William Butt, een ridder uit
Norfolk, konde zijn zoon aileen herZijn goudblonde lokken en knevel,
kennen en zieh deswege overtuigen
Zijn geestvolle neus en mond,
door eene wrat, die deze van zijn eerZijn vergeetmijnietblik, zijn tenorstem
ste jeugd af op een zeker gedeelte van
En zijn New-Foundlandsche hond,
zijn ligehaam had gehad."
Ook bij Couperus komt het dier voor.
Newfoundland was zo geliefd omdat "En hij blikte", sehreef hij in 1889 in
de zee er barstensvol kabeljauw zat.
Eline Vere, "haar verwijtend toe met
De vissers van Newfoundland maakzijn soezige, domme blik, als van een
ten bl] hun werk gebruik van grote,
<
goedige New-Foundlander."
zwarte honden. Deze honden trokken sleden en karren en men lOU ze
zelfs hebben geleerd visnetten aan
land te slepen. De dieren waren
hartstoehtelijke zwemmers en ze werden - en worden nog steeds - ingezet
bij de redding van drenkelingen.
Over de herkomst van deze honden
'--
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Marten Toonder, met
'Bommellexicon I

arten Toonder schreef
in zijn vele Bommelverhalen opvallend
creatief Nederlands. Daarom
werd hij benoemd tot erelid van
het Genootschap Onze Taal.
Wat is eigenlijk 'de taal van
Toonder', en hoe denken kenners daarover? Het genootschap
stelde ter gelegenheid van
Toonders erelidmaatschap een
boekje samen. Inleidende artikelen van onder anderen Kees
Fens, Seth Gaaikema en Jan Wolkers gaan vooraf aan een alfabetisch Bommellexicon met 270
tekstcitaten uit zo'n 80 Bommelverhalen. Daarin staan bekende
vondsten als verturving, breinbaas, denkraam en (min)kukel,
onbekendere als wurrel, noppig,
kaatselaar, kiezelaar, kortbesloten

en kwijtsels, en staaltjes van de
typische taal van onder anderen
Kwetal en de markies de Cantec1aer van Barneveldt.
Het boekje telt 110 pagina's en is
voor f 1 7,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het Genootschap Onze Taal, door overboeking van dit bed rag op Postbankrekening 4265902 van Onze Taal
O.V.v. 'Bommelboek' . Bestelling en
betaling in Belqle: door overboeking van 320 Bfr. op girorekening
000-16355-49.
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Bij het vaststellen van de nieuwe spelling heeft de Nederlandse Taalunie
zich ook gebogen over de vraag wat er nu eigenlijk in ons hoofd gebeurt
als we lezen. Spellen we letter voor letter of herkennen we woordbeelden?

C\

Bij de gedachtenbepaling over deze kwestie baseerde de Taalunie zich op
het artikel 'De mythe van het woordbeeld. Spellingherziening taalN

psychologisch doorgelicht', van de taalpsycholoog Gerard Kempen.

ó

Het verscheen eind 1994 in het vaktijdschrift Spektator.
Samen met de auteur bewerkte de redactie dit artikel voor Onze Taal.

e mythe van het woordbeeld
Spellingherziening taalpsycholog'isch doorgelicht
Gerard Kempen - hoogleraar bij de Vakgroep Functieleer en Theoretische Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden

et weer opgelaaide spellingdebat draait onder
meer om de aloude vraag
wat het zwaarst moet wegen: algemene spellingregels of vaste woordbeelden. Voorstanders van spellingherziening pleiten voor grotere regelmaat in de
weergave van spraakklanken in letters. Zij stellen ons een groter leer- en
spelgemak in het vooruitzicht, want
nog slechts een klein aantal bastaardwoorden zal 'op woordbeeld' gespeld
moeten worden.
Tegenstanders halen hun vertrouwde tegenargument van stal:
spellingherziening zal leiden tot ontregeling van onze woordbeelden en
daarmee tot moeizamer lezen en
spellen. Ze verklaren woordbeelden
heilig en onaantastbaar. Het voorstel
tot omspelling van gynaecoloog tot ginekoloog was voor hen een steen des
aanstoots. De standpunten kunnen
worden samengevat in de leuzen 'regelmaat baat' tegenover 'regelmaat
schaadt'.
• LETTER- OF BEELDLEZEN?

'Kijk, weer een koekjesauto!' zegt een
meisje van een jaar of vier als ze een
auto van Verkade ziet langskomen.
Haar familie trots: de kleine kan al lezen. Hoe zou dit meisje reageren op
het busje van een haar verder onbekende firma Verhagen? Waarschijnlijk heeft ze de naam Verkade in één
klap herkend aan het silhouet van
het woord, als een soort plaatje. Als
ze de naam Verhagen nooit eerder gezien heeft, moet ze de letters omzet
klanken, en deze samenvoegen
-teni

tot één geheel. Vierjarige kinderen
zijn maar zelden tot zoiets in staat.
Het voorbeeld illustreert dat er in
beginsel twee manieren zijn om geschreven woorden te lezen: lezers
kunnen het totale woordbeeld rechtstreeks koppelen aan een klankbeeld,
of ze kunnen de letters omzetten in
spraakklanken en deze tot een klankbeeld integreren. Laat ik deze twee
methoden voor het gemak aanduiden als 'beeld-lezen' en 'letter-lezen'.
Veel mensen houden staande dat ze
gewone, regelmatig gespelde woorden als hok en kat herkennen op
grond van letter-lezen, en vreemde,
onregelmatige gespelde woorden als
computer en champagne op basis van
beeld-lezen. Dit is de kern van de
tweeledige theorie over het lezen van
woorden - een wijdverspreide theorie
die in discussies over spellingherziening een belangrijke rol speelt.
Voorstanders van spellingwijziging (die bijvoorbeeld kado willen
spellen) geven als argument dat de
relaties tussen letters en spraakklanken regelmatiger wordt: k- [k], a- [a],
d- [d] en 0 -Lol. Vergelijk dat met het
traditionele cadeau, dat bijna geheel
op woordbeeld gelezen moet worden.
Spellingveranderaars hebben dus een
sterk argument als lezen voorname
-lezen zou zijn. Kado is ge--lijketr
makkelijker met de woordklank in
verband te brengen dan cadeau. Tegenstanders van spellingherziening
daarentegen gaan er juist van uit dat
lezen in hoofdzaak beeld-lezen is. Ze
zijn van mening dat het woord cadeau moeiteloos in één oogopslag te
herkennen is. Verandering van de

spelling zou het woordbeeld aantasten en de woordherkenning schaden.

• SPELLEN IN PATRONEN
Al bijna een eeuw lang zijn taalpsychologen in de weer om uit te zoeken
hoe woordherkenning feitelijk in zijn
werk gaat. Heel lang heeft de geschetste tweeledige theorie standgehouden. Sinds een jaar of tien echter vertoont het bouwwerk ernstige scheuren. Zelfs ervaren lezers blijken niet
of nauwelijks van woordbeelden gebruik te maken. Een aanwijzing in
deze richting vormt het gegeven dAt
DrAsTiScHe WijzIgInGeN iN dE gEdAaNtE vAn WoOrDeN hEt LeZeN
sLeChTs Welnlg BeLeMmErT. Tevens
is experimenteel aangetoond dat ervaren lezers die woorden wel degelijk
inwendig verklanken, ook al zijn ze
zich daar niet van bewust. Een voorbeeld uit een Engelstalige proef is het
woord rows (rijen), dat bij Engelstalige lezers kort maar aantoonbaar het
woord rose (roos) activeert. (De uitspraak van deze woorden is identiek.)
Beeld-lezen, alhoewel niet onmogelijk, legt het in de praktijk duidelijk
af tegen letter-lezen.
Hoe gaat letter-lezen dan in zijn
werk? Het kan niet berusten op eenvoudige één-op-één-verbanden tussen letters en spraakklanken. Denk
maar aan de schrijfwijze van de
ie-klank in woorden als:
iemand - imago
baby-rabbi
panisch - paniek
bizar - biezen - bijzonder
0
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En de letter i kan in combinatie met
andere letters heel verschillende
klankwaarden krijgen. Vergelijk:

- niet goed spoort met de uitkomsten
van taalpsychologisch onderzoek.
Een theorie die het beter doet, werkt
met statistische verbanden tussen letzin - zien - zijn
terpatronen en patronen van spraakdegelijk - matig
klanken. Zij maakt geen principieel
uit - radio
onderscheid tussen regelmatige spellingen en uitzonderingen. WeI kunOm de klankwaarde van letters te
nen de verbanden sterker of zwakker
kunnen bepalen moeten we hun om- zijn: regelmatige spellingen zorgen
voor sterke statistische verbanden
geving in ogenschouw nemen, dat
wil zeggen, een of meer voorafgaande tussen letter- en klankpatronen; uitzonderingen op de spellingregels
of volgende lettertekens. Dergelijke
kennen zwakke verbanden die maar
letterpatronen corresponderen dan
niet altijd met een losse spraakklank in enkele woorden voorkomen. De
computerprogramma's bewijzen namaar vaak met een combinatie.
tuurlijk niet dat de nieuwe theorie
Voorbeelden zijn de achtervoegsels
-isch(e) en -lijk(e). Uit allerlei onderopgaat voor menselijke lezers. Ze tonen wel aan dat woordherkenning
zoek bli jkt dat ervaren lezers een
groot aantal verbanden tussen derge- langs de geschetste lijnen een haallijke letterpatronen en klankpatrobare kaart is.
nen hebben geleerd, en dat ze deze
Wat betekent dit alles voor de discussie over spellingherziening? Kenkennis gebruiken bij het herkennen
nelijk beschikken we niet over een
van woorden. Bovendien hebben ze
grote verzameling visuele woordbeelgeleerd dat de verbanden niet absoluut zijn maar statis- den als bijprodukt van jarenlange
tisch - de ene relatie leeservaring. Maar zelfs als woordis sterker dan de an- beelden wel zouden bestaan, is hun
We beschikken niet dere. Hoe sterker het belang beperkter dan vaak wordt gedacht. Molewijk schrijft in Spellingverband tussen een
over een grote
letterpatroon en een verandering van zin naaronzin (1200klankpatroon is, hoe heden) op biz. 64:
verzameling visuele trefzekerder de
lemand die met het zeeropvallende
klankwaarde kan
woordbeelden als worden bepaaid. Bij
woord correlatiecoefficient vertrouwd
een zwak verband
is, leest dot niet eens meet, maar herbijprodukt van jaren- treedt gemakkelijk
kent het 01 van verre onmiddellijk aan
competitie op tussen
de vorm en springt er als het ware gelange leeservaring. verschillende klankwoon overheen.
woorden die mogelijk zijn.
Nieuw onderzoek maakt deze veronMocht u denken dat derstelling twijfelachtig. In het menhet onmogelijk is
tale woordenboek dat we met ons
om op deze manier vlot te Ieren Iemeedragen, fungeren waarschijnlijk
zen: bepaalde computerprogramma's aIleen ongelede woorden, dat wil zeggen, niet-samengestelde woorden of
zijn inderdaad in staat gebleken om
in geschreven en gesproken woorden woorden die niet bestaan uit een
de relevante letter- en klankpatronen starn met voor- en/of achtervoegsels.
op te sporen, alsmede hun statistiGelede woorden activeren dezelfde
sche verbanden. Met deze informatie mentale trefwoorden als de ongelede;
gewapend kunnen ze de uitspraak
correlatiecoctticient maakt onmiddelvan gedrukte woorden behoorlijk
lijk contact met de trefwoorden voor
goed bepalen, ook van woorden die
correlatie en coefficient.
Deze conclusie gaat overigens alze niet eerder hebben gezien.
leen op voor gelede woorden die
'doorzichtig' zijn. Ook al zegt de taal• WOORDBEElDEN BESTAAN NIET
In het voorafgaande heb ik Iaten zien kundige dat ontbreken is opgebouwd
dat de klassieke tweeledige theorie
uit ont-breek-en, dan hoeft dit nog
voor het lezen van woorden - letterniet te betekenen dat lezers zich bewust zijn van een betekenisrelatie
lezen voor regelmatig, beeld-lezen
voor onregelmatig gespelde woorden met de starn van breken. Voor hen

•

•

blijft ontbreken ondoorzichtig, ook al
kennen ze de betekenis wel degelijk.
Omdat verreweg de meeste samenstellingen in het Nederlands wel
doorzichtig zijn, zal ons woordherkenningssysteem ze ontleden. Dit
geldt ook voor woorden als pereboom
en dorpsstraat. Tijdens het aanleren
van statistische verbanden worden
deze woorden dus niet in hun geheel
gezien, zodat met hun specifieke
spelling geen rekening kan worden
gehouden. Dit betekent dat schrijvers
voortdurend de neiging zullen hebben terug te vallen op de gewone
schrijfwijzen peren en dorp. Dit zal
niet het geval zijn bij pruimedant en
perelaar, die immers niet te ontleden
zijn als peren-laar en ptuimen-dant.
Ook al zijn deze woorden waarschijnlijk zeldzamer dan pereboom en pruimeboom, toch verwacht ik daarin
minder fouten bij de spelling van de
tussenklank.
• GEllJKVORMIGHEID EN
ANALOGIE

We spreken [randen] uit met een dklank, en we schrijven randen met de
letter d. Het enkelvoud rand spellen
we eveneens met een d. Dit krachtens het gelijkvormigheidsbeginsel in
de spelling. Rand en randen zijn immers twee verschijningsvormen van
hetzelfde woord. De t-uitspraak van
de letter d in rand is geen probleem,
omdat woorden in het Nederlands
niet op een stemhebbende d kunnen
eindigen. In hoeverre is het gelijkvormigheidsbeginsel behulpzaam bij het
herkennen van geschreven woorden?
Kunnen lezers het woord randen gemakkelijker in verband brengen met
rand omdat beide vormen met een d
worden geschreven? Luidt het antwoord positief, dan zouden woorden
als druiven en buizen, waar het gelijkvormigheidsbeginsel niet is toegepast, in het nadeel zijn. Hun enkelvoudsvormen worden immers niet
met een v en een z maar met een f en
een s gespeld. Nieuw taalpsychologisch onderzoek suggereert echter
een negatief antwoord. Proefpersonen die luisteren naar gesproken
woorden, blijken niet te worden gehinderd door kleine klankveranderingen: de overgang van [randen] naar
[rand] (met d/t-wisseling in de uitspraak) is niet moeilijker dan die van
[kanten] naar [kant] (allebei met [t]
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uitgesproken). Er is geen reden om
aan te nemen dat geschreven woorden een andere uitkomst zouden opleveren. Als deze verwachting wordt
bevestigd, lijkt het gelijkvormig
overbodig.
-heidsbgnl
Het analogiebeginsel lijkt een zelfde lot beschoren. Dit beginsel ligt ten
grondslag aan het onderscheid hij
wordt tegenover ik word. We schrijven
hij wordt immers met dt vanwege de
analogie met hij loopt, waarin de tuitgang hoorbaar is. Voorstanders
van het analogieprincipe voeren aan
dat de lezer daardoor gemakkelijker
kan zien hoe de zin grammaticaal in
elkaar zit. Neem bijvoorbeeld een bijzin als 'dat de kolonel zijn hond eraan gewend te gehoorzamen naar het
asiel heeft gebracht'. Men zou verwachten dat het niet-hoorbare maar
wel zichtbare verschil tussen gewent
(tegenwoordige tijd) en gewend (voltooid deelwoord of bijvoeglijk naamwoord) de lezer stuurt in de richting
van de juiste syntactische ontleding,
met eraan gewend te gehoorzamen als
een nabepaling bij hond (vergelijk
'die eraan gewend was te gehoorzamen'). Leesproeven hebben echter
uitgewezen dat dit niet het geval is.
Als het analogiebeginsel al leesvoordeel oplevert, is dat uitermate gering
en kan het bij lange na niet opwegen
tegen het onbetwiste nadeel van
moeilijke leerbaarheid en toepasbaarheid.

den? Ons woordherkenningssysteem
kan er niet omheen doorzichtige samenstellingen te ontleden. Dit heeft
tot gevolg dat het statistisch leersysteem niet of nauwelijks beïnvloed zal
worden door wijzigingen in de spelling van de verbindingsklanken (niet
pereboom maar perenboom, niet dorpsstraat maar dorpstraat). Het ziet immers alleen de onderdelen, niet de
samengestelde woorden. Om het
leerproces niet onnodig te vertragen
verdient het aanbeveling de schrijfwijze van woorden in een samenstelling niet te laten afwijken van hun
verschijningsvorm als zelfstandig
woord. Dus: schrijf perenboom (wegens peren) en dorpstraat (omdat de
verbindings-s immers niet hoorbaar
is).

moet thuisbrengen. Lezers hebben
niet alleen geen last van het onderscheid tussen eis en ijs of tussen eter
en ether, ze hebben er zelfs voordeel
bij.
Ook een mildere vorm van spel
snijdt taalpsy--lingveroud
chologisch niet altijd hout. Hierboven hebben we gezien dat het woord
alleen doorzich--herknigsytm
tig samengestelde woorden terugbrengt tot hun samenstellende onderdelen. Omdat iedereen -copie in
fotocopie vereenzelvigt met kopie, veroorzaakt hun onderscheid een spellingprobleem. Maar als spellers bijvoorbeeld niet doorzien dat vakantie
dezelfde Latijnse woordstam bevat

• SCHADE VOOR LEZERS

Is vereenvoudiging van de spelling
van vreemde woorden vanuit taalpsychologisch gezichtspunt aanbevelenswaardig? Hoe regelmatiger en
duidelijker de verbanden tussen spelling en uitspraak zijn, des te makkelijker zal het statistisch leersysteem
zich van zijn taak kwijten. Maar
naarmate het leerproces vordert, zullen de moeilijkheidsgraden van regel
onregelmatig gespelde
-matigen
woorden elkaar steeds dichter naderen. Het uitgangspunt 'regelmaat
baat' geldt dus voornamelijk voor beginnende, minder ervaren lezers en
schrijvers. Wie veel leest, schrijft of
• SPELLINGHERZIENING?
typt, zal zich alleen bij zelden gebeDe ontwerpers van onze spelling
zigde woorden voor verrassingen gehebben enkele keuzen gemaakt die,
plaatst weten. En de oplossing van
achteraf bezien, taalpsychologisch
problemen bij de spelling van vreemde woorden heeft straks niet veel
weinig verantwoord blijken. Ik doel
meer om het lijf, ook niet voor de
niet alleen op het gelijkvormig
analogieprincipe, maar
-heidsn ook minder ervaren schrijver of typist, geop het naast elkaar bestaan van voor- zien de alomtegenwoordigheid van
keur- en toegelaten spelling. Wie er
redelijke programmatuur voor spelstelselmatig naar streeft de voorkeur- lingcontrole in de nabije toekomst.
spelling te hanteren, heeft last van de Ik concludeer dat spellingvereenvoutoegelaten spellingen die hij onder
diging van vreemde woorden meer
ogen krijgt. Niet omdat deze zijn
schade (voor lezers) dan winst (voor
woordbeelden ontregelen - die bespellers) zal opleveren.
staan immers niet - maar omdat het
Een dergelijke vereenvoudiging
statistisch leersysteem er informatie
kent trouwens een bijkomend naaan ontleent die bestaande verbandeel. Hoe regelmatiger de verbanden
den tussen uitspraak en voorkeurtussen uitspraak en spelling, hoe grospelling verzwakt. Het uitgangspunt ter het aantal homoniemen (woorzou dus moeten zijn 'één woord één den met gelijke spelling maar verspelling'.
schillende betekenis), en daarmee het
aantal keren dat het woordherkenWat betekent dit voor de verbindingsklank in samengestelde woorningssysteem een meerzinnig woord

Illustratie: Frank Dam

als vacature en vacant, zijn zij niet gebaat bij gelijkschakeling van de weergave van de k-klank. Handhaving
van de vertrouwde voorkeurspelling
van die woorden verdient in zulke
gevallen de voorkeur.
De voor verdergaande spellingvereenvoudiging bestemde financiële
middelen kunnen beter worden besteed aan verbeterde methoden voor
grammatica-, spelling- en schrijfonderwijs. Dit kan tevens de tragedie
van de werkwoordsvormen verlichten.
<
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Lezen begint als onze ogen tekst waarnemen. Of dat snel en correct gebeurt,
hangt af van de grafische kwaliteit van
een tekst. Welke grafische tekstkenmerken dragen bij tot een optimaal waarneembare tekst? Daarvoor moeten we te
rade gaan bij de resultaten van onderzoek en bij analyses van het leesproces.

ezers nemen een tekst op twee
manieren waar: door naar een
regel te kijken (Tokaal') of door
naar een hele passage te kijken
('globaal'). Een globale waarneming geeft de lezer informatie over
de opbouw van een tekst of van een
deel ervan en over de plaats van tekst
en plaatjes op een pagina. Lokale
waarneming gaat 'met de leesrichting
rnee', du s per regel van links naar
rechts, en per tekstblok van boven
naar beneden.
Beide vormen van waarneming
vervuIlen een eigen taak . De lokale
waarneming is als het ware ons venster op de tekst. De globale waarneming stelt ons in staat om een bepaald venster te kiezen en om binnen
een venster vooruit te lopen op de
volgende lokale waarneming. Hoe
maken we de tekst zo goed mogelijk
waarneembaar op lokaal en globaal
niveau?

Bij voorkeur niet:

or ZOEK NAAR DE IDEALE TEKST

Met het oog op de tekst
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• WITRUIMTE BINNEN WOORDEN

In teksten wordt soms de witruimte
binnen woorden gevarieerd om tekstregels aan het einde netjes onder elkaar te laten vaIlen. In opmaaktermen heet dit 'uitvullen '. Zo worden
som s woorden 'in elkaar gedrukt' (afspatieren genaamd) of juist 'uitgeI
rekt' (aanspatieren).
Bij afspatieren kan de onderscheidbaarheid van letters binnen een
woord in het gedrang komen. Dit is
vooral het geval bij opeenvolgende
letters die kenmerken gemeenschappelijk hebben, zoals de m en n in

Gerard Nas - taalergonoom, aideling Taalbeheersing Universiteit Utrecht

nente markering halverwege een pa- Deze zin is afgedrukt in korps 10
gina tekst, zoals de titel van een bijdrage aan Onze Taal, dan bestaat de
Deze zin is afgedrukt in
kans dat de bovenste helft van de pa- korps 12
gina niet wordt gelezen . Deze kans
wordt n6g groter als die titel uitnoDeze zin is afgedrukt in
digt tot verderlezen en als ook de eerste alinea voldoende de nieuwsgierig- korps 14
heid van de lezer weet te wekken .
• ONGEWONE LETTERTYPES

Er zijn vele verschillende letterfamilies (lettertypes of fonts genoemd)
waaruit kan worden gekozen als een
tekst wordt gedrukt. De meeste lettertypes verschillen echter 20 weinig
van elkaar in hun letterkenmerken
dat het voor een niet-ingewijde vaak
moeilijk is om de verschillen tussen
twee lettertypes te onderscheiden.
Onderzoek heeft dan ook geen verschillen in waarneembaarheid aan
het licht gebracht tussen gangbare
lett ertypes als de Times, de Bodoni
en de Garamond. AIleen bij een type
als de Cloister Black loopt de lees• GLOBALE WAARNEMING
Er zijn diverse grafische manieren om snelheid duidelijk terug . Het volgende voorbeeld laat zien dat deze terugtekstelementen als titels , kopjes, alinea 's en belangrijke woorden te mar- gang kan worden toegeschreven aan
de afwijkende letterkenmerken van
keren . Een lezer reageert vooral op
die markeringen bij de globale waar- dat type .
neming. Zo heeft een onderzoek laeen tekstregel in garamond
ten zien dat de ogen van vele lezers
een tckstregel in cloister black
bij eerste waarneming van een krantet ekst werden getrokken naar dat
• DE JUISTE LETTERHOOGTE
tekstelement dat was gemarkeerd
door de vetste en groot ste letter. Ook In grafische kringen wordt het begrip
korps gebruikt als aandu iding voor leteen inleiding afgedrukt in een vette
terhoogte. Er worden verschillende
letter trok veeI van de eerste aanmaten gehanteerd voor het berekenen
dacht.
van
deze korpsen; bovendien verschilUit dit onderzoek bleek ook dat bij
len lettertypes van dezelfde korpsde globale waarneming de blik van
lezers niet altijd de leesrichting volg- grootte soms duidelijk van elkaar in
de maar naar allerlei kanten van een letterhoogte. Toch kan worden ge. steld dat een tekst in korps 10 tot 12
pagina kon worden getrokken . De
voor de meeste lezers goed waarneemconclusie ligt dus voor de hand:
baar is. Voor jonge kinderen die nog
Kies zorgvuJdig de pleats van grafische bezig zijn met leren lezen en voor visueel gehandicapten is het echter aan
aandachttrekkers op een pagina.
te raden letters met een korpsgrootte
tussen
14 en 18 te kiezen.
Plaatsen we bijvoorbeeld een promi-

L-

Beter is:
Op zoek naar de ideale tekst

Deze zin is afgedrukt in korps 18

aanname
aannam e
anamnese
anamn es e

• ZUINIG MET KAPITALEN

Onderzoek heeft laten zien dat woorden afgedrukt in kapitalen (hoofdletters) minder snel herkenbaar zijn dan
hun tegenhangers in kleine (of onderkast)letters. De karakteristieke
woordvorm gaat namelijk in het eerste geval dikwijls verioren, omdat
stoklett ers (b, d, t, f, h, k en I) en
staartletters (g, ij, j, p, q en y) hun typische ken mer ken verliezen en zich
daarin niet meer onderscheiden van
rompletters (letters zonder kop of
staart zoals de a, 0, e, u, m, n) . Het is
dus beter als er geen kapitalen worden gebruikt om in een tekst de aandacht naar een woord of een zin te
trekken. Gebruik in plaats daarvan
een andere markering, zoals een vette
of cursiefletter of een groter korps.

.~

In het algemeen geldt dat stok-,
staart- en rompletters door afspatieren moeilijker van hun soortgenoten te onderscheiden zijn .
Bij aanspatieren, zoals in
o n a f h a n k e l i j k h e i d ss t r ev e n
kan de woordlengte dermate toenemen dat er meerdere waarnemingen
nodig zijn om het hele woord te herkennen. De herkenning wordt daardoor natuurlijk vertraagd . Het is du s
aan te raden om bij aan- en afspatieren te kijken welke letters daardoor z6 dicht op elkaar komen te
staan dat ze moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn en welke langere

woorden door aan spatieren niet meer
in een waarneming kunnen worden
gelezen. In die gevallen is het beter
om deze grafische ingrepen achterwege te laten en de woorden bijvoorbeeld toch af te breken.

• VRIJE REGELVAL

Als een tekstkolom bred er is dan vijftien positie s is het niet meer mogelijk
om de hele breedte ervan in een 10kale waarneming te overzien . In dat
geval kan ook niet meer het begin
van de volgende regel word en waar• WITRUIMTE TUSSEN WOORDEN
genomen. Echter, onze hersenen reVoor het uitvuIlen van tekstregels
gistreren bij de globale waarneming
kan niet aIleen de witru imte binnen
waar een tekstkolom link s begint.
woorden worden aangepast, maar
Hierdoor kunnen bij de lokale waarook die tussen woorden . Bij het zetnemingen zodani ge commando's aan
ten van krantekolommen wordt veel- de ogen worden gegeven dat een
vuldig van deze mogelijkheid gebruik waarneming na een oogsprong naar
gemaakt.
de volgende regel steed s bij het begin
Bij witruimte tussen woorden, 20- van die regel plaatsvindt. Als nu bij
als in
de grafische opmaak van een pagina
wordt gekozen voor een steeds wisseTussen toeval en trammelant
lend regelbegin links (een vrije regelval links genoemd) , kan deze samenneemt het oog behalve woorden ook werking tussen ogen en hersenen
flinke stukken wit waar, zonder dat
niet meer efficient verlopen . Uit oogdat iets oplevert. Dit komt natuurlijk bewegingsonderzoek is dan ook gebleken dat een vrije regelvallinks het
de efficient ie van die waarnem ing
leestempo omlaag brengt. Vandaar
niet ten goede. Het is dus beter om
het advies om een tekst altijd linkslij20 weinig mogelijk extra wit tussen
nend te laten zijn .
woorden te plaatsen.
Een regeleinde valt wel binnen
• REGELBREEDTE
een lokale waarneming. Ieder regelEen lokale waarneming beslaat onge- einde, hoe onregelmatig ook ten opveer vijftien toetsaan slagen. Als een
zichte van andere, wordt daardoor altekstregel minder dan vijftien positijd waargenomen, en deze waarneties omvat, wordt er dus minder inming bepaalt waar de oogsprong naar
formatie aangeboden dan kan worde volgende regel moet plaatsvinden.
den verwerkt in een waarneming.
Er is geen sprake van een verkeerde
Men lOU een regelbreedte van vijfplaatsbepaling voor oogbewegingen
bij een tekst die rechts niet is uitgetien positi es daarom de ondergrens
lijnd. We kunnen ons dus bij de gravan een optimale regelbreedte kun.nen noernen. Deze ondergrens is bij- fische opmaak van een tekst veroorloven om tekstregels rechts 'rafelig' te
voorbeeld van belang bij een tekst
naa st een foto of een illustratie.
laten eindigen.
Bij een vrije regelval is het niet noDe bovengrens wordt bepaald
dig witruimte toe te voegen tussen en
door het gemak waarme e lezers een
binnen woorden. Het eindresultaat is
lokale oogbeweging kunnen maken
van de ene tekstregel naar de volgen- misschien niet voor iedereen 'mooi',
maar het komt de lokale waarneemde. Zo is uit metingen gebleken dat
<
baarheid weI ten goede .
de ogen zich het best van het einde
van de ene regel naar het begin van
de volgende bewegen als een tekstregel ongeveer 52 posities inneemt.
Onze Taal is gezet in
Een regelbreedte van ongeveer 52 poeen 9-punts letter van
sities lOU daarom kunnen worden
d e types Stone Serif en
aangehouden als de bovengrens van
Stone Sans, heeft een
een opt imaal waarneembare tekstrevrije regelval reehts
gel. Dit komt overeen met de breedte
(behalve in de rubrievan een tekstkolom op een A4-forken 'Reacties' en 'Inmaat met twee kolommen per pagiZieht'), en heeft een
na. Uiteraard moet daarb ij ook in het
gebruikelijke regeloog worden gehouden dat woorden
breedte van ea. 36
op een acceptabele manier over tekst tekens.
regels worden verdeeld.
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Tijdens het Onze - Taalcongres 'Als u begrijpt wat ik
bedoel' op 21 oktober werd de Groenman - taalprijs
uitgereikt aan Martine Tanghe, nieuwspresentatrice van
de BRTN. Deze prijs wordt elke twee jaar door de Stichting
Let Op Uw Taal uitgereikt aan een radio- of televisie-

presentator of programmamaker die zich heeft
onderscheiden door een goed gebruik van de Nederlandse
taal. Onderstaand het juryrapport.

G roenman-taalprijs voor Martine Tanghe
oen de taalkundige Jan Stroop
in 1991 vaststelde dat er in Nederland geen algemeen aanvaarde
uitspraaknorm meer
te vinden was voor
het Nederlands en dat
wie daar behoefte aan
had in Vlaanderen terecht kon, zal hij
waarschijnlijk aan het
Nederlands van Martine Tanghe gedacht
hebben. Want in
Vlaanderen bestaat er
voorlopig nog een variant van het gesproken Nederlands die
door de taalgemeenschap als normatief
foto: Bart Versteeg
en toonaangevend ervaren wordt. Die variant is ooit door de taalkundige Beheydt geïdentificeerd als BRTN-nieuwslezer-Nederlands
en is — vanwege de recente mediarevoluties in Vlaanderen — onlangs herdoopt tot 'de VRT-norm', de Vlaamse
Radio- en Televisie-norm. Als exponent bij uitstek van
die norm kunnen we Martine Tanghe noemen. Het Nederlands van Martine Tanghe is toonaangevend, niet alleen vanwege de correcte en verzorgde uitspraak, maar
ook vanwege de vlotte en natuurlijke spreekstijl. Het Nederlands van Martine Tanghe bereikt daarmee nagenoeg
het ideaal van de ongemarkeerde gesproken standaardtaal: 'ongemarkeerd ten aanzien van geografische, sociale en interactionele factoren', maar ook emotioneel ongemarkeerd.
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Het taalgebruik van
Martine Tanghe behoudt dat subtiele
evenwicht tussen precieus en slordig, tussen
kunstmatig en nonchalant. Haar Nederlands
geeft de gewone taalgebruiker het veilige gevoel dat goed Nederlands, dat wil zeggen
een Nederlands dat in
woordkeuze, grammatica en uitspraak aan de
hoogste eisen voldoet,
toch natuurlijk en ongekunsteld kan klinken.
Martine Tanghe
speelt met de taal, niet
door er wilde hoogstandjes mee uit te halen, niet door die onnodig op te sieren, maar
door hier en daar een discrete klemtoon te leggen, door
rustig te intoneren, door terloops een direct aansprekend
tussenzinnetje toe te voegen. Op die manier geeft ze
haar taalgebruik een levendigheid die toch niet de aandacht van de boodschap afleidt.
Bewonderenswaardig is het moeiteloze praat-Nederlands waarin ze ingewikkelde nieuwsfeiten begrijpelijk
weet te maken. Als journaliste hanteert ze een taal die
opvalt door helderheid en eenvoud. Ze vermijdt onnodige vreemde woorden en geeft simpele toelichtingen bij
moeilijke begrippen of complexe situaties.
Namens de jury van de Groenman-taalprijs
dr. Hans Heestermans

VAN WOORD
Enkele citaten uit
heet dankwoord van

TOT WOORD
Marlies Philippa

Martine Tanghe
"Toen ik begon als journalist bij de
openbare omroep, kreeg ik te maken met de BRTN-taalraadsman.
Telkens als hij op de radio of televisie een taalfout hoorde, stuurde de
man een zogenaamde blauwe brief.
Een kattebelletje was dat, in een
blauwe envelop. En dat ging dan
van 'Je zei "binnen de vier dagen ",
je bedoelde natuurlijk "binnen vier
dagen".' Een niet aflatende strijd
was het tegen gallicismen, germanismen en andere valkuilen die
voortdurend dreigden. Helaas - anderen zullen zeker zeggen gelukkig
- zijn de laatste jaren de blauwe
brieven in onbruik geraakt. En, zou
het een toeval zijn, er wordt weer
slordiger omgesprongen met onze
taal.
(...)

Mijn vroegere collega, nu schrijver,
Geert van Istendael maakt zich
boos over de luiheid en de zelfgenoegzaamheid van veel van zijn
landgenoten. Niet helemaal ten
onrechte vind ik; maar we moeten
ons toch ook niet in het stof wentelen. Er zijn heel wat Vlamingen
die zonder hun moedertaal, het
dialect, te verloochenen, hun aan
taal, het Nederlands, met-gelrd
veel zorg spreken én schrijven. Dat
hebben de Vlaamse panels in het
televisiespelletje 'Tien voor taal'
vaak genoeg laten zien. Wij hebben voor onze taal moeten vechten, u hebt ze van uw moeders en
vaders meegekregen; laten we er nu
samen voor opkomen. Als die
twintig miljoen Nederlandssprekenden zelf geen respect hebben
voor hun taal, dan kunnen we
moeilijk verwachten van de grote
taalgroepen in Europa dat zij nog
moeite zouden doen om het Nederlands te verdedigen. Maar dat is
dan weer een heel andere discussie.
En ach, eigenlijk wou ik alleen
maar zeggen dat ik met de prijs die
ik hier krijg, heel erg blij ben.
(...)

Het zijn barre tijden voor de openbare omroep en deze erkenning uit
het Noorden is voor ons een hart
onder de riem." <

Olifant
n de Europese schaaktraditie
werd van meet af aan de olifant als loper gebruikt. Het
Arabische woord voor 'olifant' is /T1, en met het bepaald lidwoord erbij al-fl!. Via het
Spaans kwam deze benaming voor
het schaakstuk in het Oudprovencaals terecht als alfi en in het Oudfrans als al fin, dat zich later ontwikkelde tot au fin. Dat de slot-1 een -n is
geworden is niet zo vreemd: beide
medeklinkers liggen fonetisch gezien
dicht bij elkaar en kunnen bij ontlening gemakkelijk elkaars plaats innemen.
Daarna moet er volksetymologie
zijn opgetreden. Bij een koning en
een koningin hoorde een hofnar,
waarvoor men het woord fou kende,
dat zich ontwikkeld had uit het Latijnse follis 'ballon'. De benaming
au fin voor het schaakstuk was qua
betekenis ondoorzichtig en werd dus
vervangen door fou, dat er wel een
beetje op leek.
Bij ons en in Duitsland is het een
beetje anders gelopen: de olifant is er
via ridder/ruiter tot loper/Laufer geworden. Intussen heeft ook het uiterlijk van het schaakstuk verandering
ondergaan. Het inkepinkje dat er tegenwoordig nog in zit, is de gestileerde vorm van de scheiding tussen de
twee olifantetanden die in de plaats
waren gekomen van een volledig olifantsbeeldje. In Engeland riepen die
tanden de associatie op met een bisschopsmijter. In de middeleeuwen
speelde de bisschop zo'n belangrijke
rol dat hij altijd naast de koning
mocht zitten, en dat gebeurde vanaf
de vijftiende eeuw ook bij het
schaakspel: de olifant werd bisschop.
• ELPENDIER
Het Arabische woord voor 'olifant' is
etymologisch gezien met het onze
verwant. Wij hebben onze olifant
(het dier en het ivoor) al in de dertiende eeuw aan het Frans ontleend.
Daar kende men de weinig gebruikte

vorm elephant naast de veel populairdere variant oliphant/olifant. Vanaf de
zestiende eeuw gaf men de voorkeur
aan éléphant. Via het Latijnse elephantus komt het woord uit het Griekse
eléphás 'olifantetand, ivoor'. Het eerste deel van ons elpenbeen 'ivoor'
stamt rechtstreeks uit het middeleeuwse Latijn. Men noemde een olifant in de middeleeuwen ook wel el-

pendier.
In het Grieks is eléphás niet inheems. Het moet een leenwoord zijn.
Het tweede deel -éph(as) herinnert
evenals het begin van het Latijnse
eb-ur - waaruit ons ivoor is ontstaan aan het Egyptische abu (Koptisch
ebou) 'olifant, ivoor'; het eerste deel
el- vinden we terug in het Hamitische
elu 'olifant'. Het Hamitische woord
kreeg in het Egyptisch het lidwoord
p- en uit de combinatie heeft zich in
het Perzisch p1 l*en in het Arabisch
(dat de p niet kent) f111 ontwikkeld.
• ZOTTE BOER?
In enkele Zuidnederlandse dialecten
is gek of zot de benaming voor de
boer uit het kaartspel. De vraag is
hoe men daaraan komt. Vond men ook hier - dat er bij de heer (koning)
en de dame (koningin) een nar hoorde of is er een verband met de joker?
Onlangs hoorde ik de hypothese dat
het een vertaling zou kunnen zijn
van de fou, de verbasterde olifant die
we bij het schaakspel hebben leren
kennen. Schaak- en kaartspel hebben
veel met elkaar gemeen (de pionnen
komen overeen met de niet-honneurs, enzovoort) en sommigen denken dat het kaartspel van oorsprong
een zakschaakspel is geweest.
Als zot/gek 'kaartenboer' in die
Zuidnederlandse dialecten niet een
oorspronkelijk Nederlands woord
maar een leenvertaling is, dan moeten er volgens mij Franse gebieden
bestaan waar men de boer niet valet,
maar fou noemt. Die zijn mij niet bekend. Voor zover ik dat heb kunnen
nagaan, is er in het Frans wel een fou
in het tarotspel. Maar wat die met de
boer te maken zou hebben? Wie
weet, weet u meer dan ik. Dat zou ik
<
dan graag van u horen.
281
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Vloeken blijkt mee te vallen
ijna de helft van de Nederlanders zegt nauwelijks of nooit te vloeken,
en zeventig procent ergert zich aan gevloek. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nipo uitvoerde voor de Bond tegen het Vloeken.
Verder kwam naar voren dat mannen, jongeren en onkerkelijken relatief
vaak vloeken en dat rooms-katholieken het iets meer doen dan protestanten.
Driekwart van degenen die zich ergeren aan gevloek van anderen probeert er
ook iets van te zeggen. Ook de meeste opvoeders van kinderen maken hun
kinderen duidelijk dat vloeken niet kan.
'Vloeken' bleek trouwens een relatief begrip te zijn. Het Nipo definieerde het
als I godslastering', maar tweederde van de ondervraagden verstaat er ook iets
anders onder: het uiten van verwensingen, krachttermen en schuttingwoorden.
Voorzitter ds. B. Wiegeraad van de Bond tegen het Vloeken had verwacht
dat veel meer rnensen louden vloeken, gezien het veranderende taalgebruik
in de media en de afnemende invloed van kerken. "Toch heeft de bond nag
heel wat te doen", vindt Wiegeraad, "zolang nag veel mensen het gebruik
van het woord mongool als scheldwoord erger vinden dan het misbruiken
van Gods naam."

B

Bran: Algemeen Dagblad, 5-10-1995

Alfa's doorgronden teksten sneller
dan technici
raag technici om in tien minuten de hoofdlijnen uit een
tekst te halen, en ze zullen u
vermoeien met details. Geef je ze een
halfuur, dan slagen ze er wel in de
belangrijkste informatie te selecteren.
Maar na een korte zogenoemde skiminstructie (een nauwkeurige instructie
om aIleen de eerste zin van elke alinea te lezen) lukt het de technici oak
in tien minuten. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de vakgroep

V

Communicatie en Kennisoverdracht
van de Technische Universiteit Delft.
En de letterenstudenten? Voor
hen blijkt het niet uit te maken: met
en zonder skim-instructie doorgronden ze de tekst even snel. Zonder
twijfel komt dat doordat alfa's tijdens
hun studie veel ersating opdoen met
het doorzien van de structuur van
een tekst.
Bron: persberichi Technische Universiteit
Delft

Onduidelijke brief van gemeente
mag retour
n won ers van Utrecht die van de
gemeenteeen onbegrijpelijke
brief krijgen, hoeven niet langer
te blijven gissen naar wat er nu eigenlijk wordt bedoeld. Vanaf volgend jaar kunnen ze zo'n brief terugsturen, en aangeven wat er niet duideIijk aan is. Ze krijgen dan alsnog
opheldering.
Volgens de gemeentelijke ombudsman Th. Quant is een dergelijke service bepaald niet overbodig. "Vooral

I
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de brieven van de gemeentelijke sociale dienst met de maandelijkse berekening van de uitkering of terugvordering zijn buitengewoon ondoorgrondelijk geschreven", aldus
Quant. "Die teksten kan ik aIleen
met de hulp van iemand anders lezen." Het is haar ook een doorn in
het oog dat de gemeente in haar brieven soms II faliekant langs de gestelde
vraag gaat".
Bran: NRC Handelsblad, 20-9-1995

CDA en GPV:
Nederlands
grondwettelijk
verankeren
e Tweede-Kamerleden A.
Koekkoek (CDA) en E. van
Middelkoop (CPV) willen de
positie van het Nederlands verankeren
in de grondwet. In een initiatief-wetsvoorstel dat zij begin oktober indienden, stellen zij voor de grondwet uit te
breiden met de volgende tekst: 'De
bevordering van de Nederlandse taal
is voorwerp van zorg van de overheid.'
De Kamerleden zijn tot hun voorstel
gekomen omdat ze bang zijn dat het
gebruik van het Nederlands door de
toenemende internationalisering onder
druk komt te staan. am duidelijk te
maken dat hun vrees gegrond is, wijzen ze erop dat bij het Europees Merkenbureau het Nederlands sinds 1993
al niet meer geldt als officiele werktaal.
Verder stelt Van Middelkoop: "De
vroegere Franse president Mitterrand
noemde het Nederlands een soort
Gaelic - een Keltische minderheidstaal
in lerland en Schotland - en er zijn
Duitsers die onze taal als een Duits dialect beschouwen. Bij verdere uitbreiding van Europa kan het Nederlands in
de gevarenzone terechtkomen."
Het tweetal erkent dat de positie
van het Nederlands in enkele afzonderlijke wetten is geregeld (bijvoorbeeld in de Aigemene Wet Bestuursrecht en de Wet op het Hoger Onderwijs), en dat ook de Nederlandse-Taalunie actief is als het gaatom het 'beheren' van het Nederlands. Maar, zo
vinden beide parlernentariers, dat is allemaal toch iets anders dan een fundamentele verankering van het Nederlands in de grondwet.
Ais het wetsontwerp wordt aanvaard - en dat zou op zijn vroegst in
1998 kunnen - zou Nederland het negende Europese land zijn dat zich in
de grondwet uitspreekt over het belang van de eigen landstaal.
Bronnen: de Volkskrant, 4-10-1995;
Algemeen Dagblad, 4-10-1995
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Nieuwe spelling maakt veellos
et zal weinigen ontgaan zijn
dat er eind dit jaar een nieuwe versie van het Groene
Boekje verschijnt. Hoewel de verschillen met het 'oude' Groene Boekje uiteindelijk weinig meer dan marginaal zijn (het vorig jaar nog voor..
gestelde ginekoloog, bijvoorbeeld,
blijft gewoon gynaecoloog), bracht de
nieuwe spelling inmiddels al heel wat
pennen in beweging - vrijwel elk
dag- en weekblad besteedde er sinds
september weI aandacht aan.
De Standaard in Belgie publiceerde
als eerste integraal de lijst met 6350
afwijkende woorden, en NRC Handelsblad besteedde twee dichtbedrukte krantepagina's aan de kwestie:
Liesbeth Koenen en Rik Smits gingen
daar uitvoerig in op de geschiedenis,
de achtergronden en de consequenties van de nieuwe regeling. Behalve
lang is hun stuk bepaald oak kritisch,

H

Zo

bijvoorbeeld als het gaat om de tussenklank ern) in samenstellingen.
Zij wijzen erop dat het Comite van
Ministers van de Taalunie vorig jaar
een commissie de opdracht gaf die
kwestie definitief op te lossen. De regel waarvan de commissie volgens
het Spellingbesluit van 21 maart
1994 moest uitgaan, was 'schrijf en in
aIle samenstellingen waarvan het eerste deel een zelfstandig naamwoord
is dat een meervoud op en kan hebben, dus ook in gevaUen waarin het
eerste deel tevens een meervoud op s
heeft'. Koenen en Smits: "De commissie verandert dat in: 'indien het
eerste deel een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud heeft op en'. Ous juist niet in
die gevallen waarin het eerste deel
ook een meervoud op s heeft. Volgens het besluit van 21 maart zou het
hoogtenvrees worden omdat het meer-

g e z e g d

''De

tijd vanhet gepolijste Algemeen Beschaafd
. Acteurs-Nederlands is gelukkig voorbij. In opvallend veel produkties wordt naarhartelust dialect gesproken."
Jury {ilmprijs het Gouden Kalfin de Volkskrant, 30-9-1995

"N.

aarhet Europese Songfestival wilde ik niet. Dat is
vragen am een afgang. Met de Nederlandse taal
lukt het nooit om te winnen. Hetklinkt voor die juryleden toch als een spraakgebrek. Zoals het Scandinavische
sneu, {leu, breu ons doet giechelen."
Liesbeth List in Elsevier, 23-9-1995

"0

ntmoeten is een heel mooi woord, weet u dat?
.Als [e elkaar ontmoet, kom je met elkaar in aanraking zonder dathet moet."
Pater Winand in Regionaal, oktober 1995

"0

m vervuiling van de Nederlandse taal met populair gespelde anglicismen te beperken, is het
goed dat veel proefschriften in het Engels worden geschreven.'
Stellingproefschritt mw. M.C.l.M. Sturkenboom,
Rijksuniversiteit Groningen, 7-7-1995

voud hoogten bestaat, maar nu wordt
het hoogtevrees omdat oak het meervoud hoogtes mogelijk is. Op 24 oktober zetten de ministers desondanks
moeiteloos hun handtekening onder
deze niet door hen besloten of opgedragen regeling."
Kanttekeningen plaatsen Koenen
en Smits ook bij onder meer de woordenverzamelingen waaruit voor het
nieuwe Groene Boekje is geput (er is
nauwelijks Vlaams materiaal gebruikt), bij de wetenschappelijke onderbouwing van de wijziging (er is
nauwelijks onderzocht hoe mensen
met spelling 'omgaan') en bij de
cornmerciele kant van de zaak (de
uitgave werd zonder meer toegewezen aan de Sdu, hoewel dat tegenwoordig een gewone commerciele
uitgeverij is als aIle andere).

Bran: NRC Handelsblad, 7-10-1995

"wat

me in de huidige journaals opvalt, in kosmetisch opzicht, is dat regiolect wordt toegestaan.
Dat zou aanvaardbaar zijn als de verstaanbaarheid niet
zou worden aangetast. Ik vind dat de verslaggevers die
hun eigen onderwerpen inspreken, zowel bij de NOS als
bij RTL, bijna zonder uitzondering een tekst niet zodanig
hoorbaar kunnen maken dat we het oak snappen. Ze
zien de punt aan het eind van een zin niet aankomen.
Ze lezen niet vooruit. Goeie presentatoren? Henny Stoel,
Pia Dijkstra, Ieroen Pauw en last but not least Margriet
Vromans, <ien nog onvoldoende tot haar recht komende
nieuwslezer bl] RTL. Die maken dit soort fouten niet."
Fred Emmer in NRC Handelsblad, 23-9;..1995

"I

k vind dat het Nederlands erg achteruitgaat. Ik

heb in verband met een Europese functie acht jaar
in Parijs gewoond en kwam toen ook regelmatig in Engels- en Duitssprekende landen. Als je ziet hoe die mensen met hun taal omgaan, dan moet je constateren dat
de Nederlander in vergelijking daarmee weinig respect
voor zijn taalheeft. Oak in de dagelijkse nieuwsrubrieken op radio en tv valt het telkens weer op hoe slecht er
Nederlands gesproken wordt. Er bestaat een relatie tussen je denken en de manier waarop je je taal gebruikt, en
als je je taalgebruik verwaarloost, dan gaat je denken ook
achteruit.'
Jan Terlouw in Katholiek Nieuwsblad, 6-10-1995
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Negatieve omgevingen
Ton van der Wouden, onderzoeker PIONIER project, NWO/Rijksuniversiteit Groningen

Het krioelt bij Onze Taal niet van de taalliefhebbers, hoewel het er best pluis is. Met
deze zin is iets verschrikkelijk mis: het
werkwoord krioelen kun je niet ontkennen, terwijl pluis juist een ontkenning
nodig heeft. Aan dit onderwerp blijk je
een heel proefschrift te kunnen wijden.

epaalde woorden zoals het werkwoord hoeven, en woordcombinaties zoals de werkwoordelijke
uitdrukking kunnen uitstaan en
de woordgroep ook maar iets, komen alleen voor in negatieve omgevingen. Dat blijkt uit het feit dat je
hoeft niet te komen en Niemand heeft
ook maar iets gezien goede Nederlandse zinnen zijn, en Ie hoeft te komen en
Iedereen heeft ook maar iets gezien niet.
In de vakliteratuur staan deze uitdrukkingen dan ook bekend als negatie f-polair. Anderzijds zijn zogenoemde positief-polaire uitdrukkingen als
krioelen of een beetje ongrammaticaal
of raar in negatieve omgevingen. Bij
Het krioelt van de taallie f -vorbeld:
hebbers bij Onze Taal klinkt stukken
beter dan zijn ontkennende tegenhanger Het krioelt niet van de taallie fhebbers bij Onze Taal, en Het gaat nauwelij ks weer een beetje beter met me
sinds mijn proefschrift af is is een veel
slechtere zin dan Het gaat wel weer een
beetje beter met me sinds mijn proefschrift af is.

gatieve omgeving, in dit geval gecreëerd door de zinsontkenning niet,
rechtvaardigt deze conclusie. Als we
de ontkenning namelijk weglaten
dan is de conclusie niet meer geldig:
je ook maar iets in de wasmachine stopt, uit het feit dat Olga van vruchten
houdt, volgt geenszins dat zij ook
moetje eerst in de gebruiksaanwijzing
van sinaasappels houdt.
kijken. Uit het feit dat hoeven en ook
Dit zelfde redeneerpatroon, dat
maar iets zich in deze zinnen op hun
gemak voelen, volgt dat in elk geval overigens al bij de middeleeuwse logisommige bijwoordelijke bijzinnen
ci bekend was, is ook geldig bij de
zoëven genoemde bijzinnen van tijd
van vergelijking en van tijd ook tot
en van vergelijking. Stel dat Olga
de negatieve omgevingen gerekend
meer van patat dan van vruchten
moeten worden. Op het eerste gezicht zien die bijzinnen er echter niet houdt, dan weet je ook zeker dat Olga
meer van patat dan van sinaasappels
bijster negatief uit.
houdt. En als we in een kookboek het
volgende vinden: Voordat u vruchten
• 'MONOTONE DALING'
In mijn proefschrift tracht ik een ant- eet: eerst wassen of schillen, dan weten
woord te geven op de vraag wat een we dat we ook sinaasappels voor het
negatieve omgeving is. Daarbij neem eten dienen te wassen of te schillen.
Dus ook deze bijwoordelijke bijzinik de theorie van de Amerikaanse
taalkundige William Ladusaw als uit- nen van tijd en vergelijking laten het
gangspunt. Ladusaw stelt dat alle ne- redeneren van verzameling naar deelverzameling toe, wat betekent dat
gatieve omgevingen de wiskundige
ook deze bijzinnen de eigenschap van
eigenschap van monotone daling bezitten. Deze eigenschap staat ons toe monotone daling bezitten.
te redeneren van verzamelingen naar
• ONVERENIGBARE WOORDEN
deelverzamelingen. Een voorbeeld
De theorie van Ladusaw is een goed
kan dit verduidelijken. Sinaasappels
zijn vruchten. Moeilijker gezegd, de begin, maar de werkelijkheid is toch
ingewikkelder. Sommige negatief-poverzameling der sinaasappels is een
deelverzameling van de verzameling laire uitdrukkingen, zoals ooit en kunnen uitstaan, komen in bijna alle modie alle vruchten bevat. Stel nu dat
notoon dalende omgevingen voor,
Olga niet van vruchten houdt. Dan
mogen we daaruit afleiden dat Olga maar een uitdrukking als ook maar
iets is aanzienlijk kieskeuriger. Imniet van sinaasappels houdt. De nemers, Niemand kan de spellingcommissie uitstaan en Weinig mensen kunnen
de spellingcommissie uitstaan zijn allebei uitstekende Nederlandse zinnen,
maar de meeste taalgebruikers vinden Weinig mensen hebben er ook maar
iets van begrepen stukken slechter dan
Maar wat is een negatieve omgeving?
Veel sprekers van het Nederlands
blijken zinnen als Hij rijdt harder dan
hij hoeft te accepteren, en vrijwel niemand heeft problemen met Voordat

Niemand heeft er ook maar iets van begrepen. Nog weer strengere eisen aan

hun omgeving stellen uitdrukkingen
als pluis en voor de poes: die zijn alleen te combineren met heel sterke
ontkenningen, zoals in De minister is

niet voor de poes en Het is niet pluis in
Oude Pekela. Een vergelijkbare driede-

ling van tolerant, gematigd en streng
vinden we bij de positief-polaire uitdrukkingen. Zo is het bijwoord aller284
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schillende soorten negatieve, dat wil
zeggen, monotoon dalende omgevingen. Het is ook niet zo dat monotone
daling alleen een rol speelt bij zulke
allebei gruwelijke zinnen. De combi- taal met negatief-polaire uitdrukkin- duistere zaken als polaire uitdrukkinnatie een beetje daarentegen is redelijk gen: any is een bekend voorbeeld van gen: die wiskundige eigenschap blijkt
net zo goed een rol te spelen bij verin dalende omgevingen, zoals in Wei- een Engels woord dat voornamelijk
in negatieve omgevingen voorkomt. sterkende dubbele ontkenningen, zonig kinderen zijn een beetje tevreden,
In andere talen blijkt het net zo goed als in Niemand vertelt mij ook nooit
maar veel slechter in de buurt van
niks, en bij verzwakkende, zoals in
niemand of niets (Niemand is een beetje mogelijk om verschillende soorten
negatief- en positief-polaire uitdruk- Met deze soep is weinig mis en We kuntevreden). Het bijwoord al tot slot
nen moeilijk helemaal niemand vertellen
geeft alleen aanleiding tot opgetrok- kingen te onderscheiden op grond
van hun combineerbaarheid met ver- dat we gaan trouwen. <
ken wenkbrauwen als het gecombi-

minst onverenigbaar met alle mono- neerd wordt met sterke ontkenningen, zoals in Dat probleem is niet al
toon dalende omgevingen: Weinig
kinderen zijn allerminst tevreden en Hij opgelost.
Het Nederlands is niet de enige
rijdt harder dan hij allerminst hoeft zijn
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ochthond
et verdriet om de dood
van een dierbare wordt
soms gevolgd door een
tweede verdriet: het ontruimen van zijn of haar
huis. Het is voor de nabestaanden
een droevig karwei, bijna een tweede
begrafenis, en vaak schrijnender dan
de eerste, omdat er nu zo tastbaar afscheid moet worden genomen.
De Vlaamse dichter Herman Leen
schreef een gedicht over het -ders
leegruimen van het huis van zijn gestorven grootvader. Het valt hem
moeilijk een houding te bepalen tussen gevoelens van eerbied en droefheid, en de bedrijvigheid die nu een
bij het ontruimen hoort.
-mal
"Woorden klinken leeg en hol", zegt
hij in zijn laatste regel - en daarmee
doelt hij niet alleen op de gewijzigde
akoestiek van het leeggehaalde huis.
`Verhuizing' noemde hij zijn gedicht, en ook dat is dubbelzinnig. Bij
een normale verhuizing gaat een bewoner met zijn inboedel van het ene
naar het andere huis. Maar hier raakt
de inboedel juist verstrooid en hier
zal de bewoner geen nieuwe woning
gaan betrekken. Hij is wel verhuisd,
maar naar de andere wereld, zoals de
uitdrukking luidt.
Woordspelingen en dubbelzinnigheden zijn misschien niet helemaal
gepast in deze omstandigheden,

Guus Middag

maar dat geldt ook voor het gedrag
van de kinderen die het huis moeten
leeghalen. Ze gaan niet al te omzichtig te werk: "Niemand stoort zich aan
de regel / dat de salon alleen op kousevoeten wordt betreden ", merkt de
dichter op. "Er komen krassen in het
parket. / De paus valt van het
buffet." Het is bijna alsof er een feest
wordt gegeven, waarbij ook weleens
wat huisraad wil sneuvelen. "Het is
een droevig feest", denkt Leenders
dan ook, als hij het levendige geloop
gadeslaat. En net als bij een feest zijn
er na afloop stille getuigen:
En dat wat overblijft (een tochthond,
een dweil, een kam, een stuk zeep
dat is begonnen)
ligt verloren op de grond.

Wat te doen met een tweedehands
dweil, een oude kam, een gebruikt
stuk zeep uit het zeepbakje? Ze liggen
er maar, "verloren", op de grond en
symboliseren zo het lot van hun laatste eigenaar. Daarbij ligt ook de
tochthond van opa, zo lezen we. De
tochthond? De hond waarmee grootvader in zijn laatste eenzame jaren
tochten maakte?
Een tochthond is een 'tochtafsluiter in de vorm van een hond', zo
leert Van Dale, en hij voegt er tussen
haakjes aan toe: `in België'. Ik had
nog nooit van een tochthond gehoord en ik heb er ook nog nooit een

gezien. Gelet op zijn functie moet de
tochthond wel van een langwerpig
ras (taks, teckel) zijn. Van vroeger (ja
-ren
zeventig) herinner ik me een
voorwerp dat, zo begrijp ik nu, een
tochtslang moet zijn geweest: een gebreide worst met slangetong en -oogjes, liggend in een vensterbank,
meestal in kinderkamers.
Blijkbaar heeft niemand belangstelling voor opa's tochthond. Hij
ligt er maar verloren bij, naast de
dweil, de kam en het stuk zeep. Het
is niet anders. Woorden klinken
soms leeg en hol, ook als je weet wat
<
ze betekenen.

VERHUIZING
Het is een droevig feest.
Het huis dat weer
begint te leven van de kinderen.
Zij halen het leeg.
Niemand stoort zich aan de regel
dat de salon aileen op kousevoeten wordt betreden.
Er komen krassen in het parket.
De paus valt van het buffet.
En dat wat overblijft (een tochthond,
een dweil, een kam, een stuk zeep dat is begonnen)
Iigt verlaren ap de grand.
Woorden klinken leeg en hoI.

Uit: Herman Leenders, Landlopen. Amsterdam,
De Arbeiderspers, 1995, bIz. 55.
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INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen
in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent
niet dat de redactie ze aanbeveelt.
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!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

•

INDONESISCH

De vijftigste verjaardag van de Indonesi-

sche onafhankelijkheid, eerder dit jaar,
heeft twee boekjes over de wisselwerking
tussen het Indonesisch en het Nederlands
opgeleverd: De stille kracht van taal van
Derk Jan Eppink en Ongkos gratis van Jaap
Veltkamp.
Eppink maakte een tamelijk uitgebreide
(maar niet uitputtende) inventarisatie van
Maleise woorden in het Nederlands en van
Nederlandse woorden in het Bahasa Indonesia, zoals het Maleis sinds 1945 heet.
Dat het Nederlands sporen in het Indonesisch heeft achtergelaten, zal niemand verbazen. Dat onze taal nog heel wat leenwoorden uit het Indonesisch kent, zal
minder bekend zijn. Van soebatten weet
men dat misschien nog wel, maar dat geldt
waarschijnlijk niet voor amper, piekeren en
pakkie-an. Eppink laat zien dat de beïnvloeding niet tot deze woorden beperkt is
gebleven en geeft een aantal voorbeelden
in de vorm van vermakelijke anekdotes.
In Ongkos gratis staan de Nederlandse
woorden in het Indonesisch centraal. Velt kamp behandelt deze woorden aan de
hand van een verzameling foto's van vaandels, affiches, borden en dergelijke die hij
in Indonesië genomen heeft. Uit de foto's
en de beschrijvingen blijkt dat sommige
'Nederlandse' woorden in de loop der eeuwen flink verbasterd zijn en soms ook een

andere betekenis hebben gekregen. Ongkos
gratis betekent bijvoorbeeld niet 'onkosten
gratis', maar 'gratis service'!
De stille kracht van taal. Over de wederzijd-

se beinvloeding van het Nederlands en het
Indonesisch wordt uitgegeven door Con-

tact en kost f 19,90.
ISBN 90 254 1131 2
Ongkos Gratis. Met de taalturis op pad

wordt uitgegeven door Warung Bambu in
Breda en kost f 30,-.
ISBN 90 5585 01 3 6

• GEONIEMEN
Van de hand van Ewoud Sanders, vaste
medewerker van dit blad, verscheen in
1990 het zeer goed ontvangen Eponiemenwoordenboek, dat gaat over woorden die
van namen zijn afgeleid, zoals kiekje, bintje
en silhouet. Lezers van NRC Handelsblad

en van de Taalkalender weten dat Sanders
zich nadien heeft beziggehouden met geoniemen. De verhalen die hij samen met
Jaap Engelsman over deze van plaatsnamen afgeleide woorden voor NRC Handelsblad schreef, zijn nu, met vele andere,
opgenomen in het Geoniemenwoordenboek.
Zo wordt onder meer uiteengezet dat het
woord pilsje afstamt van de plaatsnaam
Plzen (Tsjechië) en dat krent is afgeleid van
de Griekse plaats Corinthe.
De korte, toegankelijk geschreven verhaaltjes geven steeds antwoord op de volgende vragen: wat is de geschiedenis van
het woord en de zaak, komt het woord ook
voor in het Engels, Duits en Frans, en wanneer is het voor het eerst in de diverse talen aangetroffen? Een en ander wordt gestaafd met landkaartjes en literatuur.
Een greep uit de woorden die in het
Geoniemenwoordenboek (het eerste in Nederland) worden behandeld: bougie,

Inleiding in de sociolinguïstiek is vooral bedoeld voor gebruik in het hbo en op de
universiteit. Het kost f 27,50 en wordt
uitgegeven door Het Spectrum.

ISBN 90 274 3210 4

•

Cybertalk, compulingo en netiquette geeft hij
de woordenschat van deze taal en legt hij
uit welke regels de gebruikers van de taal
in acht nemen als ze met elkaar communiceren. Dit geheel van regels wordt wel de
netiquette genoemd. Uit Rijks' beschrijvingen blijkt dat het compulingo niet zozeer
een nieuwe taal is, als wel een specifieke
vorm van taalgebruik met een eigen woordenschat, waarin veel Amerikaans - Engelse

elementen voorkomen.

Chihuahua, dollar, geiser, gorgonzola, kanarie, tabasco en walnoot.
Het Geoniemenwoordenboek wordt uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar en kost

I

COMPUTERTAAL

Het gebruik van computers en het uitwisselen van informatie via internationale
computernetwerken hebben volgens de
publicist en computerdeskundige Henk
Rijks in korte tijd een nieuwe taal doen
ontstaan: het zogenoemde compulingo. In

Cybertalk, compulingo en netiquette. Taal-

gebruik en zeden in het tijdperk van de
computer

wordt uitgegeven door Contact

en kost f 19,90.
ISBN 9025412823

34,90.

ISBN 90 388 6760 3

•
•

SOCIOLINGUÏSTIEK

Generaties letterenstudenten zijn opgegroeid met het boek Sociolinguïstiek van
Appel, Hubers en Meijer, uit 1976. Sindsdien is er geen boek meer verschenen dat
een algemeen beeld schetst van dit vakgebied. Inleiding in de sociolinguïstiek van Tom
Boves en Marinel Gerritsen is evenmin een
dergelijke schets, maar zij geven wel een
goed beeld van wat er heden ten dage in
het vak sociolinguïstiek gaande is. Boves
en Gerritsen richten zich vooral op het onderzoek naar de relatie tussen taalgebruik
en sociale aspecten, de zogeheten macrosociolinguïstiek. Zij gaan daarbij tevens in
op de onderzoeksmethodologie en op
'nieuwe onderwerpen' als het taalattitude onderzoek en de taalaccommodatietheorie. Bepaalde onderwerpen die door Appel,
Hubers en Meijer grondig werden behandeld, zoals de taalhandelingstheorie, de
gespreksanalyse en tweetaligheid, worden
wel genoemd, maar niet in extenso besproken.

STRUIKELBLOKKEN

Taal zoals die door leraren en in schoolboeken wordt gebruikt, wijkt vaak erg af
van de 'gewone' gesproken taal. Veel leerlingen struikelen over dit ongewone taal-

gebruik, waardoor hun voortgang wordt
belemmerd.
Schooltaal als struikelblok maakt leerkrachten duidelijk welke talige struikelblokken tijdens een les kunnen voorkomen. Dit gebeurt onder andere aan de
hand van concrete voorbeelden van problemen uit verschillende vakken, zoals geschiedenis en biologie. Na een inventarisatie van deze problemen volgen praktische
didactische wenken voor docenten Nederlands en voor vakdocenten.
Schooltaal als struikelblok. Didactische wenken voor alle docenten is geschreven door

Maaike Hajer en Theun Meestringa, die
verbonden zijn aan het Instituut voor leerplanontwikkeling (SLO) in Enschede. Het
boek kost f 39,90 en wordt uitgegeven
door Coutinho.
ISBN 90 6283 976 2

u
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TOERISME

Het Vakwoordenboek toerisme en recreatie is
het achtste deel in de serie Prisma vakwoordenboeken. Het bevat ruim 2500 termen die
in de toeristen- en recreatiebranche worden gebruikt, en is bedoeld voor opleidingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De trefwoorden variëren van
specialistische luchtvaarttermen, touroperatorjargon en terminologie uit het spoorwegwezen en het touringcar- en cruisebedrijf, tot termen op het gebied van waterrecreatie, attractieparken en actieve vakanties. Ook de nieuwe wetgeving voor de
openluchtrecreatie en de verzekeringsmaterie, voor zover van toepassing op de toeristenbranche, zijn in het boek verwerkt.
De termen zijn voorzien van vertalingen
in het Engels, Duits, Frans en Spaans, die
in aparte registers achter in het boek zijn
opgenomen.
Het Prisma vakwoordenboek toerisme en recreatie is geschreven door Kees Kommer.
Het kost f 29,90 en wordt uitgegeven
door Het Spectrum.
ISBN 90 274 4542 7

<
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In de boekhandel
betaaltuf 24,90.
Maar wanneer u bij
het Genootschap
Onze Taal bestelt,
dan betaalt u slechts
f 19,90 en een bijdrage in de verzendkosten.

ONZE

KORTING VOOR LEDEN

Hoe te bestellen?
Maak per gewenst exemplaar
f 19,90 + f 2,50 portokosten over op gironummer
42 65 902 (voor België:
450,— BFr. + 50,— portokosten op giro 000-163556649)
t.n.v. het Genootschap Onze
Taal, o.v.v. `Onze Taal
Taalkalender 1996'.
U ontvangt uw kalender(s)
dan zo spoedig mogelijk.
Een uitgave van
Sdu Uitgeverij Koninginnegracht

S 366 brandende vragen op taalgebied
19 Elke dag een ander onderwerp:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

taaladviesdag
etymologiedag
taaltestdag
gezegdendag
woordvormdag
geoniemendag
raadseldag

Elke dag een verrassend antwoord

19 Gerenommeerde auteurs
Zie ook het septembernummer van Onze Taal.
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service voorkomen
is beter dan geven
Advertentie in Zondagskrant

RUG G ESP R A A K

hydro-sfeer waterbedden

Serviërs beschieten
NAVO - vliegtuigen
met Nederlanders

4j

t^

Dagblad Tubantia

e strandwachten hebben deze zomer een in nood verkerende moeder en een kind uit
het water gered. Waarmee eens temeer bewezen is dat twijfels over het zwemvermogen van
de strandwachten, die kort voor opening van het bad nog leefden, volstrekt ongegrond zijn.

ro

De Ster

Nederlanders gek op
gefrituurde Chinees

de Opel dealer

Wij monteren
alleen originele
onderdelen
inclusief een
kopje koffie.
Advertentie in Haag Westnieuws

de Volkskrant

soundlab professionele snelstart draaitafel

Zeer robuust uitgevoerde snelstart draaitafel voor de
DJ met -snaaraandrijving, solide armconstructie
met hydrol^sche gedempte lift en snelheidsfijnregeling..
Radio Correct Gids

zo Colt C,eciCicc haar
P140 Iemen

op

Swing Levend

Ongemeend fel heeft Simon Kistemaker, trainer van FC Utrecht, gis eermiddag na de 4-0 nederlaag
tegen Ajax uitgehaald naar zijn
eigen supporters.

NRC Handelsblad

Steden verdwiJ*~u
door de vervuil~f!.g
van satellietfQ(j,'s
~..

hoeden ingesmeerd met
muts met rode
oker en vet van getrouwde
veertjes van waarzegger
Het Parool
Zulu- vrouwen
uit Kongo, Zaïre

NRC Handelsblad

Cel geëist voor aanranding
Utrechts Nieuwsblad
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Peter Burger

De buitenposten va n het Nede rlands
Op zo ' n 250 p laat sen in h er buitenland zijn e r docen ten
neerlandistiek actief. Hu n bclan gcn word e n beh artigd doo r
d e lntern ati on a le Verenigi ng voor Nee rla n d ist iek.
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Peter Burger

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 'het
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kennis daarvan bij te brengen'.
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taalkundig veran twoorde wijze inzicht 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 overn emen van artikelen is
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genootschap financieel bij zijn activiteiten .
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Het is nergens zo gezelli g a ls in h et Nede rla n ds
W elke Ne d e rla ndse woorde n zijn onv ertaa lbaar?
En voo r welke buiten landsc wo o rden best aat er gee n
Ne de rla n ds eq uivalen t? Ee n enquete o nder d o cen ten
Ne d erla n ds in h et buitenl and .
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Corrieianne Timmers
De sp e lli n g v a n de t usse n -n
Deze m aand ve rsc h ijn t h et ni euwe Groen e Bo ek]e. Hoe is
d aarin h et p ra ngende prob leem va n d e tu ssen -n o pge lost, en
wat gi ng er aan d ie op lossi ng vooraf ?

303

Bub Duynstee en C h arlotte

Polak

Het 'a lles-voo r-de-p u n t-sy n d roo m '
Kunnen juridische tekst en ni et begr ijp elijkcr ? De m eningen
lo pe n uiteen .
306

Frans vall Eemeren ell Rob Grootendorst
Verstand en gevo el: water en v u u r?
Red eli jkh ei d is ko el, e m o t io n a lite it wa rm, m aar een di scu ssie
mag n o ch te ko u d n o ch te wa rm worde n. Aflevering 3 va n
een serie ov er d e taal va n h et m en ingsver schil.

308
Theo de Boer
Va n kaart enbak tot Koenen 19 11s lo t ]
W aa rom o n tb reken so m m ige woord e n in h et woord en boek ?

309

Aart-lan vall

A me ro ngen

' AIw e er een ja ar voo rb ij...'
Tips vo or ee n goede ni eu wj aar sspeech .
311

Riemer Rcinsma
Een sch r ijfh u lp m et h andicaps
Haast elke te kst ver werker h eeft een spe llingcorre cto r. Sin ds
ko rt is er ook een p ro gramma d at stij lfo u te n verb ete rt .
Vo ldoet h et ?
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302 De n ieu we spe llin g in O n ze Ta al
305 Dankwo ord Ma rte n Toon d er, erelid O n ze Taa l
313 Ander w o o rd voo r inlay
313 Het Ne de rlan d s bescherrnen? Een weerwo ord
315 Hij is groter d an m ij of ik?
320 So fiet je 19 1 [slot]
320 [udas schaap
323 T refwo ordenregi st er 1995
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296 Reacti es: n ieu we spe lin g; wie corrigee rt d e co rrec to r?;
en of maar aa n h et b egi n va n ee n zin; ministertsr-president;
ge nootsc hap za n de r ru ggegr aat ": skeptisch e n septisch;
verstandel iik geliandicapt

299 Vraag en antwoord : des vrul/ws?; gued(e) nota nctnen; 011-

detwiis wachtien) veranderingen: je reinste onzin; weleens/wel eens
314 Nie u we woorden
316 Het proefschrift va n ... Rob Vo u ste n: sc hoo lp lein d ia lec t
317 Woordenboek va n d e poezi e : mazoet
318 Ta m t a m : Ne d e rsa ksisc h; Befehl ist ge klet s; Groot Dict ee;
taal scheiding in Kroat ie
321 InZi cht: ov er ni eu we boek en
32 2 Ult de jaargangen
324 Ruggespraak
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Deze maand bestaat de Internationa/e Vereniging voor Neer/andistiek 25 jaar.
De IVN organiseert congressen, geeft het tijdschrift Neerlandica Extra Muros uit en verzorgt
zomercursussen Neder/andse taa/ en cultuur voor buitenJandse studenten. Maar bovenal
behartigt zij de beJangen van docenten neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Naar
aan/eiding van het jubileum schrijft Peter Burger over deze 'buitenposten van het Nederlands'.
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Peter Burger

Buitenlanders die Nederlands willen studeren, hoeven niet naar
Nederland of Vlaanderen te verhuizen. Het kan ook in Bulgarije
en Zuid -Korea, en in nog een stuk of veertig andere landen, waar
zo'n vijfhonderd docenten onder vaak gebrekkige omstandigheden pionierswerk verrichten.

1)e buïtenposten van het Nederlands
ederlands wordt gedoceerd aan de universiteit in Aken, Aarhus en
Albany (New York), in
Bandung, Bangi (Maleisi ë ), Bangor (Wales) en vele andere. Alles bij elkaar gaat het om zo'n
250 plaatsen buiten Nederland en
Vlaanderen: de buitenposten van het
Nederlands. Tasjkent (Oezbekistan) is
een van de laatste aanwinsten, en
binnenkort zal ook Sjanghai worden
toegevoegd aan de lijst. Ambassadeurs van het Nederlands vertalen
bijvoorbeeld Annie M.G. Schmidt in
Austin, Texas, en nemen het verkleinwoord door met drie enthousiaste studenten van de Universitatea
din Timisoara, waar ijver een van de
belangrijkste leermiddelen is.

II

Vlaamse taalstrijd en het verzet in de
Tweede Wereldoorlog.
Voor die colleges zijn de docenten
vaak aangewezen op hun parate kennis, want goed uitgeruste bibliotheken zijn schaars. Al bestaan ze wel. In
Munster werd in mei het Haus der
Niederlande geopend, een monumentaal pand dat onderdak biedt aan
twee instituten die zich met de taal,
cultuur en geschiedenis van de Lage
Landen bezighouden, en aan een
grote neerlandistische boekencollectie. In Londen wordt al sinds 1919
Nederlands gedoceerd. De omstreeks
veertig studenten kunnen terecht in
de uitstekend geoutilleerde bibliotheek van het instituut en in de op
loopafstand gelegen British Library.
Geheel anders is de situatie voor

de vijftig studenten in het Hongaarse
Debrecen. "De belangrijkste romans
en naslagwerken hebben ze inmiddels wel, maar er ontbreekt nog
veel ", vertelt de Leidse docente Liesbet Winkelmolen, die enkele weken
gastcolleges gaf in Hongarije. "Ze bezitten alle delen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, maar
alleen omdat ze die van iemand cadeau hebben gekregen. Doordat ze zo
sterk afhankelijk zijn van toevallige
giften, staan er de wonderlijkste boeken in de bibliotheek. Het tijdschrift
De Gids bijvoorbeeld, compleet vanaf 1837. Er is een schitterend talenlab
(al weet bijna niemand hoe het
werkt), maar er zijn weinig boeken
over tweede - taalverwerving. Het verbaast me dat ik toch zo veel Oost-

• VARIABELE TOERUSTING
Sommige vakgroepen zijn met een
hoogleraar Taalkunde, een hoogleraar Letterkunde en een staf van wetenschappelijk medewerkers uitstekend op hun taak berekend. In veel
andere plaatsen bestaat de afdeling
Neerlandistiek echter uit niet meer
dan één docent, die een deel van het
academisch jaar een cursus aanbiedt
en kantoor houdt in bijvoorbeeld het
Department of French and Italian
Languages. Hierdoor is de modale
docent Nederlands in het buitenland
- ook in de beter bedeelde vakgroepen - noodgedwongen een duizendpoot, die colleges geeft over Vondel,
Engelse leenwoorden, Mondriaan, de

Op zo'n 250 'buitenposten' wordt Nederlands gedoceerd.
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belangenvereniging van de docenten
Nederlands in het buitenland, die
deze maand een kwart eeuw bestaat.
Voor haar middelen is de IVN
sterk afhankelijk van de overheid, in
casu de Nederlandse Taalunie. "Daar
werken we tegenwoordig uitstekend
mee sam en", aldus Kristel. Dat is niet
altijd zo geweest. Voormalig voorzitter Iaap de Rooij, terugblikkend in
het jubil eumnummer van het IVNtijdschrift Neerlandica Extra Muros :
" Ik heb me meermalen gevoeld als
een kind dat steeds weer nieuwe
speeltjes wou hebben, terwijl het
tach moest weten dat papa en mama
daar geen centjes voor hadden."

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubile um van de
Internationale Vereniging voo r Neerlandistiek (IVN)
verschij nt deze maand de dicht bunde l

Over de schreei,

met 25 gedichten van Nederlandse en Vlaamse
dichters. Zij lieten zich inspireren door landschap en
taal van de Lage Landen . Het gedich t 'H uisarts' van
Rob Schouten is afkomstig uit die bundel.

HUISARTS
Ik zal hier wei va ndaa n komen
gezien mijn gratis afkeer ervan
en het we lsprekende fari zeisrne
waarmee ik he t merend ee l niet ben.
Daa rkoop iksnijdbaar oude
t usse n de Albert Cuyp -sm okings,
lees beter Nederlands dan Deens
en heb matige last van het Wilhelmus.

de apartheid. Janssen: "Nederlands
en Afrikaans worden door velen gezien als de taal van de onderdrukker.
De taal die een venster op de wereld
opent en waarmee je een toekomst
opbouwt, is voor de jongeren in
Zuid-Afrika tach vooral het Engels."
• ZOMERCURS US
" Nederlanders kunnen zich slecht
voo rstellen dat buitenlanders hun
taal willen Ieren", zegt Theo Janssen.
'T erwijI daar toch genoeg reden en
voo r zijn. In het voormalige Oostblok zijn dat vooral de handel en het
toerisme, al ben ik in Boedapest ook
iemand tegengekomen die de taal
had geleerd am Nederlandse theologische gesch riften te lezen."
Vee1buitenlandse studenten leren
Nederlands uit belangstelling voor de
schilders uit de Gouden Eeuw. Speciaal voor deze kunsthistorici organiseert de IVN in 1996 voor de tweede
keer een intensieve cursus zeventiende -eeuwse cultuur. Daarnaast is er de
drie weken durende Zomercursus Nederlandse Taal en Cultuur, waaraan
dit jaar 150 buitenlandse studen ten
deelnamen. Deze cursus, die al veertig jaar bestaat, wordt sinds 1994 georganiseerd door de Taalunie en de
IVN. Ais bijprodukt bloeien er op de
Zomercursus oak andere liefdes op
dan die voor de Nederlandse taal. In
de cur sistenkrant dichtte een van de
docenten over de contactuele vaar digheden van zijn pupillen: " Ik zie
cursisten die flirten in het struweel.
Ze kregen geen les, maar ze do en het
professioneel. r r

Ondanks die toegenomen vrijgevigheid zijn de bedragen die de moederlanden Nederland en Vlaanderen
overhebben
voor de buitenlandse
Die onvermoeibaar in de tram zitten
met kaarten en verwachtingen
vakgroepen nog steeds mager. De
van schilderijen en van wo lkpa rt ije n
Taalunie steunt elke vestiging met
zie n mij verbazend vanzelfspre kend gaan.
circa 1250 gulden per jaar, een bedrag waarvoor een enkele neerlandiZo plaatselijk ve rdoofd voo r Anne Frank,
cus in Nederland of Vlaanderen zijn
de Westertoren en de Holland Hera ld-kroegen,
Yak al amper kan bijhouden. Een
loop ik in schutkleur door mijn rijk,
schrijnende situatie, vindt de huidige
huisarts met eigen praktijk.
IVN-voorzitter Thea Janssen, hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de
Rob Schouten
Vrije Universiteit Amsterdam. Maar
ook hij is zeer te spreken over de samenwerking met de Taalunie.
Janssen: " De Taalunie voert een
speerpuntenbeleid waar vooral de
neerlandistiek in het voorm alige
Oostblok van profiteert. Onafhankelijk van de Taalunie-subsidie mocht
europese studenten heb ontmoet die de IVN bovendien de afgelopen drie
foutloos Nederlands spreken."
jaar telkens 50.000 gulden van het
Prins Bernardfonds verdelen over do• GELDSTROOM ERG KARIG
centschappen in Midden- en OostIn de toekomst hoopt Janssen steeds
Het gebrek aan literatuur speelt voor- Europa. Oat bedrag is in zijn geheel
terugkerende workshops te organiseren voor docenten: "Er bestaat nag
al de docenten parten. Winkelmolen: bestemd voor de aanschaf van boe"[e kunt niet even iets naslaan voor
ken . Een andere interessante ontwik- steeds een tekort aan geschikt lesma keling is het Woordenboekproject: de teriaal op het gebied van taalverwereen college. Het is ook erg moeilijk
overheid
inv esteert in de totstandko- ving. Daarom willen we de ervarinom actuele lessen te geven. Ais je bijming van een Pools-Nederiands / Ne- gen bundelen van mensen die nu
voorbeeld iets wilt vertellen over
derlands-Pools woordenboek, dat
misschien op verschillende plekken
Con nie Palmen, omdat die de AKOprijs heeft gewonnen, staat De vriend- model kan staan voor andere vertaal- het wiel opnieuw zitten uit te vinwoordenboeken ."
den . Het zou ideaal zijn als we een
schap niet in de bibliotheek . Ie bent
basisplan konden maken dat aan de
al blij dat ze De wetten hebben."
behoeften van de verschillende talen
De vijfhonderd docenten NederNa de opheffing van de culturele
lands in het buitenland hebben boboycot is ook voo r Zuid-Afrika plaats aangepast kan worden."
Een andere wens is een nieuwsgereserveerd op de begroting van de
venal behoefte aan vakliteratuur en
brief
die vaker versch ijnt dan het
Taalunie. Kristel en Janssen verheuaan informatie over de laatste ontviermaan delijkse tijdschrift Neerlanwikkelingen in cultuur en literatuur, gen zich over het herstel van de bebeaamt Marja Kristel. Kristel is direc- trekkingen , maar maken zich tegelij- dica Extra Muros. Er bestaan plannen
kertijd zorgen over de positie van het am de nieuwsbrief via e-mail de weteur van de Internationale VereniNederlands in het Zuid -Afrika van na reid rond te sturen. Graag zouden
ging voor Neerlandistiek (IVN), de
l...-
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Kristel en Janssen ook in eigen persoon buitenlandse vakgroepen bezoeken, maar daarvoor ontbreken tot
hun spijt de middelen.
Ook de docenten zouden zo'n bezoek verwelkomen - het bieden van
emotionele steun is niet de minst belangrijke functie van de IVN. Kristel:
"De docenten in het buitenland
moeten vaak echt knokken om hun
positie te behouden. We krijgen allebei regelmatig brieven van mensen
die even hun leed willen klagen, of

juist willen melden dat het goed
gaat, bijvoorbeeld wanneer iemand
een professoraat krijgt."
Dé kans om elkaar te ontmoeten is
het congres dat de IVN iedere drie
jaar organiseert, een wetenschappelijk colloquium en een massale reunie. Janssen en Kristel zien al uit naar
de bijeenkomst van 1997, als in Leiden het tweehonderdjarig bestaan
van de neerlandistiek wordt gevierd.
"Daar willen we wel een feest van
maken."

Belangstellenden in Nederland en Vlaanderen kunnen het werk van de IVN steunen
door buitengewoon lid of donateur te worden. Inlichtingen:
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge
telefoon 0172-518243
fax 01 72-51 9925

Engelse katten kunnen geen kopjes geven — die staande uitdrukking ontbreekt
in het Engels. Aan de andere kant kennen Engelsen een woord voor de bittere,
witte laag onder de schil van de sinaasappel: pith. Welke woorden ontbreken in
onze taal, en wat heeft het Nederlands wat andere talen niet hebben?

Pete,Burge,

Het is nergens zo gezellig
als in het Nederlands
Gaten in de taal

e hoort een nieuw woord, en
plotseling besef je wat je tot
dan toe hebt gemist. Het
doelpunt dat de achterstand
opheft, is de gelijkmaker,
maar hoe heet de treffer die de achterstand tot één doelpunt verkleint?
Voetbalfans kennen het antwoord:
de speler die de stand van 3-1 op
3-2 brengt, scoort de aansluitingstreffer
fer (ook wel: aansluittre f fer). De
term is overgenomen uit het Duits:
Anschlusstor of - treffer.
Soms wordt in de behoefte aan
nieuwe woorden voorzien met eigen
fabrikaat (inkijkoperatie, kraslot), maar
meestal worden de gaten in de markt
gevuld met importwoorden (Aha -erlebnis, running gag, insider, timing). Je
hoeft geen purist te zijn om je af te
vragen waarom de Nederlandse taalgemeenschap niet vaker zelf een
woord schept voor verschijnselen die
het benoemen waard zijn.
Waarom heeft het Nederlands nog
geen staande uitdrukking voor esprit
d'escalier of Treppenwitz, het gevatte
antwoord dat je te binnen schiet als
het te laat is? Of voor het bloemetje

waarmee mannen een echtelijke mis- eens aan een buitenlander uit te legstap hopen goed te maken, dat Duit- gen wat een Hoogheemraadschap en
sers kennen als Drachenfutter ('drake- een Riagg zijn, of voordeurdelers en
voer')? Ook het omgekeerde komt
tweeverdieners. Nederlandse jongevoor. Rudy Kousbroek verbaasde zich ren gaan op kamers. Hun leeftijdgenoer al eens over dat Engelse katten
ten in Italië zo nu en dan ook, maar
geen kopjes geven - in dit geval is het daar bestaat in een huisbakken culNederlandse idioom rijker.
tuur als de Italiaanse geen uitdrukking voor. "De vertaling andare ad
• ENQUÊTE
abitare per conto suo is dan ook natteZijn er meer van die plaatsen waar
vingerwerk", aldus een docent aan de
talen elkaar niet volledig overlappen? vertalersopleiding in Milaan.
Op zoek naar zulke lacunes hield
Verrassender zijn de woorden en
Onze Taal een informele enquête on- uitdrukkingen die alledaagse, alom
der docenten Nederlands in het bui- bekende dingen, personen en gevoetenland, vertalers en buitenlandse
lens benoemen. Waarom heeft een
studenten. Die leverde in de eerste
zeevarend volk als het Nederlandse
plaats een groot aantal woorden op
niet één, kernachtig woord voor
voor nationale lekkernijen, gebruiks- 'gunstige wind', zoals het Noorse bor?
voorwerpen en gewoonten. Zo kenEn zou het niet praktisch zijn om nen Basken het onderaardse hol
net als het Deens - één enkel woord
waarin terroristen hun wapens, exte hebben voor 'grootmoeder-van-vaplosieven en gekidnapte personen
derszijde' (farmor) en een voor 'groot
verbergen als zulo ('De politie heeft
moederszijde' (mormor)?-moedrvan
een zulo ontdekt') . Duende is voor
Andersom blijkt het niet eenvoudig
Spanjaarden de inspirerende kracht
om overzichtelijk en inhoudelijk van
die flamenco tot flamenco maakt
een dekkende Engelse vertaling te
('Die gitarist heeft duende').
voorzien.
En probeer als Nederlander maar
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• PRI ETPRAATTAALTJ E

Gevraagd naar unieke uitdrukkingsmogelijkheden van het Nederlands,
noemden onze informanten de knusheid die tot uiting komt in het veelomvattende begrip gezellig en in de
nationale voorkeur voor verkleinwoorden. Is het mogelijk om in andere talen de samengebalde kneuterigheid weer te geven van saampjes
(of in je eentje) in het zonnetje stilletjes
genieten van een biertje? Hoe geef je
het verschil weer tussen Gee f me er
nog een en Geef me er nog eentje, tussen met z'n tweeën en met z'n tweetjes?
In Milaan breekt men zich het
hoofd over zinnen als: 'Zullen wij gezellig samen een kopje koffie drinken?' Ook Italianen houden van gezelschap en van koffie. Maar woorden als simpatico en accogliente duiden slechts één dimensie van het Nederlandse 'gezellig' aan. En bij een
letterlijke vertaling van 'kopje' zien
Italianen alleen een heel klein kopje
voor zich. Ook lastig zijn zinnen die
aangeven dat het juist niet gezellig is:
'Nou, gezellig hoor!', of: 'Gezellig is
anders.'

Het is dus nergens zo gezellig als in
het Nederlands, al blijkt ook het
Tsjechisch een behoorlijk knusse taal.
Ook het Tsjechisch is een "prietpraattaaltje, waarin elk zelfstandig
naamwoord, telwoord en bijwoord
liefkozend, soms schertsend, soms

In 1988 verscheen er een (momenteel niet meer
leverbare) Nederlandse vertaling van Howard
Rheingolds 'lexicon van onvertaalbare woorden
in 45 talen'. De titel van die vertaling geeft al
meteen een mooi voorbeeld: Koro (Chinees): de
hysterische overtuiging dot je penis steeds kleiner
wordt (zelfst.nw.). Andere fraaie gevallen die
Rheingold behandelt zijn razbliuto (Russisch):
'het gevoel dat een persoon voor zijn vroegere
geliefde koestert', kekau (Indonesisch): 'ontwaken uit een nachtmerrie', bol (taal der Maja's):
'domme aangetrouwde familieleden', to tartle
(Schots): 'het aarzelen bij herkenning van mensen of dingen', fisselig (Duits): 'zo gespannen
dat je je werk niet meer naar behoren kunt verrichten', uffda (Zweeds): 'een uitroep van medeleven, te gebruiken wanneer iemand pijn heeft',
koyaanisqatsi (Hopi): 'natuur uit haar evenwicht', fucha (Pools): 'het gebruik van tijd en
middelen van de baas voor je eigen doel'.
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een beetje geringschattend kleiner
gemaakt kan worden ", aldus vertaalster Olga Krijtová, die Nederlands doceert aan de Praagse Karelsuniversiteit.
De mogelijkheden om woorden te
verkleinen zijn in het Tsjechisch zelfs
nog groter dan in het Nederlands.
Krijtová: "We kunnen ook adjectieven kleiner en knusser maken, iets
wat ik in het Nederlands altijd bitter
miste. Ik moet bekennen dat ik soms
de verleiding niet kon weerstaan en
een rood appeltje als cervenouc`ké
jablí c` ko 'het roodje appeltje' in het
Tsjechisch vertaalde, want ze oogden
zo mooi roodjes in mijn herinneringen aan Holland."
Als vertaalster gelooft Krijtová niet
in het bestaan van onvertaalbare teksten: wat in de ene taal gezegd kan
worden, is in de andere op z'n minst

te omschrijven. "Wél bestaan er
moeilijk vertaalbare losse woorden
die de vertaler nachtmerries kunnen
bezorgen. Maar men griezelt nu eenmaal graag, en de gevonden - of gecreëerde - vertaling na zo'n half slapeloze nacht is een heerlijke beloning."
Enkele van die 'moeilijk vertaalbare losse woorden' - een keuze uit de
opbrengst van de enquête - zijn uitgestald in de volgende twee lijstjes:
eersteklas Nederlandse woorden die
in het buitenland goede diensten
kunnen bewijzen en vreemde woorden die gaten en gaatjes vullen in het
Nederlandse lexicon. We weten zeker
dat u er meer kent.
Stuur uw aanvullingen naar de
redactie:
Laan van Meerdervoort 14a,
2517 AK Den Haag.

VAN BAALDAG TOT ORENMAFFIA
• baaldag - Natuurlijk hebben ook Duitsers wel eens een baaldag, maar hoe zeggen ze dat? Van Dale Nederlands-Duits
offreert slechts het kleurloze schlechter Tag.
• beleid - In het Duits vaak vertaald met Politik, dat echter de
bijklank mist van 'verantwoord' en 'gewetensvol'.
• begeleiden - Een woord uit de goed ontwikkelde Nederlandse zorgsector, dat volgens een Engelse vertaler niet precies
gedekt wordt door guide, counsel, support en supervise.
• etmaal - Handzame aanduiding voor een periode van 24
uur, die vreemd genoeg in veel talen onbekend is. Engelsen
behelpen zich met twenty-four hours(' period), Duitsers met
vierundzwanzig Stunden; alleen Duitse zeelui kennen een Etmal. De Denen hebben er wel een woord voor: dogn.
• flauw - Als in Doe niet zo flauw en Wat flauw. Naar de mening van de docente Nederlands in Coimbra een gemis in
het Portugees.
• hijger - Kan in het Duits alleen omschreven worden, net als
hijglijn. In het Engels kennen ze hem wel: de heavy breather.
• hoeveelste - 'Die met die vrouwen.' 'O, Hendrik.' 'Hendrik
de hoeveelste ?' Onvertaalbaar in het Engels, waarin je niet
zoiets kunt zeggen als the how manieth?
• leedvermaak - In het Italiaans houterig weergegeven met gioia
per it male altrui, 'vreugde over het ongeluk van een ander'.
• meevallen, tegenvallen - Beruchte woorden in vertalers kringen, want moeilijk compact weer te geven. In het Duits
wordt het valt mee: Ich bin angenehm überrascht; das war eine
angenehme Uberraschung.

• orenmaffia - Scheldwoord, gemunt door de schrijfster Karin
Spaink. Verzamelnaam voor de genezers die oorzaken van
lichamelijke kwalen niet in het lichaam zelf zoeken, maar
'tussen de oren'. Zelfs in Verenigde Staten, bakermat van
orenmaffia, hebben ze er niet zo'n trefzeker woord voor.

4\

VAN ACCIDENT-PRONE
TOT WOLF WHISTLE
N

z

• accident-prone (Eng.) - Sommige
kinderen vallen altijd uit het klimrek
en krijgen steevast de schommel tegen hun hoofd. Bij gebrek aan een
beter woord noemen Nederlandse
psychologen zulke brokkenmakers

0

accident-prone.

• accident waiting to happen (Eng.)
- Schijnbaar onvermijdelijk ongeluk
dat achteraf gezien wel degelijk vermeden had kunnen worden. Vaak
gezegd van rampen zoals die met de
veerboot Herald of Free Enterprise.
• Bildung (Dui.) - Zowel 'ontwikkeling' als 'genoten opleiding' en in
nog ruimere zin: 'beschaving'.
• Feierabend (Dui.) - Einde van de
werktijd; rust of vrije tijd na het werken. Feierabend!: 'Het werk is gedaan voor vandaag.'
• freddura (Ital.) - Woordspeling of geestige opmerking
die als een koude douche werkt. Wie graag freddure debiteert, is een freddurista.
• to frogmarch (Eng.) - Iemand - speciaal een gevangene - met zijn vieren bij alle ledematen beetpakken en
met het gezicht naar beneden wegdragen.
• the finger (Eng.) - Het bekende obscene gebaar met de
opgestoken middelvinger. Als handeling: to give someone the finger.

• to kibitz (Am. Eng.) - Ongevraagd advies geven terwijl
je over de schouders van kaartspelers of schakers kijkt.
Wie dit doet is een kibitzer.
• natsukashii aap.) - Bijvoeglijk naamwoord dat meestal
vertaald kan worden met woorden in de sfeer van dierbaar, bemind, smachten, hunkeren en heimwee. Natsukashii hito (hito = mens) is een 'oude vriend of bekende'. Toch is het onvertaalbaar als het als volgt gebruikt
wordt. Twee vrienden ontmoeten elkaar weer na twintig jaar en praten over vroeger. Zegt de een: 'Weet je
nog dat die gekke docent Engels steeds verliefder begon
te kijken naar dat mooie meisje op de eerste rij?' Als reactie zal de ander steevast antwoorden: 'Natsukashii.'
Dat wil zeggen: '0 ja, die goede oude tijd, dat weet ik
nog goed zeg.'
• níng (Chin.) - Met de vingers een deel van de huid
vastknijpen en draaien; middel om iemand pijn te
doen.
• oleh-oleh (Ind.) - 'Reiscadeautjes'; kleine geschenken
die na terugkomst worden uitgedeeld om de thuisblijvers te laten merken dat uit het oog niet uit het hart is.
• pith (Eng.) - Het wit onder de schil van de sinaasappel
en andere citrusvruchten.
• Pleitegeier (Dui.) - Symbolische gier die faillissement
aankondigt. Als er een bankroet dreigt, 'zweeft de Pleitegeier boven een firma'.
• ponte (Port.) - Als een vrije dag op dinsdag of donderdag valt, maken Portugezen een ponte (lett. 'brug') naar
het weekend door de tussenliggende dag vrij te nemen.
Italianen en Fransen gebruiken dezelfde uitdrukking.

Naar Frans voorbeeld wordt ook in Vlaanderen de brug
gemaakt.

• raspberry (Eng.) - Afkeurend geluid, gemaakt door met
gesloten mond de tong uit te steken en te blazen.
• saudade (Port.) - Portugese melancholie. Volgens een
kenner: "het zeer Portugese en onbeschrijflijke gevoel
van nostalgie, ontevredenheid, het willen van iets totaals, tegelijk opluchting en droefenis vanwege de pijn
en de liefde die geweest zijn, die nog komen moeten
en die nooit zullen komen." (J. Rentes de Carvalho,
Portugal: een gids voor vrienden.) Wie saudade in zijn
puurste vorm wil horen, moet naar een fado - zanger
luisteren.
• Schmutztoleranzgrenze (Dui.) - De hoeveelheid vuil
die iemand om zich heen kan verdragen.
• siblings (Eng.) - Broer(s) en zus(sen). Duits: Geschwister.
Nederlandse hulpverleners hebben het bij gebrek aan
zo'n compact verzamelwoord wel over sibs of brusjes.
• sleet (Eng.) - Natte sneeuw of hagel, gecombineerd met
regen; soort neerslag waar het Nederlands niet één
woord voor kent.
• Sonntagskoller (Dui.) - De sfeer in huis op zondagmiddag tegen vijven, als de kinderen zeurderig worden en
niemand meer zin heeft om iets te doen.
• wolf call, wolf whistle (Eng.) - De fluittonen waarmee
mannen hun waardering laten blijken voor passerende
vrouwen. <
Met dank aan Dorothé Beekhuizen, Helma Maessen, Ad van Ingen (Milaan), Margriet Lacy- Bruijn (Indianapolis), Antoinet Brink
(Coimbra), Christine Kasper (Wenen), Olga Krijtová (Praag), A.
Poli -Laban en Giancarlo Errico (Florence), Hans Beelen (Oldenburg), Marina Henselmans (Munster), Liesbet Winkelmolen en
studenten, Paul van der Plank en Francoise Thornton-Smith, Jacqueline Mahieu, Tine Turso (Leiden), Mike Hannay (Amsterdam),
Theo Hermans (Londen), Hans de Vries (Rotterdam), Harry Cohen (Tervuren), Marcel Leenmens, Ron Meuris en collega's van de
Faculteit Tolk-Vertaler (Maastricht), Laurette Artois (Frankfurt am
Main) en Rob van der Zalm (Amsterdam).
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REACTIE S
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, en raadpleegt bij belangrijke wijzigingen de auteur. Reacties kunnen doorgaans pas worden geplaatst twee maanden na het nummer waarop u reageert. Niet - geplaatste
reacties worden doorgestuurd naar de auteur van het desbetreffende artikel.

n NIEUWE SPELLING,

maar zonder dat een beroep gedaan
werd op het begrip kortste vorm. De
moeiteloze handtekening van de ministers is dus helemaal niet verwonderlijk.

FOUTE BEWERINGEN

Johan Van Hoorde - projectleider
Spelling, Nederlandse Taalunie
n het novembernummer van Onze
Taal verscheen in de rubriek 'Tamtam'
onder het kopje 'Spelling maakt veel los'
een citaat uit een artikel van L. Koenen
en R. Smits in NRC Handelsblad. Hierin
beweren de auteurs dat de Taaladviescommissie van de Nederlandse Taalunie
de regels inzake het gebruik van de tussenletters -e- en -en- van het ministerbesluit van 21 maart 1994 in hun eigen tegendeel hebben veranderd. Volgens
Koenen en Smits had het door het genoemde ministerbesluit hoogtenvrees
moeten worden, terwijl het door toedoen van de Taaladviescommissie nu
hoogtevrees is geworden. Koenen en
Smits verwonderen er zich verder over
dat "de ministers desondanks moeiteloos hun handtekening onder deze niet
door hen besloten of opgedragen regeling" hebben gezet.
Dat is onjuist, zoals ik ook al in NRC
Handelsblad heb uiteengezet. Het ministerbesluit gaat uit van de notie kortste
vorm. Als de kortste vorm van het eerste
woord al op -e eindigt, krijgt het woord
in de samenstelling geen -n. Daarom
was het ook toen al hoogtevrees, want
hoogt bestaat niet. De notie kortste vorm
bleek echter moeilijk toepasbaar en
bleek bij een aantal woordcategorieën
problemen op te leveren, onder andere
voor woorden met dubbele vormen zoals weide-wei (de ministers wilden geen
weidenvogel) en voor zelfstandige naam
afgeleid zijn van een bij -wordeni
naamwoord zoals zieke, blinde-voeglijk
en dove (de minsters wilden geen ziekehuis of dove- instituut). Daarom is aan de
Taaladviescommissie gevraagd een formulering voor te stellen met dezelfde
uitkomst als de door de ministers aangenomen regel van de Spellingcommissie,
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n WIE CORRIGEERT DE CORRECTOR?

Jan Mars - tekstschrijver/journalist,
Wageningen
et artikel van Guus Rombouts in het
oktobernummer is mij, een lotgenoot, uit het hart gegrepen. Alles wat
die zogenoemde eindredacteuren hem
hebben aangedaan, is ook mij overkomen. En erger: een tijdschrift schrapte
zelfs zonder boe of ba twee derde van
mijn artikel. Of een weekblad dat 'eind redactioneel' de angel uit een betoog
haalt, met bijna hoorbaar de adverteerders op de achtergrond — we hebben immers een vrije pers.
Mijn klacht is nog niet eens dat die
eindredacteuren eindredactie plegen. Ik
ben altijd bereid iets van andere mensen
te leren, en ik sluit niet bij voorbaat uit
dat een verandering een verbetering is.
Wat mij vooral stoort, is de volstrekte
afwezigheid van enig overleg. Ze doen
maar wat, die eindredacteuren, en
klachten daarover (altijd achteraf, als
het kwaad al is gepubliceerd) worden
aangehoord met het arrogante onbegrip
van 'waar hebt u het over?'
Elke gek denkt maar dat hij (m/v)
eindredactie kan plegen en krijgt nog de
gelegenheid het te doen ook.

H

n WIE CORRIGEERT DE SCHRIJVER?

Jan Mars - eindredacteur, Wageningen
et artikel van Guus Rombouts in het
oktobernummer gaat ten onrechte
geheel voorbij aan de eindredactionele
kant van het hedendaagse tekstschrijven. Want elke gek denkt tegenwoordig
dat hij (m/v) teksten kan schrijven. Ge-

H

flipte academici krijgen van het arbeidsbureau zelfs het advies om maar journalist te worden. De meest ambitieuzen
onder hen, of misschien moet ik zeggen:
de meest pretentieuzen, beginnen, nog
erger, een 'tekstbureau'. En jawel: een
niet te stelpen stroom van halfwas journalistieke teksten komt eindredacteuren
irriteren.
Uit mijn eigen praktijk: tikfouten,
alsof er geen spellingcorrectie bestaat;
niet opgelet in de vijfde klas lagere
school, en dus onmiddelijk, onherroepellijk en onverbiddellijk; ernstige problemen met werkwoorden, vooral in constructies als ik wordt, ik vindt en, vanzelf
wordt je; elke zin op een nieu--spreknd,
we regel; artikelen waarin volop geciteerd wordt, met een zo jolig gebruik
van aanhalingstekens dat er geen touw
aan vast te knopen is; nooit gemerkt dat
interpunctie een functie heeft, en dus
willekeurig zinnen en zinsdelen gescheiden door komma's, dubbele punten, gedachtenstreepjes en puntkomma's, met
wartaal als gevolg; zinnen zonder persoonsvorm en zonder onderwerp, niet
één keer maar zeer frequent; elke derde
zin in de lijdende vorm; schoolkrantestij lbloempj es waar een volwassene
spontaan maagkramp van krijgt; gezwam, gebabbel, stopwoordjes en modekreten ('best wel'); en gaat u zo maar
door.
Als eindredacteur zucht je dan diep,
en knarsetandend en vloekend krik je
dit soort bagger op tot iets leesbaars — je
werkt tenslotte voor een serieus tijdschrift, de vorm mag de inhoud niet in
de weg zitten, de drukker wacht niet, en,
niet te vergeten, jij staat in het colofon
als eindredacteur. Dat opgekrikte stuk
leg je vanzelfsprekend braaf voor aan de
'journalist' of het 'tekstbureau'. Verbijsterend vaak is de reactie dan niet deemoed of dankbaarheid. Helemaal niet.
Onbegrip ('Ik zie niet goed wat je eraan
gedaan hebt') of zelfs ergernis is je deel,
zuur commentaar met een ondertoon
van 'wat verbeeld jij je wel!'
De eindredacteur als de '0 zo nuttige
krullenjongen van de artiest', ik ben er
faliekant vóór. Mits die zogenaamde artiesten dan óók vakwerk leveren. Mits ze
de eindredacteur niet misbruiken als
ghostwriter die hun brandhout tot leesbare tekst maakt en waar die 'artiesten'
vervolgens dan mee pronken. Mits vanaf heden alleen bevoegde journalisten
die kunnen schrijven, teksten leveren
(de komma tussen journalisten en die

•
CN

ontbreekt zeer opzettelijk). Onder die zovoort. Ook de heer Rombouts zelf zal
voorwaarden wil ik me dan verder wel tijdens discussies dikwijls al de m van
maar op de lippen hebben, voordat hij
'corrector' noemen.
het woord krijgt. Dit zijn de feiten. Een
grammatica heeft die te verantwoorden.
Het maakt mij op dit moment niet veel
n EN OF MAAR AAN HET BEGIN VAN
of dat gebeurt met gebruikmaking
uit
EEN ZIN [1]
J.E. V. Maier - Ijsselstein
van het begrip voegwoord. Maar waar ik
niet voor opensta, is dat een grammatiuus Rombouts veegt in zijn artikel cus eerst de categorie voegwoord uit'Wie corrigeert de corrector?' in vindt en dat er vervolgens iemand op
Onze Taal van oktober de vloer aan met grond van zo'n theoretisch begrip gaat
correctoren. Hij gaat er prat op dat hij proberen de feiten te veranderen, in dit
als enige Nederlander de woordjes en en geval door te stellen dat woorden die tot
maar nooit aan het begin van een zin die categorie behoren niet aan het begin
gebruikt. Ze zouden de zin meestal ver- van zinnen thuishoren.
Ik mag niet verzwijgen dat Rombouts
zwakken en ze heten niet voor niets
voegwoorden. Dit is onzin. Neem nu nog een reden geeft om zinnen niet met
en en maar te beginnen: "...als starthet volgende geval.
woord voegen ze niets toe, doen ze eerder afbreuk aan de kracht van de zin ".
Hij hield niet van haar, maar hij wilde
een vrouw voor zichzelf. Om z'n eten te Dit argument komt in een vreemd dagkoken. En om mee te vrijen natuurlijk.
licht te staan als we zien dat Rombouts
En z'n sokken te wassen. Niets nieuws
wel synoniemen van maar gebruikt:
daarentegen, evenwel. Van mij mag iederonder de zon.
een de voorkeur geven aan De schrijver
Samenvoeging van de zinnen vanaf Om daarentegen is vogelvrij boven Maar de
tot en met wassen, eventueel met een schrijver is vogelvrij. Maar dan niet verkomma tussen de eerste en tweede zin, volgens beweren dat maar niets toeis een verslechtering. Het sarcasme ver- voegt.
mindert en dat verzwakt het betoog.
Rombouts' badinerende betoog las
niet lekker. Bijna had ik de rode pen ge- n CORRECTOREN
pakt! Toevoeging van enkele 'ennen' en
M.C. Coops - Grouw
'maar-en' aan het begin van een zin zou
een verbetering zijn geweest. Verder zijn
ndanks het feit dat ik hoofdredacde zinnen te lang en is er te weinig afteur ben, ben ik het in grote lijnen
wisseling in lengte. Rombouts' stijl is eens met wat Guus Rombouts beweert
saai. Gelukkig kan hij mijn commentaar in zijn artikel 'Wie corrigeert de correcmet een gerust hart negeren, want ik tor?', in het oktobernummer. Soms worben slechts zo'n secretaresse waar hij zo den door correctoren wijzigingen uitgede schurft aan heeft.
voerd die een verslechtering tot gevolg
hebben. Speciaal met betrekking tot de
voegwoorden en en maar — ik zou er nog
wel een aantal aan kunnen toevoegen —
n EN OF MAAR AAN HET BEGIN VAN
ga ik helemaal in zijn gedachtengang
EEN ZIN [2]
P.M. Nieuwenhui jsen - Groningen
mee.
Een corrector dient zich naar mijn
uus Rombouts (Onze Taal, oktober) idee uitsluitend bezig te houden met
gebruikt aan het begin van zinnen echte fouten, zoals ik wordt, meerdere (dit
geen woorden als en en maar. Waarom is een germanisme; goed is bijvoorbeeld:
niet? Omdat het voegwoorden zijn, meer, diverse, verscheidene), voor wat beluidt zijn antwoord. Ik ben de vorige zin treft (dit is een gallicisme; goed is bij
met een onderschikkend voegwoord bewat betreft, voor, aangaande),-vorbeld:
er zijn een aantal (moet zijn er is een aangonnen. En ik heb daar geen spijt van.
De redenering van Rombouts vormt tal), een hele mooie auto (goed is een heel
een mooi voorbeeld van de normatieve mooie auto), en zo kunnen we er nog een
strekking van traditionele taalbeschou- boek mee volschrijven!
wing. We kunnen allemaal, met de heer
Zijn vergelijking van het corrigeren
Rombouts, waarnemen dat tal van zin- van tekst met het 'verbeteren' van een
nen beginnen met en, maar, omdat, en- schilderij van Rembrandt gaat niet op.

G

O

G

Voor teksten gelden er aanzienlijk strengere regels dan voor schilderijen, al worden de regels voor het taalgebruik helaas nog maar nauwelijks meer serieus
genomen.

n MINISTERS-PRESIDENT

G.J.R. Fbrch - Abcoude
e Taaladviesdienst boog zich in het
oktobernummer over de vraag wat
het meervoud is van tolk- vertaler. Aan
het slot van het antwoord wordt er gekozen voor een uniformiteitverh"ogende
oplossing door het meervoud alleen in
het uiterst rechtse woord te verwerken,
dus tolk-vertalers. Dit pleidooi voor vereenvoudigende afspraken juich ik zonder meer toe. Op weg naar dit mooie
eindpunt zag ik in het betoog echter iets
wat naar mijn mening afbreuk doet aan
de logica.
Tolk-vertaler blijkt een 'copulatieve'
ofwel nevenschikkende samenstelling
te zijn. Als andere nevenschikkende samenstelling werd onder andere ministerpresident genoemd. Maar is de ministerpresident niet de voorzittende minister?
Is president dus niet een bepaling bij minister? Het gevolg zou zijn dat het logische meervoud niet is minister-presidenten en ook niet ministers-presidenten,
maar ministers-president. Dat deze constructie door onder andere Van Dale
niet (meer?) wordt ondersteund, kan
misschien worden toegeschreven aan de
dynamiek van de levende taal.

D

n GENOOTSCHAP ZONDER
RUGGEGRAAT?

jac Aarts - redacteur, Maastricht
n het juli/augustusnummer van Onze
Taal schreef de heer Van der Aa over de
volgens hem ruggegraatloze houding
van het Genootschap Onze Taal. Van lezer H.P. Sint kreeg hij in het oktobernummer enthousiaste bijval: deze zegde
zelfs zijn abonnement op, omdat het genootschap niet stevig genoeg protesteert tegen de taalverloedering waarvan
volgens hem sprake is.
Ik blijf abonnee, want zulke protesten helpen niet. Taalgebruikers zijn baas
over hun eigen taal. De taal verandert,
en wat eens fout was, kan later als algemeen taalgebruik in de woordenboeken
terechtkomen. Ik ben het daarom eens
met de koers die de redactie van Onze
C
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"faal volgt, sterker nog: ik vind dat men
nog niet ver genoeg gaat. Er is nog
steeds sprake van schoolmeesterij. Te
veel aandacht gaat uit naar foutief of
dubbelzinnig taalgebruik (bijvoorbeeld
de rubriek 'Ruggespraak' op de achterpa
Ik vind dat jammer, want het ver--gina).
sterkt de misverstanden die er over taal
bestaan en, erger nog, het-gebruik
maakt mensen bang om te schrijven.
Ik vind dat de redactie voort moet
gaan met de huidige koers op het gebied
van taaladvisering, maar dat in artikelen
fout taalgebruik minder onder de aandacht moet komen. Liever zou ik voorbeelden zien van goed taalgebruik! Genieten van een goede formulering is
toch beter dan lachen om een slechte?

sen met een verstandelijke handicap gezamenlijk getracht om duidelijk te maken dat er bij voorkeur over `mensen
met een verstandelijke handicap' gesproken zou moeten worden. De redenen voor deze voorkeursterminologie
worden toegelicht in de door de Federatie van Ouderverenigingen uitgegeven
brochure Wat een rotwoord is dat!

'Als u begrijpt
wat ik bedoel'
Een boekje over

de taal van
Marten Toonder, met
'Bommellexicon'

NASCHRIFT REDACTIE
Wij ontvingen nog enkele andere reacties waaruit blijkt dat er tegenwoordig
niet meer gesproken wordt van geeste-

lijk gehandicapten, maar van verstandelijk gehandicapten. N.C. van Velzen uit
Barneveld wijst erop dat deskundigen
op het gebied van zwakzinnigenzorg al
sinds 1980 het gebruik van de aanduiding verstandelijk gehandicapt propage-

n VERSTANDELIJK GEHANDICAPT

ren. Alle briefschrijvers vinden dat de

J.A.A. ter Haar - beleidsmedewerker
beeldvorming, Federatie van
Ouderverenigingen, Utrecht

samenstellers van woordenboeken niet
langer aan deze wijziging voorbij mogen gaan.

n het redactioneel naschrift bij de reactie van mevrouw A.J. de Boer- Dijkstra
(Onze Taal september blz. 205) wijst u
erop dat in geen van de grote woordenboeken de aanduiding verstandelijk gehandicapt is opgenomen. Dat is inderdaad opmerkelijk, omdat er in Nederland wel degelijk een aantal zaken rondom deze terminologie officieel is vastgelegd.
Zo heeft de Nationale Raad voor de
Volksgezondheid in 1991 vastgesteld
dat de term verstandelijk gehandicapte
personen formeel moet worden gebruikt
voor de stoornis zwakzinnigheid. Ver
gehandicapt staat daarbij voor-standelijk
`een aangeboren of in de prille jeugd
verkregen stoornis van de geestelijke
functies en hun ontwikkelingsmogelijkheid, waarbij het verstandelijke tekort
het meest opvallend is en de sociale
aanpassing bemoeilijkt of onmogelijk
is'.
Eerder, in 1990, was al door de toen
staatssecretaris van WVC, de-malige
heer Simons, gesteld dat in alle overheidsstukken gebruik gemaakt moet
worden van de omschrijving verstande
De argumenten voor ver -lijkehandcps.
geestelijk gehandicapten-vangi
door verstandelijk gehandicapten zijn
vooral gelegen in de religieuze dimensie
die soms met het woord geestelijk verbonden wordt.
Daarnaast is er ook door de landelijke
organisaties binnen de zorg voor men-

n SKEPTISCH EN SEPTISCH

Dr. C.D. Laros - Bilthoven
iermee reageer ik op het artikel 'Uitheemse woorden in Nederlandse
mond [4j', in het oktobernummer van
Onze Taal op blz. 248. De uitspraak van
sceptisch als [septies,] brengt bij mij
vreemde associaties teweeg. Bij die uit
gaan mijn gedachten onwille--sprak
keurig uit naar de ernstige bloedvergiftiging die de geachte spreker onder de leden lijkt te hebben. Septisch, letterlijk
'rotting veroorzakende', is een toestand
van algemene infectie waarbij bacteriën
vanuit een besmettingshaard in de
bloedbaan zijn gekomen.
Duitsers en Amerikanen hebben het
uitspraakprobleem met sceptisch (uitspraak in het Nederlands (Jskeptiesj én
[septies]) het best opgelost: zij schrijven
respectievelijk skeptisch en skeptical, terwijl de Engelsen sceptical gebruiken.
ik pleit voor de spelling skeptisch — in
navolging van zijn Griekse oorsprong
skeptikos — in plaats van sceptisch. <

H

arten Toonder schreef
in zijn vele Bommelverhalen opvallend
creatief Nederlands. Daarom
werd hij benoemd tot erelid van
het Genootschap Onze Taal.
Wat is eigenlijk 'de taal van
Toonder', en hoe denken kenners daarover? Het genootschap
stelde ter gelegenheid van
Toonders erelidmaatschap een
boekje samen. Inleidende artikelen van onder anderen Kees
Fens, Seth Gaaikema en jan Wolkers gaan vooraf aan een alfabetisch Bommellexicon met 270
tekstcitaten uit zo'n 80 Bommel verhalen. Daarin staan bekende
vondsten als verturving, breinbaas, denkraam en (min)kukel,
onbekendere als wurrel, noppig,
kaatselaar, kiezelaar, kortbesloten
en kwijtsels, en staaltjes van de
typische taal van onder anderen
Kwetal en de markies de Canteclaer van Barneveldt.
Het boekje telt 110 pagina's en is
voor f 17,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij het Genootschap Onze Taal, door overboeking van dit bedrag op Postbankrekening 4265902 van Onze Taal
o.v.v. 'Bommelboek'. Bestelling en
betaling in België: door overboeking van 320 Bfr. op girorekening
000-1635566-49.
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• DES VROUWS?

Op blz. 171 van uw jubileumboek Onze Taal! las ik: "(...) over
wat des vrouws en wat des mans
is." Des vrouws! Dat is toch helemaal fout?

V R A A G &
ANTWOORD
Taaladviesdienst
F
N

• Wij twijfelen over het getal van
MEERVOUD/ENKELVOUD

de persoonsvorm in de kranteVolgens de regels van het naamvalssysteem is des vrouws inderdaad helemaal fout. Des hoort bij
mannelijke en onzijdige woorden in
het enkelvoud. Vrouw is een vrouwelij k woord; het zou dus der vrouw
moeten zijn. En toch klinkt voor de
meeste taalgebruikers het grammaticaal correcte Dat is niet der vrouw
waarschijnlijk merkwaardiger dan
Dat is niet des vrouws. Hoe komt dat?
Het lijkt erop dat des ...s zich ontwikkelt tot een tweede-naamvalsvorm
die zich niets meer aantrekt van het
woordgeslacht. In een taal als de
onze, waarin het naamvalssysteem
nauwelijks meer een rol speelt, hoeft
dat eigenlijk ook geen verbazing te
wekken.
• GOED(E) NOTA NEMEN

Mijn collega en ik hebben een
meningsverschil over de uit
-druking
goed(e) nota nemen van.
Komt er na goed een e te staan of
niet?
In de meeste naslagwerken staat
alleen de uitdrukking nota van iets
nemen: 'er kennis van nemen, het
goed onthouden' (Van Dale) . Alleen
het woordenboek van Prisma (1994),
het Stijlboek van Prisma en het Woordenboek der Nederlandsche Taal vermelden de uitdrukking met het bijvoeglij k naamwoord goede: '(goede)
nota van iets nemen: het (goed) opmerken, in zich opnemen' (Prisma).
Het lijkt er dus op dat de vaste uitdrukking luidt: goede nota van iets nemen. Dat wil echter niet zeggen dat
goed nota van iets nemen fout is. Goed
is hier een bijwoord; het zegt iets over
de manier van nota nemen. En dat is
natuurlijk ook mogelijk. Vergelijk de
uitdrukking Hij maakt snelle vorderingen met Hij maakt snel vorderingen: in
het eerste geval is snelle een bijvoeglijk naamwoord bij vorderingen, in het
tweede geval is snel een bijwoord dat
iets zegt over de wijze van vorderingen maken. Ook hier is zowel de vaste
uitdrukking (snelle vorderingen maken)
als het alternatief goed.

kop: Onderwijs wachtwachten grote veranderingen. Wat is hier goed,

het enkelvoud of het meervoud?
Beide vormen zijn goed. In Van
Dale vinden we twee werkwoorden wachten: het onovergankelijke
wachten (met onder andere de betekenis 'te wachten staan aan') en het
overgankelijke wachten ('tegemoet
zien, verwachten'). 'Onovergankelijk'
wil zeggen dat een werkwoord niet
met een lijdend voorwerp verbonden
wordt, 'overgankelijk' betekent dat
dit wel mogelijk is. Lopen is bijvoor
onovergankelijk: 'Ik loop de -beld
straat' is onmogelijk. Slaan is overgankelijk: 'Ik sla Piet' is een goede
zin. Wachten 'te wachten staan (aan)'
komt dus niet voor met een lijdend
voorwerp, maar met een meewerkend
voorwerp; wachten 'tegemoet zien,
verwachten' kunnen we wél combineren met een lijdend voorwerp.
Onderwijs wacht grote veranderingen

bevat een enkelvoudige persoonsvorm (wacht); het bijbehorende onderwerp kan dan alleen maar onderwijs zijn. Nu is het de vraag met welk
wachten we hier te maken hebben.
Als we de betekenis van het onovergankelijke wachten invullen, krijgen
we 'onderwijs staat te wachten aan
grote veranderingen'. Dit is natuur
onzin. Vullen we de betekenis -lijk
van het overgankelijke wachten in,
dan is het resultaat wél zinnig: 'onderwijs ziet grote veranderingen tegemoet'. In Onderwijs wacht grote veranderingen gaat het dus om het overgankelijke wachten, dat volgens Van
Dale overigens aan het verouderen is.
Het alternatief Onderwijs wachten
grote veranderingen bevat een meer
persoonsvorm; we moeten-voudige
dus wel op zoek naar een meervoudig
onderwerp: grote veranderingen. Alleen
de interpretatie 'aan onderwijs staan
grote veranderingen te wachten' is
zinnig. Dat betekent dat in deze zin
het onovergankelijke wachten gebruikt wordt en dat onderwijs hier het
meewerkend voorwerp is.

z
C

• DAT IS JE REINSTE ONZIN
Wat betekent je eigenlijk in de
uitdrukkingen dat is je reinste
onzin en dat is je wat?
Je in dat is je reinste onzin is de gere-

duceerde vorm van het bezittelijk
voornaamwoord jouw. De Algemene
Nederlandse Spraakkunst (ANS) vermeldt dat je verplicht is in een aantal
gevallen waarin het geen betrekking
heeft op de toegesprokene en waarin
andere bezittelijke voornaamwoorden
(hun, zijn) uitgesloten zijn. Dat is reinste onzin is dus ongrammaticaal, evenals dat is hun reinste onzin. De ANS
noemt naast je reinste de vaste uitdrukkingen je ware, van jewelste, (niet)
je dat en uitdrukkingen als van je hela,
hola, houd er de moed maar in.
In Dat is je wat! noemen we je een

'ethische datief'. De ethische datief
heeft volgens de ANS tot gevolg dat
'een zekere emotionele betrokkenheid
van de spreker bij het door de zin uitgedrukte tot uiting komt'. Eigenlijk
staat er dus: 'dat is voor jou wat'. De
volle vorm jou (dat is jou wat!) is hier
niet mogelijk. Ook me doet vaak
dienst als ethische datief, bijvoorbeeld
in Het is me wat moois! en Wat zeg je
me daarvan?

0 WELEENS/WEL EENS

In de Herziene Woordenlijst van
de Nederlandse Taal vind ik weleens aaneengeschreven, maar in de
Spellinggids Eigentijds Nederlands
van Wolters Koenen niet. Wat is juist?
De meeste woordenboeken (onder
andere Van Dale en Koenen) geven
weleens aan elkaar. Het Groene Boekje
uit 1954 doet dat nog niet, maar we
gaan ervan uit dat het nieuwe Groene
Boekje, dat deze maand uitkomt, ook
weleens zal vermelden. Van Dale geeft
onder andere de voorbeeldzinnen ik
ben weleens bij hem geweest en dat komt
weleens voor. Weleens krijgt hier niet
veel nadruk, het betekent 'een keer' of
'een enkele maal'.
We schrijven wel eens los als wel of
eens meer nadruk krijgt. Renkema
geeft in de Schrijfwijzer (1995) de zin
Ik wil dat wel eens zien!
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Deze maand verschijnt de nieuwe versie van de Woordenlijst Nederlandse taal
(het Groene Boekje). In de vele discussies die daaraan voorafgingen, was een
belangrijk onderwerp de regeling van de tussen -n in samenstellingen.
We zeggen [notapasta], maar we schrijven notenpasta. Aan een bessestruik hangen
bessentrossen en sommige krantelezers zijn allergisch voor krantenpapier. Volkomen
logisch, volgens de opstellers van het 'oude' Groene Boekje (1954). Erg verwarrend,
aldus de makers van het nieuwe Groene Boekje (1995). Twee eenvoudige oplossingen
liggen voor de hand: altijd een e schrijven óf altijd en. Waarom is het geen van beide
geworden, wat wordt het dan wel en hoe is dat zo gekomen? Corriejanne Timmers

II

bestudeerde de voorstellen van de verschillende spellingcommissies en adviesorganen.

Nu lossen We dit itaalkundeger' op"
De spelling van de tussenmn
Corriejanne Timmers - taalkundige en taaladviseur, Den Haag
pier, paardendief, rozenwater, prullen- windslieden het niet eens over de
e opstellers van de Woordenvoorstellen, en er veranderde dus
mand.
lijst van de Nederlandse taal
niets.
van
Uitzondering 3 vereist kennis
(het Groene Boekje van 1954)
de meervoudsvorming: horloge en
voelden er wel voor altijd een
machine hebben geen meervoud op Oplossing 2: altijd en
e te spellen om de tussenklank
-n, vandaar horlogemaker en machi- De in 1990 ingestelde Spellingcomin samenstellingen weer te geven,
nekamer; type heeft zowel een meer- missie (Commissie Geerts) conclumaar gaven er uiteindelijk toch de
voud
op -n als op -s (om de samen- deert dat het uitgangspunt 'schrijf
voorkeur aan de "gevestigde traditie
een e' niet tot het gewenste resultaat
stelling typenkomedie te kunnen
voor een goed deel te handhaven
vormen, moet de taalgebruiker het leidt en kiest er in eerste instantie
met de bedoelde schrijfwijze niet tot
voor altijd en te spellen. Dit lost heel
meervoud typen kennen) .
algemene regel te verheffen, doch
wat problemen op, maar leidt onder
Bepaalde woordparen leiden tot
slechts tot hoofdregel". Die hoofd
meer tot de schrijfwijze Koninginnen verwarring: pruimeboom pruimen(schrijf e) kende drie uitzonde-regl
dag, en dat gaat de ministers van de
leeuwentemmer,
leeuwejachtjam,
ringen:
Taalunie
te ver: voor dit woord moest
-koninginnenkroon.
Koninginnedag
1 Het eerste deel eindigt op -en: keutoch
echt
een uitzondering gemaakt
kenstoel.
worden.
2 Het eerste deel is een persoonsaan- Oplossing 1: altijd een e
duiding (geen bepaalde vrouwelijke Sinds 1954 hebben verschillende
Oplossing 3: altijd en behalve in
persoon): boerenzoon, maar: Konin- spellingcommissies zich gebogen
Koninginnedag
over deze problematiek. Eind jaren
ginnedag.
zestig stelde de Commissie-Pée/Wes- Helaas blijft het niet bij die ene uit3 Het eerste deel wekt noodzakelijk
de gedachte aan een meervoud op. selings voor de tussenletter -n- in sa- zondering, ondanks de waarschuwing van de commissie in een brief
Als dat woord een meervoud op -n menstellingen af te schaffen: boerevan 19 augustus 1993 aan het Copruimejam,
leeuwetemmer,
gezoon,
ook
geschreven
heeft, moet die n
mité van Ministers: "De Spellingcomkrantepapier,
boorteoverschot,
ladekast,
geboorworden in de samenstelling:
missie is uitdrukkelijk tegen het oppaardedief,
rozewater,
prullemand,
kotenoverschot.
nemen van uitzonderingen op de
ninginnekroon.
spellingregels voor de tussensjwa, beDit voorstel nam de bezwaren teIn de praktijk bleek dat veel taalgegen het oude regelsysteem weliswaar houdens ten aanzien van de eigenbruikers het maar moeilijk hadden
naam Koninginnedag."
met dit regelsysteem. Als belangrijk- weg, maar bracht weer nieuwe problemen met zich mee. Zo hadden de
ste bezwaren zijn altijd genoemd:
Oplossing 4: drie regels, drie uit* Het is vaak lastig te bepalen of het meeste taalgebruikers veel moeite
zonderingen
boerezoon,
met woordbeelden als
gaat om een noodzakelijk meerherehuis, Griekeland, vooral ook wan- Het uiteindelijke voorstel van de
voud; veel taalgebruikers hebben
Commissie-Geerts was:
neer er duidelijk sprake is van een
bijvoorbeeld problemen met roze Voeg geen letters in als de kortste
meervoud, zoals in zieke(n)huis, goedestruik, pereboom, eendejacht, kurkevorm van het eerste lid van een satrekker, brieveweger, notekraker, trap- re(n)trein, geboorte(n)overschot en
menstelling eindigt op [a (n)] : gelade(n)kast. Gelukkig voor hen werpehuis, die inderdaad weinig overboorteoverschot, ladekast; keukenstoel.
den de Vlaamse en Nederlandse betuigend zijn tegenover krantenpa-
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2 Schrijf en wanneer het eerste lid
een zelfstandig naamwoord is dat
niet op [a(n)] eindigt en een meervoud kent op -en: boerenzoon, pruimenjam, leeuwentemmer.
3 Schrijf e in alle andere gevallen:
blindedarm, spinnewiel, beregoed,
rijstebrij.

Oplossing 5: meer uitzonderingen
Op 21 maart 1994 krijgt de Taaladviescommissie van de Taalunie de
opdracht "een voorstel te doen voor
een beperkt aantal uit te zonderen
woorden en woordcategorieën ".
Daarbij wordt in elk geval "een beperkt aantal uitzonderingen vastgesteld voor woorden zoals Koninginne-

Deze regels kennen drie uitzonderingen:

dag, maneschijn, ladenkast en blikkendoos ".
De Taaladviescommissie vindt de
regels van de Commissie - Geerts
"moeilijk hanteerbaar: het begrip
'kortste vorm' is onvoldoende helder". Zij kiest voor een "eenvoudiger
formulering, die, samen met de voorgestelde uitzonderingscategorieën,
vrijwel dezelfde uitkomst oplevert ".
Hoe ziet die 'eenvoudiger formulering' eruit?

1 Koninginnedag.
2 Versteende gevallen zoals flierefluiter, klerestreek.
3 Versteende woordgroepen met een
stofadjectief als eerste deel, zoals
goudenregen.
Dit voorstel wordt gekenmerkt door
eenvoud en helderheid, vinden ver
hoge adviesraden, maar er
-schilend
moeten meer uitzonderingen komen.
Zo pleit de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen "ter
wille van de maatschappelijke aanvaardbaarheid" voor maneschijn in
plaats van manenschijn. De Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren
meent bovendien dat "om vergelijkbare redenen (...) ladekast beter als ladenkast gespeld zou kunnen worden". Daarnaast moeten aan de derde uitzondering (goudenregen) de sa-

menstellingen guldenjaar, blikkendoos
en zilverenregen worden toegevoegd.

Oplossing 6: twee regels, vijf uitzonderingen
Op 24 oktober 1994 besluit het Comité van Ministers inzake het gebruik van de tussenletters in samenstellingen als volgt:
1 Schrijf en
- als het eerste lid op en eindigt
- als het eerste lid een zelfstandig
naamwoord is dat uitsluitend een
meervoud heeft op en.
2 Schrijf e in alle andere gevallen.

Uitzonderingen:
1 Samenstellingen waarvan het eerste lid normaal geen bijvoeglijk
naamwoord is maar in de samenstelling de waarde heeft van een
bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling. De betekenis van het eerste lid
geldt als versterkende of waarde toekennende toevoeging ten aanzien van het tweede deel (luize-

baan, hondeweer, klerezooi).
2 Samenstellingen waarvan het eerste lid bedoeld is als unicum (een
woord dat verwijst naar een element waarvan er in de beschouwde
context slechts één bestaat) :
Koninginnedag, zonneschijn, Onze
-LievVrouwtn.
3 Samenstellingen die als versteende
vormen moeten worden beschouwd en ondoorzichtige samen
samenstellingen -steling,d.wz
waarvan minstens één der beide
delen niet (meer) herkenbaar is als
afzonderlijk woord: bolleboos, papegaai.
4 Samenstellingen met een dierennaam als eerste lid die als geheel
een plant aanduiden: kattekruid,
paddestoel, paardekastanje.
5 Versteende samenstellingen waarvan het eerste lid een lichaamsdeel
is: kakebeen, kinnebak, ruggespraak.
Oplossing 7: drie regels, tien uitzonderingen
De Taaladviescommissie heeft ook de
regels van oplossing 6 nog wat 'eenvoudiger geformuleerd'. In de praktijk komt het nieuwe regelsysteem op
het volgende neer: je hoort [a] en
moet en schrijven
1 als het eerste deel een woord is dat
op -en eindigt: keukentrap;
2 als het eerste deel een 'vrouwelijke
nevenvorm' op -e is: agenten-

uni formrokje;
3 in alle overige gevallen, tenzij het
eerste deel

a een werkwoord is: spinnewiel;
b een bijvoeglijk naamwoord is:
blindedarm;
c geen meervoud heeft: rijstebrij;
d alleen een meervoud op -s heeft:
horlogemaker;
e op [a] eindigt en twee meervouden heeft: geboortegolf,•
f iets unieks aanduidt: zonneschijn;
h een versterkende of waardebepalende betekenis heeft, en het geheel een bijvoeglijk naamwoord
is: beregoed;
>
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•
een dier is, en het tweede deel een
plant: paardebloem;
een licha amsdeel is, en het geheel
een versteen de same nstelling : rug-

gespraak;
k (of het tweede deel) niet (meer)
herkenbaar is als afzonderlijk
woo rd in de oo rspro n kelijke beteken is: bolleboos.
• TOCH NOG PROBlEMEN?
Zijn hierm ee aIle pro bleme n opgelost? Ja mme r genoeg niet. Ind erdaad
hoeven taalgebru ikers zich nu n iet
meer af te vragen of het gaat a m een
noodzakelijk meervoud. In ruil daarvoo r wordt er van h en echter een zekere kennis gevraagd van (taa lkundige) begripp en . Niet erg optimistisch
op dat gebied is de Koninklijke Nederlandse Akademi e van Wetensch appen, die eind 1993 al waarschuwde voor een lite gunstig beeld
van de taalkundige scho ling van de
gemiddelde leerlin g en de gemiddelde taalgebru iker die zich de spelling
eigen moeten maken ".
Het tweede bezwaar tegen het
regelsysteem in het Groene Boekje
van 1954 (de vereiste kennis van de
meervoudsvor m) is niet weggenomen . Oa k oplossing 7 vereist imm ers
deze ken nis, voo ral ten gevolge van
de fraaie kunstgreep die inm iddels is
uit geh aald. Op grond van regel 3

Tot overmaat

"N u lassen we dit 'taa Ikundiger' op",
aldu s Greetje van den Bergh, algemeen secretaris van de Nederlan dse
Taalunie, in De Sta ndaard van 17-91995 over oplossing 7.
Wie gelukkig is met deze 'taalkundige' oplossing, ho eft zich voor lopig
geen zorgen te mak en. Imm ers, de
makers vinden "de regels zo eenvo udig toe te passen dat (...) de eerste
honderd jaar geen aanpassing van
het spellingsysteem nod ig zal zijn".
Anderen h open ech ter dat dit een
la os dreigement is.

van ramp
zijn lang niet aIle
verwarrende
woordparen

geelimineerd.

•

zoud en we nam elijk geboortendatum
moeten speIlen, omdat geboorte uitsluite nd een meervoud ha d op -n. Dit
was een ongewenst resultaat, dat kon
worden weggewerkt door oa k het
meervoud geboortes toe te staan, zodat uit zonderin gsregel 3e van kracht
werd. Hetzelfde lot trof vele andere
woord en op -e, met als resultaat eigenaardige n ieuwvormingen als geboortegoIf, gedachtewisseling, Iadekast.
Tot overmaa t van ramp zijn lan g
n iet aIle verwarre nde woordparen
geelimineerd: het is nag stee ds harte-

Wat mankeert er aan h et nieuwe regelsysteem voo r de tu ssen-n? Mijn
voo rnaamste bezwaren zijn dat het
- vele malen ingew ikkelder en daardoor veel lastiger te leren is dan de
oude regels;
- in veel gevaIlen strijdig is met inturtles van taalgebruikers over enkelvoud en meervoud: beukennootie, hartenwens, kerkenraad, kippenei,
pannenkoek, ruggengraat, zielenheil
naas t gebootteoverschot, gedachtewereId, hotdeloop, Iadekast.

lust-hartenbreker, paardebloem-paardendie], reuzeleuk-reuzenschildpad.

Is, na ruim veertig jaar tobben , met
de zeven de oplossing een belang rijke
stap gezet op weg naar volmaa kth eid? Ten minste een taalkun dige
vindt van niet.
<

Bovendien zijn er vele nieuwe bijgekom en : apetrots-apennootie, rugge-

spraak-ruggenmetg, spinnewiel-spinnenweb.

Nieuwe spelling

Redactie Onze TaaI

eze maand versch ijnt de nieuwe, officiele WoordenliistNederlandse taal, met daarin h et resultaa t

de nieuwe regels - die en kele jaren ter discussie h ebben
gestaa n - concreet zijn toegepast. De ni euwe woord enlij st
van de Iaat ste spelling he rzieni ng. De nieuwe spel- zal onvermijdelijk fouten en onbedo elde in cons equ enties
Iingregelin g wordt 1 september 1997 officieel van bevatten . De redactie h eeft daarom beslot en de n ieuwe
_ kracht. Tot die tijd geldt er een overgangsper iode spelling pas voor het eerst te gebrui ken in h et juli/ auguswaarin overheid en onderwijs nag niet verplich t zijn de tu snummer 1996 van Onze Taa!. AIle eventuele kind ernieuwe spelling te gebruiken, en waarin de taa lgebruiker ziektes van de nieuwe woo rdenIijst zuIlen - naar wij aankan wen ne n aan de nieuwe sch rijfwijzen .
nem en - tegen die tijd aan h et licht zijn gekome n, en
Na tien jaar voo rbereiding in werkgroepe n en comrnis- mogelijk zijn ze dan oa k al verho lpen.
sies van de Nederla ndse TaaIunie Iigt er voor het eerst
sin ds 1954 een n ieuwe officiele woordenli jst op tafe!. De De komen de maanden zal Onze Taal in minstens enke le
veran deringe n betreffen het verdwijne n van de 'toegela- artike len aandacht besteden aan de nieuwe spelling. Er is
ten spelling', n ieuwe regels voor de tu ssen-n en tussen-s, een bi jdrage in voorbereiding over uit zond eringen en ineen beperkt aan tal gewijzigde c/k-spellingen, woo rden
consequenties in de n ieuwe woor denIijst, en de redactie
die (niet meer) met een kop pelteken moeten worden ge- wil in januari een 'vergelijkend wareno nderzoek' pu bliceschreve n, het vermi nderde gebrui k van het trem a, en
ren over de officiele woordenlijst, de gezamen Iijke spelnag en kele klein ere wijzigingen .
linggids van Van Dale/Wo lters/Prisma, en de spelling in
Pas nu de woorden lijst uit is, kunnen wij n agaan hoe de nieuwe Van Dale.
<
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Bob Duynstee en Charlotte Polak
journalisten en tekstschrijvers

-

Wie een notariële akte laat opstellen, herkent tussen de
lappen tekst hooguit zijn eigen naam. En ook andere
juridische teksten zijn voor een leek vaak onbegrijpelijk.
Kan daar niet iets aan gedaan worden? Nee, niet echt,
oordeelde de Hoge Raad dit voorjaar. CommunicatietraiHers en
-n somme juristen - denken daar anders over.
g

`alles-voor -de-punt- syndroom'
Hoge Raad huivert voor gewoon Nederlands
uristen zijn vies van gewoon
Nederlands en allergisch voor
korte zinnen. Ze lijden in he'
vige mate aan vormelijk, onpersoonlijk en abstract taalgebruik. Ze schrijven het liefst met
vijf decimalen achter de komma en
hebben een ongezonde voorliefde
voor de lijdende vorm en voor archaïsmen. Resultaat: het taalgebruik
in vonnissen, arresten, dagvaardingen, processen -verbaal, contracten en
akten is voor leken niet te volgen.
"Nou en?" werpt de beroepsgroep tegen, "onze documenten zijn niet bedoeld om te `communiceren'."

•

NIET IN DRIE WOORDEN

Het dichttimmeren van juridische
stukken is een techniek. Zelfs de
meest spitsvondige advocaat mag er
geen speld tussen kunnen krijgen.

Mr. R.W. van Dijk, persvoorlichter
bij de Raad van State, is echter van
mening dat daar geen archaïsche
woorden voor nodig zijn: "Er bestaan
voldoende nieuwerwetse woorden
waar je exact hetzelfde mee kunt zeggen. Bij de Raad van State circuleren
taalwijzers die zijn toegespitst op juridische stukken. In casu, circa en casu
quo vervangen we door in dit geval,
ongeveer en in dat geval. En woorden
als nopens of desniettegenstaande gebruiken we liever niet. Maar u moet
u wel realiseren dat de rechter zich
met zijn uitspraken niet richt tot Jan
en alleman." Wanneer een opbeller
klaagt dat hij er niets van begrijpt,
dan raadt Van Dijk hem altijd aan
om even de televisie uit te zetten.
Want er is enige inspanning voor nodig om dergelijke informatie goed te
begrijpen. De persvoorlichter kan

dan ook niet ingaan op het verzoek
van journalisten om `in drie woorden
even te vertellen waar het over gaat'.
Desgevraagd neemt Van Dijk het gedeelte `in rechte' samen met de journalist door, wat wil zeggen dat hij die
passage langzaam voorleest. De Raad
van State geeft verder geen toelichting op een uitspraak. Wie het niet
kan volgen, wordt doorverwezen
naar een advocaat, maar dat garandeert nog niks. Uitleggen is immers
niet de sterkste kant van de advocatuur. "Een groot advocaat is een man
die erin slaagt zijn kapper duidelijk te
maken hoe hij zijn haar geknipt wil
hebben ", zei de Franse rechtsgeleerde
Maurice Garcon al aan het begin van
deze eeuw.

•

HOOGPOLIG TAALGEBRUIK

Taal is het gereedschap van een jurist. De vaste structuur van processtukken stelt de beroepsgroep in staat
om zich in twee minuten door de brij
heen te worstelen, wat - gelet op de
gangbare uurtarieven - alleen maar
een voordeel is. Dat juridische documenten correct moeten zijn en ieder
misverstand moeten uitsluiten, zal
niemand betwisten. Maar dat staat
volgens communicatiedeskundigen
een vereenvoudiging van het juridisch taalgebruik niet in de weg. Bovendien is dat, vanuit pr-oogpunt bezien, ook in het belang van de beroepsgroep. De media tonen een toenemende belangstelling voor rechtszaken, en journalisten raken snel
geïrriteerd door het hoogpolige taalgebruik. Er mag dan geen wettelijke
verplichting bestaan om toegankelijke taal te bezigen, zittingen moeten
volgens de wet wel openbaar zijn.
Maar wat zegt dat eigenlijk als de pu303
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blieke tribune
tribuneerervoor
voorspek
speken
enbonen
bonen
blieke
bij
zit?
Een
voorbeeld.
Wat
zou
van
bij zit? Een voorbeeld. Wat zou uuvan
devolgende
volgendestelling
stellingmaken?
maken?
de
Aangezienlos
losvan
vandwingendrechtelijke
dwingendrechtelijke
Aangezien
bepalingen
van
het
BWde
invulling
de invulling
bepalingen van het BW
van
de
bevoegdheden
van
de
ledenvan de bevoegdheden van de ledenroad
en
van
het
bestuur,
danwel,
bij
raad en van het bestuur, danwel, bij
hetraad
raadvan
vantoezichtmodel,
toezichtmodel, de
deinvulinvulhet
lingvan
vande
debevoegdheden
bevoegdheden van
vande
deleleling
denraad,
het
bestuur
(tevens
directie)
bestuur
(tevens
directie)
het
denraad,
ende
deraad
roadvan
vantoezicht
toezichtnogal
nogaluiteen
uiteen
en
kan
lopen,
en
aangezien
vanuit
de
kan lopen, en aangezien vanuit de
wettelijke
norm
inzake
de
invloed
van
wettelijke norm inzake de invloed van
verzekerden op
ophet
hetbestuur
bestuurgezien
die
gezien die
verzekerden
invullingniet
niet uniform
uniformhoeft
hoefttetezijn,
zijn,
invulling
genoemde deel
deelvan
vande
deraad
road
meenthet
hetgenoemde
meent
bevoegdheden
in
de
praktijk
dot
die
dat die bevoegdheden in de praktijk
- en
geletop
opde
desamenhang
samenhang met
metde
de
—
en gelet
bestuurlijke
constellatie
bij
het
ziekenbestuurlijke constellatie bij het ziekenfonds —- slechts
slechts nader
naderin
in ogenschouw
ogenschouw
fonds
kunnenworden
worden genomen
genomen bij
bij de
detoettoetkunnen
constellatie.
sing van
van die
die bestuurlijke
bestuurlijke constellatie.
sing

Dit staaltje
staaltje van
van meesterlijk
meesterlijk taalgetaalgeDit
N.
Beex,
combruik
geeft
mevrouw
bruik geeft mevrouw N. Beex, comhet
Taalcenmunicatietrainer
bij
municatietrainer bij het Taalcentrum-VU in
in Amsterdam,
Amsterdam, als
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• VERNIELING
VERNIELING MAG
MAG NIET
Communicatie-adviseurs
Communicatie -adviseurs en taalbeheersers wijten het overdreven cor-

VOORGESTELDE TENLASTElEGGING VAN NUtS:
"A, voornoemd, wordt hetvolgende verweten. Hij heeft op
1 januari 1994 in Hilversum een compactdiscspeler gestolen
van B. bij een inbraak in zijn waning. Het feit is strafbaar gesteld bij artikel 311 WvSr."
Zo luidt een tenlastelegging meestal:
"Aan bovenbe~oeldegedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat hij op of omstreeks 1 januari 1994 te Hilvers'-:Jm
met het oogmerk vanwederrechteUjke toeeigening uit een
woning (perceel weg 15) heeft weggenomen een compactdiscspeler althans audioapparatuur, geheel of ten dele toebehorend aan 8, in elk geval aan een ander of anderen dan
aan hem, verdachte, waarbij hij, verdachte, zich de toegang
tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg
te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door
een of meer ra(a)m(en) van de woning (met een schroevedraaier) te forceren, in elk geval door middel van braak
en/of verbreking en/of inklimming."

GEDEELTE UIT EEN TESTAMENT, OPGESTELD DOOR
NOTARISKAN OR VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN:
"Vandaag, een januari negentienhonderd vijfennegentig,
verscheen voor mij, WiHem Mathieu van Grafhorst, notaris
in Utrecht, in tegenwoordigheid van de in het slot van

juristen aan
aan
recte taalgebruik onder juristen
sleur, conservatisme, arrogantie en
D.A. Jonker en P.J.
P.]. van
van
gemakzucht. D.A.
adviseurs in het
het schrijschrijden Hoven, adviseurs
ven van juridische documenten, mede
nen dat het overgrote deel van de
schrijvende juristen te weinig
weinig oog
oog
heeft voor de lezers. Van een tenlastelegging zal een
een bajesklant die alleen
aIleen

dezeaktetenoemen getuigen:
Jaap de Vries, ondernemer. Hij werdgeboren in Utrecht op
een januari negentienhonderddrie. Hij is in algehele gemeenschap van goederengetrouwd met Mieke de Groot
en woont op het adres: Dorpsstraat 1, 1000 AA in Utrecht.
Zijn identiteitsbewijs is een paspoort met het nummer A
123456. Hij heeftverklaard zijn testament te willen maken.
Zijn uiterste wHheeft hij toen - zonder dat ergetuigen
aanwezig waren - mondeling en zakelijk opgegeven. Aan
dehandvanzijn opgave is detekstvan zijntestament ontworpen en in duidelijke woorden geschreven...."

Zo.luidt een testament meestal:
"Heden, de eerste januari negentienhonderd vijfennegentig, verscheenvoor mij, Carl George de Wit, notaris ter
standptaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemengetuigen:
de heer laap.de Vries, ondernemer, wonende te Utrecht,
Dorpsstraat1, volgens zijn verklaring geboren te Utrecht
op een januari negentienhonderddrie, in wettelijke algeheIe.gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw
Miekede Groot,mij, notaris,bekend; dieaanmij, notaris,
zijn uiterstewil zat<elijk heeft opgegeven, welke ik overeenkomstigdieopgavein duidelijkebewoordingen heb doen
schrijven alsvolgt....."
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de boeventaal machtig is, niet bijster
veel begrijpen. Bij wijze van experiment probeerde mr. Nuis, officier
van justitie in Amsterdam, het in een
viertal zaken met een vereenvoudigde tenlastelegging. Zijn doel was de
verdachte in begrijpelijke en heldere
taal te informeren over de feiten
waarvan hij werd beschuldigd, zonder daarmee de juridische juistheid
geweld aan te doen. Resultaat: "A
heeft op 8 juli 1993 in Weesp de ruiten van de voordeur van B vernield."
De juristenwereld stond op z'n kop
en de discussies liepen hoog op.
Afgelopen zomer maakte de Hoge
Raad een einde aan de revolutie door
de alternatieve tenlastelegging af te
keuren. Volgens ons hoogste rechtscollege impliceert vernieling niet de
opzettelijkheid die voor de strafbaarstelling vereist is. Dat betwist Nuis:
"Kapot maken kan misschien een ongelukje zijn. Maar vernielen is een actieve handeling die opzettelijkheid

impliceert." Inbraak vond de Hoge
Raad onvoldoende feitelijk. Alleen
stelen heeft het gehaald. Nu de juridische werkelijkheid volgens de Hoge
Raad dus niet in modern Nederlands
kan worden vertaald, zal geen officier
het nog aandurven om een versimpelde dagvaarding uit te brengen.

pen cliënten of gillend weg of ze blijven omdat er eindelijk eens wat te
snappen valt. Van Grafhorst: "Nota
akten hangen van formaliteiten-riële
aan elkaar. Daardoor zijn het bij zonder klantonvriendelijke teksten. Wij
hebben om te beginnen alle onvoltooide deelwoorden en passieve
werkwoordsvormen geschrapt. Daar0 NOTARIELE AKTEN
naast gebruiken we gewoon vrouw,
Ook onder notarissen zal er niet snel vandaag en getrouwd, in plaats van
iets veranderen. Wie een akte laat op- echtgenote, heden en gehuwd. Daarstellen, herkent tussen de lappen
door ontstaat heus geen rechtsonzetekst hooguit zijn eigen naam. Het
kerheid." Toch brengt de GrafhorstiUtrechtse notariskantoor Van Grafaanse werkwijze bij collega- notarishorst & Van Buitenen stelt sinds
sen een beschaafde hilariteit teweeg.
1980 alle akten op in begrijpelijk Ne- Van Grafhorst lacht zelf mee en
derlands. En Van Grafhorst verzekert snapt het wel: "Als cliënten kunnen
dat daar nog nooit een juridisch gebegrijpen wat er staat, dan is de maschil over is ontstaan. Wél scepsis.
gie van het vak er natuurlijk wel een
Een cliënt vond de opgestelde akte
<
beetje af."
op de Margriet lijken en een mede
een bank belde bezorgd-werkvan
op om te vragen of 'die akte' wel geldig was. Volgens Van Grafhorst lo-
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De 83-jarige Marten Toonder kreeg op het congres van
21 oktober het erelidmaatschap van het genootschap
toegekend. Hieronder citeren wij zijn dankwoord.

H et woord als gevoel
Marten Toonder erelid
ijn gewoontes voor het gebruik van
taal zijn erg egocentrisch. Het maken
van een verhaal is griezelig werk. Je
probeert met een verhaal communicatie te bereiken tussen jezelf en een publiek. Dat is een soort hoogmoed. Terwijl je met een verhaal bezig bent, besef je heel goed dat je op zeer gevaarlijk terrein zit. Want een verhaal is in de eerste plaats iets
wat je helemaal zelf verzint, en iets wat je moet proberen
waar te maken door het woord.
Woorden ontstaan eigenlijk, tenminste voor mij, uit
het innerlijk; een woord dat van buiten is, dat is een rationeel woord, een bedacht woord. Bedachte woorden
vertrouw ik absoluut niet, die misleiden. Het zijn woorden van politici en van zakenlieden en al die mensen die
ik wel hoogacht, maar meer als groep dan als individu.
Terwijl je met een verhaal bezig bent, ben je natuurlijk
steeds op je hoede, want het is werkelijk heel gevaarlijk
werk. Dat is misschien ook de reden dat ik mijn toe-

II

vlucht heb genomen tot
het maken van tekeningen
bij mijn teksten, omdat ik
het woord zelf niet helemaal
vertrouw, want elk woord dat
ik gebruik, is ergens van afkomstig. Neem bijvoorbeeld het woord
creatief. Ik ben geëerd vandaag wegens creatief woordgebruik, maar wat betekent creatief? Dat is geen Nederlands. Dus als je het
woord gebruikt, dan ga je eigenlijk terug tot de bron.
Wat is creatief? Dat betekent gewoon 'scheppen, schepping', dus het is een godsdienstig woord. En omdat het
een godsdienstig woord is, komt het uit de gees' voort.
De eer die mij vandaag ten deel is gevallen, treft mij
bijzonder diep. En ik ben die 42.000 leden zeer, zeer
dankbaar voor deze uiting van waardering; voor mij betekent die dat ik er een beetje in geslaagd ben om het
<
woord als gevoel te gebruiken. Ik dank u wel."
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Zijn verstand en gevoel in discussies net zulke tegenpolen als water en vuur?
Redelijkheid is koel, emotionaliteit warm, maar een discussie mag noch te
koud noch te heet worden. Wat is de juiste temperatuur? Het derde deel van
een serie over de taal van het meningsverschil.

erstand eng evoel: water en vuur?
Frans van Eenveren en Rob Grootendorst - vakgroep Taalbeheersing, Universiteit van Amsterdam

dat voorzichtigheid wel geboden is,
omdat er bij misbruik van emoties
drogredenen op de loer liggen. Een
bekend voorbeeld van een riskant beroep op gevoelens is het beïnvloeden
van de discussie door medelijden op
te wekken: 'Geef me asjeblieft een
voldoende, anders raak ik mijn beurs
kwijt.'
Een recent voorbeeld van emoties
in een discussie is de wijze waarop
minister van Justitie Winnie Sorgdrager zich in de Tweede Kamer verantwoordde voor de gouden handdruk
die aan de Amsterdamse procureur generaal Van Randwijck, een van de
sleutelfiguren in de IRT- affaire, was
gegeven. Volgens de kranteberichten
deed Sorgdrager "zeer emotioneel,
met onvaste en zelfs gebroken stem
haar relaas" en had zij "steun nodig
om haar zenuwinzinking te boven te
komen ". De Volkskrant had zelfs
haar knieën zien knikken toen zij
"een goed heenkomen zocht ".
Wij zijn het van harte met Walton
eens dat emoties de redelijkheid van
een argumentatieve discussie niet automatisch in gevaar brengen. Gevoelens mogen bij het argumenteren
• EMOTIES EN ARGUMENTEN
ook van ons best een rol spelen, maar
Welke rol mogen emoties in een rehun rol zal volgens ons altijd onderdelijke discussie spelen? Moeten ze,
zoals Van Deursen en Sitters lijken te geschikt dienen te zijn aan die van
het verstand. Argumentatie is en
suggereren, helemaal worden uitgeblijft primair een activiteit van de
bannen? Of ligt het toch wat genurede of de ratio, vandaar de uitdrukanceerder? In moderne argumentaking redelijke of rationele argumentatie.
tietheorieën stelt men zich op het
Uiteraard kunnen er aan argumenlaatste standpunt.
In zijn boek The place of emotion in tatie gevoelens ten grondslag liggen.
Het is zelfs mogelijk dat de argumenargument (1992) zegt Douglas Walton, een befaamd specialist in de stu- ten die iemand aanvoert rationalisadie van drogredenen, dat een beroep ties zijn van emoties. Doorslaggevend
voor de deugdelijkheid van de arguop gevoelens niet alleen volkomen
mentatie is echter of de argumenten
terecht kan zijn, maar zelfs een berationeel
gezien houdbaar zijn, niet
langrijke bijdrage kan leveren aan
of de gevoelens die erin tot uitdrukhet oplossen van een meningsverschil. Hij waarschuwt echter meteen king komen nobel of laakbaar zijn.

volgende citaat bevestigt dit oordeel:
ater en vuur verdragen eikaar niet, dat is bekend. En
De zogenaamde economische arguals je op het gewone spraak menten
van de Kamer van Koophanhet
afgaat,
lijkt
gebruik
del lijken eerder emotionele uitlatingen
erop dat verstand en gevoel
van heren die niet anders gewend zijn
in discussies net zulke tegenpolen
dan vanuit de auto te denken, dan razijn als water en vuur. In ons boek
tionele argumenten.
Waar slaat dat nou weer op? hebben
(Bert Sitters in Het Parool van 15 jawij een reeks uitspraken opgenomen
nuari 1994)
die dit ondubbelzinnig duidelijk maken. Een voorbeeld.
Het is duidelijk: emoties zijn irrationeel, en verstand kan niet met gevoel
Onder discussie versta ik een ratiogepaard gaan. Dit idee is heel oud.
nele, niet een emotionele gedachtenDrie eeuwen voor Christus omschreef
wisseling.
de stoïcijn Zeno emoties al als 'ver(A. Th. van Deursen in NRC Handelswarringen
des geestes'. In zijn stanblad van 28 december 1994)
daardwerk De emoties (1988) bestrijdt
Niet alleen ziet Van Deursen rationeel de psycholoog Nico Frijda de opvat
dat gevoelens altijd irrationeel -ting
en emotioneel hier als tegengesteld,
zouden zijn. Het is bijvoorbeeld abmaar ook keurt hij het gebruik van
het verstand (rationeel) goed, terwijl soluut niet onredelijk om bang te
hij het toelaten van het gevoel (emo- zijn als je met een mes wordt bedreigd. Integendeel, in zo'n geval is
tioneel) in een discussie afwijst. Het
angst heel functioneel, omdat deze je
kan aanzetten tot een adequate reac0
tie: hard weglopen of jezelf verdedigen om maar iets te noemen.

Een beroep op
gevoelens kan niet
alleen volkomen
terecht zijn, maar zelfs
een belangrijke
bijdrage leveren aan
het oplossen van een
meningsverschil.
•
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Behalve als inspirator van argumenten kan emotie ook belangrijk
zijn voor de wijze waarop een discussie gevoerd wordt. Discussiebijdragen
kunnen koel en zakelijk naar voren
worden gebracht, maar ook heftig en
emotioneel. Vaak zal de emotie die in
een discussie getoond wordt ergens
tussen deze uitersten in zitten en op
sommige momenten nadrukkelijker
aanwezig zijn dan op andere. Zolang
ze de argumentatie niet gaan overheersen, is er geen reden om emoties
uit de discussie te bannen. Dat zou in
de praktijk ook onmogelijk zijn, want
het gevoel laat zich nu eenmaal niet
dwingen. Sterker nog: emoties zijn
een heel gewoon begeleidend verschijnsel van discussies en het zou
onwenselijk zijn ze totaal te onderdrukken. Emoties brengen leven in
de brouwerij; zonder emoties zou het
in discussies een saaie bedoening
worden.

deerd. Een emotionele discussiant is
warmbloedig, heetgebakerd of een heethoofd, die een gloedvol of vlammend
betoog afsteekt en in het vuur van het
betoog zijn standpunt met vuur verdedigt. Als zijn opponent het op een
even emotionele manier met hem
oneens is, dan raken de gemoederen
al gauw verhit en ontspint zich een
verhitte discussie waarvan de vonken
afspatten, omdat het er heet toegaat.
Een koele discussiant, die niet
emotioneel is, wordt al gauw kil of
zelfs ijskoud gevonden — en dat heeft
meestal geen positieve invloed op
het oordeel over zijn discussie-

bijdrage.
Blijkens deze uitdrukkingen wordt
de aanwezigheid van emoties in een
discussie geassocieerd met warmte,
en het ontbreken ervan met kou. Gevoel is warm en verstand is koel. Toch
wordt warm niet zonder meer negatief beoordeeld en koel niet zonder
meer positief. Men heeft in het alge• VLAMMEND OF IJSKOUD
meen wel iets tegen een heethoofd,
De taal van het meningsverschil kent maar helemaal niets tegen een warmallerlei uitdrukkingen die aangeven
bloedige discussiant. En een gloedvol
hoe de aan- of afwezigheid van emo- betoog is prima, als de discussie maar
ties in een discussie wordt gewaarniet verhit raakt. Wie in een discussie

het hoofd koel houdt, doet het goed,
maar wie koud of kil reageert, komt
onplezierig over. Warm mag dus niet
te heet worden en koel niet te koud.
Met andere woorden: enig gevoel
wordt in discussies op prijs gesteld,
mits het niet ten koste gaat van het
verstand, en het is prima om je verstand te gebruiken, mits het gevoel
behouden blijft.
Emoties worden in een discussie
pas een storende factor als ze het verstand gaan overheersen, zodat ze de
discussianten het zicht benemen op
waar het in de discussie om begonnen is. Een goed voorbeeld daarvan
is de discussie over het voornemen
van Shell om de opslagtank Brent
Spar in zee af te zinken. Volgens
Shell-president Cor Herkströter was
dat uit het oogpunt van veiligheid,
milieu en kosten de beste oplossing,
maar de emotionele reacties die op
gang gebracht werden door de acties
van Greenpeace, dwongen Shell van
dit plan af te zien. Herkströter in een
vraaggesprek met de Volkskrant (4
november 1995): "We waren niet in
staat de feiten te laten spreken. (...)
Emoties hadden de overhand. Dat
vind ik nog steeds jammer. Ik heb
opnieuw geleerd dat gelijk hebben
niet hetzelfde is als gelijk krijgen.
Dan moet je realistisch zijn."
De emotionaliteit van een discussiebijdrage hoeft overigens niet alleen af te hangen van iemands werkelijke gemoedstoestand: een discussiant kan ook een verontwaardigde of
verongelijkte toon aanslaan zonder
de tentoongespreide gevoelens echt
te bezitten. Dan worden die emoties
strategisch gebruikt. En vaak met succes, zoals uit deze verzuchting blijkt:
De doorsneemens is vaak beter te
beinvloeden door in te spelen op emoties dan door een beroep te doen op
weldoordachte rationele argumenten
en betogen. Dat is ook de reden waarom intellectuelen het in de politieke
strijd vaak zo moeilijk hebben.
(S. W. Couwenberg in de Volkskrant
van 16 maart 1995)

Verhouden verstand en gevoel zich
in discussies als water (koel) en vuur
(warm)? Ja, tenminste als de absolute
tegenstelling die de uitdrukking water
en vuur aan ons opdringt van z'n
scherpe kantjes wordt ontdaan.
<
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De laatste aflevering van deze serie gaat over woorden die - om
uiteenlopende redenen - niet in Koenen staan. Sommige woorden
worden geschrapt om ruimte te winnen. En er is een speciale
categorie van woorden die nooit enig woordenboek zullen halen.

Van kaartenbak tot Koenen [9] [slot]

Ontbrekende woorden
I

n het septembernummer van
1994 behandelde ik het onderwerp 'schrappen', en gaf ik voorbeelden van woorden die een
handwoordenboek volgens mij
kan missen. Dat heb ik geweten:
blijkbaar ligt het verwijderen van
woorden erg gevoelig, want het regende reacties. Vier ervan hebben in
Onze Taal (nummers 11 en 12 jaargang 1994) gestaan. Als reactie daarop laat ik die woorden en de motieven voor het schrappen ervan nog
kort de revue passeren.

afscheid, maar of ze voor een beknopt handwoordenboek als Koenen
interessant genoeg zijn, waag ik nog
steeds te betwijfelen. Hoe groot is de
kans dat iemand deze woorden wil
opzoeken?
Bij onvergolden gaat het om een in
hoge mate contextgebonden gebruik
van het woord ('echt en onvergolden
voor de som van'). In een woordenboek als Koenen ontbreekt domweg
de ruimte om dergelijk incidenteel
taalgebruik te beschrijven.

Koenen schrapte onopengesneden omdat het woord niet problematisch is;
niemand zal het willen opzoeken
omdat de betekenis op het eerste gezicht duidelijk is. Dat Verschueren
het wel vermeldt maar er niets anders
over weet te zeggen dan dat het 'niet
opengesneden' betekent, is in dit verband veelzeggend.
Orgeltoon werd verwijderd omdat
de letterlijke betekenis voorspelbaar
is. De figuurlijke betekenis 'retorisch,
gedragen, al te hooggestemd', zoals
in 'hij sprak op een orgeltoon', of in
'storend in dit boek is de orgeltoon',
heeft volgens mij geen bestaansrecht.
Het Woordenboek der Nederlandsche
Taal zegt (bij orgel) dat orgeltoon "ook
fig. in toepassing op het gezang van
menschen of vogels" wordt gebruikt,
en geeft als voorbeeld "Daar dreunt
een orgeltoon door haar -liederen". Mij
lijkt dit taalgebruik zo eenmalig - elk
woord kan weleens figuurlijk gebruikt worden - dat een handwoordenboek van eigentijds Nederlands
het kan missen. Overigens: deze figuurlijke betekenis stond al niet in
Koenen, en strikt genomen heb ik
haar dus ook niet geschrapt.
Van de agrarische vaktermen onthorzelen en opzakken nam ik misschien op een wat al te luchtige toon

Er is een categorie van woorden
waarvan het ontbreken in het woordenboek waarschijnlijk minder stof
tot discussie zal opleveren. Het gaat
om woorden die door schrijvers of
sprekers opzettelijk worden bedacht,
veelal om een komisch effect teweeg
te brengen of om anderszins op te
vallen. Het gebeurt weleens dat zo'n
woord het redt en gemeengoed wordt
(bijvoorbeeld bobo), maar meestal is
zulke opzettelijke scheppingen geen
lang leven beschoren. Ik verzamel ze
omdat je nooit kunt weten, en ook
wel curiositeitshalve. Zes ervan wil ik
hier de revue laten passeren.
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grachtengordelroos
In het weekbladenoverzicht
van de Volkskrant van 27
augustus 1992: "De Groene beschouwt de zaakVan Dis als een typisch
geval van 'grachtengordelroos' en VN
doet er (...) het zwijgen toe." Het op zichzelf al vrij recente
grachtengordel (althans
in de betekenis: Amsterdamse incrowd) blijkt een
inspiratiebron voor verdere
scheppingsdrift: zo noteerde ik ook

Theo de Boer - bewerker Koenen
handwoordenboek

nog grachtengordelaar, grachtengordeldier en grachtengordeliaans.
laser -ogen
De Volkskrant van 16 mei 1992: "Een
ander gevolg is dat een relaxte Brinkman minder gauw zijn priemende laser-ogen (zijn eigen term) opzet." Dit
woord was een tijdlang gemeengoed,
al waren wel steeds de ogen van dezelfde persoon bedoeld. Toen Brinkman van het toneel verdween, was
het met diens laser-ogen - lexicografisch gesproken - dan ook snel gedaan.

margarinebriefje
Uit de Volkskrant van 31 maart 1993:
"Het kabinet wil homoseksuele paren
de mogelijkheid bieden zich als zodanig te laten registreren bij de burgerlijke stand. (...) Ambtenaren van Justitie
spreken in dit verband van 'het margarinebriefje', een afgeleide van het traditionele boterbriefje voor gehuwden."
Het onderwerp bleef circa een maand
actueel en het woord margarinebrie fie
kon je in die maand overal in kranten
aantreffen. Sindsdien heb ik het
echter niet meer gehoord
of gelezen.

pensioenbreukeling

rugklant
ren (onder meer in: Vlaamse leeuwen,
zo'n
incident
waarbij
verder
1994, 43-5 1) doet Jeroen Brouwers
Dit woord, analoog aan schipbreukeNog
ling te omschrijven als 'iemand die
commentaar me overbodig lijkt. Uit
ook een dergelijke uitspraak. Hij fulpensioenbreuk lijdt of geleden heeft', de Volkskrant van 17 oktober 1988:
mineert (op blz. 49) tegen "Rechthoorde ik tweemaal: eerst in 1991 en "Contactuele eigenschappen zijn
streeks, zonder enige noodzaak van
nog eens tijdens een radio-uitzenvoor een makelaar van levensbelang. welke aard ook, dikwijls vrijwel onding op 21 april 1993, toen uit de
Anders heb je alleen maar te maken
vertaald uit het Frans overgenomen
mond van een pensioendeskundige.
met rugklanten." Rugklanten zijn volwoorden en uitdrukkingen als contacZou daarmee het komisch effect zijn gens de makelaar huizenkopers waar
teren, frigo, in functie van, gauchisme,
hij geen stuiver wijzer van wordt:
uitgewerkt?
gigantisme, panikeren, relance, spitant,
"Dat zijn mensen die binnenkomen,
triomfalisme, valoriseren, en zo vele
naar de foto -presentatieborden stapratapult
voorbeelden meer (...)" en typeert de
Dit lijkt me het schoolvoorbeeld van pen, en als je niet oppast de helft van gebruikers ervan als "nog steeds in
een volstrekt incidenteel woord. Ik
je foto - informatie meenemen (...). Op het Frans denkende en vervolgens in
citeer zonder verder commentaar de
deze rugklanten stappen we op mijn
een soort Nederlands formulerende
Volkskrant van 15 februari 1992:
kantoor dan ook vrij snel af." RugVlaamse schrijf- en spreekheren die te
"Amerikaanse dierenbeschermers
staat hier kennelijk voor de 'achterbedonderd waren er even het Nedermaken zich kwaad over de ratapult,
kant' van de klant, de enige zijde die
landse woordenboek op na te slaan
een nieuwe vinding die knaagdieren gezien wordt door de makelaar.
- waar woorden als de genoemde ook
tot 15 meter kan wegslingeren. (...)
over honderd jaar niet in zullen
De ratapult is een metalen kooi, die
Deze woorden zullen als het aan mij
staan, doodgewoon omdat ze overbogevuld wordt met voedsel om ratten
ligt het woordenboek nooit halen.
dig zijn." Er is sinds 1975 wel iets verte lokken. Als ze de drempel willen
Maar voordat u weer massaal gaat re- anderd in de verhouding tussen
overschrijden, wordt een infrarode
ageren: ik weet hoe voorzichtig je met Noord en Zuid, ook op lexicografisch
lichtstraal onderbroken die een werp- dit soort uitspraken moet zijn. In zijn gebied, en de laatste editie van de
mechanisme in werking zet."
uit 1975 stammende geschrift Amagrote Van Dale vermeldt de gewraakte
teurs voor pudding. O/ ABN in Vlaande- woorden dan ook... alle tien.
<

Aart-jan van Amerongen communicatiekundige, Utrecht
2 januari - Nederland gaat

Alweer een jaar voorbij.##'
Tien tips voor een nieuwjaarsspeech

weer aan het werk. Maar
eerst vindt er nog een feestelijk ritueel plaats om te vermijden dat iedereen elkaar
tot diep in januari lastig valt

met de beste wensen: de
nieuwjaarsreceptie. Een vast
onderdeel daarvan is de
speech van iemand die de
touwtjes in handen heeft.
Sommigen schudden zo'n
speech uit hun mouw, maar
voor de meeste sprekers
maakt het vooruitzicht om in
het openbaar te spreken de
donkere dagen extra somber.
Gelukkig zijn er enkele vuistregels te geven voor een
goede nieuwjaarsspeech.

en nieuwjaarsbij eenkomst is een gelegenheid
waar iedereen op afkomt
die wat met een organisatie te maken heeft, al was
het maar omdat er wat te eten en te
drinken is. Het verloop van het samenzijn is in grote lijnen vastgelegd.
De mensen druppelen binnen, wisse
beste wensen uit en drinken -lend
een glas. Op een gegeven moment
wordt de algemene aandacht opgeëist door (meestal) de hoogste in
rang en het is duidelijk: er gaat gespeecht worden. Na de toost kabbelt
de bijeenkomst nog een tijdje voort
en ieder gaat op een gegeven moment weer zijns weegs. Dat hebben
we weer gehad voor een jaar.
De traditie om stil te staan bij het
begin van een nieuw jaar is diep geworteld in onze samenleving. De
jaarwisseling is voor veel mensen een

gebeurtenis om terug te kijken op
wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is en om vooruit te kijken. Op
een nieuwjaarsbijeenkomst kunnen
we verder mensen ontmoeten die anders onbereikbaar zijn, en ook is het
de plaats om oude bekenden te ontmoeten en nieuwtjes op te vangen en
uit te wisselen.
De speech is een belangrijk onderdeel van een nieuwjaarsbijeenkomst.
De directeur van het bedrijf, de chef
van een afdeling of de voorzitter
van een club zet uiteen wat ons zoal
bezighoudt rond de jaarwisseling.
Wat kan er dan allemaal misgaan
en, belangrijker, hoe is dat te voor-

komen?
• SPREEKSCHEMA
Veel sprekers zijn bang voor sprakeloosheid. Ze schrijven alles uit en lezen dat voor. Meestal is dat geen suc309
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•
ces, alleen al doordat de spreker in de
kring staat en zijn velletjes papier in
de hand moet houden. Het is voor
uw publiek dan ook afwisselender
wanneer u 'uit het hoofd' spreekt.
Maar maak dan wel een spreekschema. Schrijf kernachtig op wat u zeggen wilt, bijvoorbeeld:

--^

Slecht nieuws
hoort niet thuis

op een nieuwjaars-

bijeenkomst.

•

in de
Clubhuis in slechte staat
zomer klussen met vrijwilligers (evt.
groepje fanatieke poolbiljarters noemen: veel handige klusjesmannen) —
clubhuis kan er weer een tijdje tegen.

handig om een week of twee van tevoren al wat informatie te verzamelen voor uw verhaal. Als u voor een
groot publiek spreekt, is het verstanZorg voor een overzichtelijk schema: dig om uw speech een paar keer te
gebruik grote letters en laat veel wit- oefenen met een paar bekenden als
beoordelaar.
ruimte tussen de regels. Eventueel
U staat niet voor een zaal congreskunt u belangrijke onderdelen van
uw speech wel helemaal uitschrijven. gangers maar neemt het woord op
Een volledig uitgeschreven inleiding een feestelijke gelegenheid. Daarom
is het goed om uw publiek zo peris bijvoorbeeld handig als houvast
soonlijk mogelijk toe te spreken. Dus:
wanneer u met spreken begint.
'Kort samengevat hebben we het priUw speech hoeft niet zo lang te
ma gedaan het afgelopen jaar', in
zijn. De meeste speeches duren eerplaats van 'de holding wist het afgeder te lang dan te kort. Niet meer
lopen jaar een aanzienlijke omzetdan vijftien minuten is een goede
vuistregel (dus van tevoren klokken!) stijging te realiseren'. Spreken in de
En dat komt neer op drie bladzijden 'wij -vorm' heeft het bijkomende
getypte tekst. Een niet volledig uitge- voordeel dat het een gevoel van gemeenschappelijkheid kan oproepen.
schreven speech is ook hier handig.
In uw speech mogen de volgende
U kunt tijdens het spreken dan vrij
punten zeker niet ontbreken:
eenvoudig besluiten bepaalde delen
- een inleiding, bijvoorbeeld een
met het oog op de tijd weg te laten.
anekdote;
- een terugblik op het afgelopen jaar,
• VOORBEREIDING
waarbij u markante gebeurtenissen
Het is wat laat om bij het slaan van
speciaal belicht, bijvoorbeeld de
het middernachtelijk uur op 31 deintroductie van een succesvol
cember te bedenken dat u nog een
nieuwjaarsspeech zou houden. Het is

nieuw produkt of een bijzondere

prestatie van een groep mensen;
een vooruitblik op het komende
jaar, waarbij het handig kan zijn
om alvast een nieuwtje (een nieuw
gebouw voor de club, een belangrijk contract met een nieuwe afnemer) te vertellen;
een afsluiter, bijvoorbeeld een korte samenvatting van het voorgaande en een boodschap waarmee iedereen het nieuwe jaar goed in
gaat. En dan is er natuurlijk de
toost op het nieuwe jaar!
• DE TOEHOORDERS

Luisteraars zijn gemakzuchtig. Ze
worden graag aan het handje meegenomen. Daarom is het belangrijk dat
er structuur in uw verhaal zit. U kunt
een markante of grappige gebeurtenis
als rode draad in uw speech gebrui-'
ken. Begin bijvoorbeeld met een stuk
uit het jaarverslag van een aantal jaren geleden over de toekomstverwachtingen van de organisatie en
schakel dan over op de huidige situatie. Dat is origineler dan te beginnen met de beste wensen en de opmerking dat het afgelopen jaar weer
zo snel voorbij is gegaan. In de afsluiting bedenkt u dan bijvoorbeeld een
passage uit het jaarverslag van drie
jaar na nu. Structuur is een belangrijk
punt, maar het mag niet overheersen. Het gebruik van een overheadsheet met daarop de belangrijkste
punten uit uw verhaal gaat voor een
nieuwjaarsspeech dan ook te ver.
De stemming onder de luisteraars is

vrolijk en niemand zit te wachten op
lange uitweidingen over de toestand
in de wereld en de manier waarop de
organisatie meedrijft in de vaart der
volkeren. En slecht nieuws hoort niet
thuis op een nieuwjaarsbijeenkomst.
Zorg ervoor dat het uw speech
blijft. Een paar goed geplaatste grappen kunnen leuk zijn, maar als u bekend staat als een nuchter persoon
en ineens (te) grappig bent, dan verliest u uw geloofwaardigheid. Wanneer iemand anders uw speech
schrijft, is het helemaal belangrijk
om het persoonlijke accent in uw
verhaal goed in de gaten te houden.
Zorg voor oogcontact met de luisteraars en peil regelmatig hun stemming. Als bijvoorbeeld blijkt dat men
verbaasd reageert op iets wat u vertelt, dan kunt u daar direct op inspe-
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TIPS VOOR UW TOESPRAAK:
len door een korte toelichting te
geven.
Controleer van tevoren de plaats
waar u moet spreken. Misschien bent
u slecht te verstaan of kan men u
niet goed zien. Kruip daarom ook
niet weg achter een spreekgestoelte.
Bij deze gelegenheid kunt u het best
zo dicht mogelijk bij het publiek
staan. Als u met een geluidsinstallatie
moet werken, probeer die dan eerst
uit.
Wees niet bang om fouten te maken. Het is niet erg om af en toe een
korte pauze te nemen als u even
moet nadenken over wat u wilt zeggen of als u even in uw aantekeningen wilt kijken. Vaak zal die pauze de
<
luisteraars niet eens opvallen.

1. Lees niet voor, maar gebruik wel een spreekschema.
2. Spreek nooit langer dan 10 a 1 5 minuten.
3. Oefen een keer zonder en een keer met publiek.
4. Pas uw taalgebruik aan aan het informele, feestelijke karakter
f
van de nieuwjaarsreceptie.
5. Breng een grote lijn aan, met een inleiding, een terugblik op
het jaar en een vooruitblik op het komende jaar; besluit met
een aanloopje naar de toost.
6. Maak de grote lijn kenbaar door een markant gegeven in de
achtereenvolgende passages terug te laten komen.
7. Sluit aan bij wat het gehoor wil horen. Geen slecht nieuws.
8. Houd contact met uw gehoor.
9. Houd de afstand tot uw gehoor zo klein mogelijk.
. Neem rustig de tijd om even na te denken of het spreekschema te raad ► egen.

Sinds kort is er een computerprogramma op de Nederlandstalige markt dat teksten van pc-gebruikers automatisch corrigeert op spel- en stijlfouten en grammaticale tekortkomingen. Correctie van spelfouten kenden we al; haast elke tekstverwerker heeft immers een spellingchecker. Maar automatische correctie van fouten op het gebied van stijl en grammatica is, wat de Nederlandse taal betreft, iets
nieuws. Voldoet het programma ook?

Len schri' fl hulp met handicaps
Taalcorrectie door de computer
Riemer Reinsma

et programma heet Grammatik 6.0 en maakt
deel uit van het programma Perfect Office,
versie 3.0. Een en ander is gemaakt door
WordPerfect en draait onder Windows.
Grammatik werkt met een ingebouwd woordenboek en een automatische zinsontleder. Zet je het
programma aan, dan snelt de cursor langs je tekst. Daarbij kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Als je
een onvoorwaardelijk vertrouwen in Grammatik stelt,
kun je het programma carte blanche geven om alle voorgestelde veranderingen meteen in de tekst uit te voeren.
De cursor springt dan fluks door naar het volgende probleem. Maar de gebruiker die eerst eens op zijn dooie gemak wil bekijken wat Grammatik allemaal te vertellen
heeft, kiest voor een andere optie: hij laat de cursor bij
elk probleem halt houden, leest de commentaren en
maakt zelf uit of hij zich daar iets van aantrekt.

• TESTMATERIAAL
Als je Grammatik start, moet je, voordat je het programma echt aan het werk zet, eerst kiezen uit acht verschillende 'controlestijlen'. Het menu biedt namelijk de volgende opties: 1) snel nakijken, 2) 'spelling plus', 3) zeer

strikt, 4) zeer strikt in België, 5) zakelijk, 6) persoonlijk,
7) technisch/wetenschappelijk en 8) commercieel. In
deze bespreking beperk ik mij tot de opties 'snel nakijken' en 'zeer strikt'.
Hoe reageert Grammatik op enkele veelvoorkomende
soorten grammaticale en stilistische fouten? Deze fouten
heb ik in twee tabellen gespecificeerd. De cijfers in de kolommen geven respectievelijk het aantal malen aan dat
Grammatik de desbetreffende fout terecht gesignaleerd
heeft, niet gezien heeft of ten onrechte gesignaleerd
heeft ('loos alarm'). Om Grammatik te testen verzamelde
ik een flink aantal zinnen met taalfouten. Mijn bronnen
bestonden uit zowat alles wat je op een willekeurige dag
aan lettervoer tegenkomt: kranten, tijdschriften, brieven,
gebruiksaanwijzingen, interne memo's van bedrijven, en
ongevraagde brievenbusreclame.
De foutensoorten die in de tabellen vermeld staan,
zijn genummerd. Deze nummers corresponderen met de
voorbeeldzinnen na elke tabel; deze zinnen dienen ter
illustratie van de foutensoort en zijn afkomstig uit het
testmateriaal. Om ruimte te besparen geef ik per foutentype slechts één voorbeeldzin, met de vermelding of de
fout wel of niet gesignaleerd is.
311
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Tabell.
Fouten tegen de grammatica
Tabel 1. Fouten tegen de grammatica
500rt
soort fout
fout

fout terecht
gesignaleerd

d/t/dt
d/t/dt in
in werkwoorden
werkwoorden
1.
dt
moet
1. dt moet dd zijn
zijn
2.
2. tt moet
moet dd zijn
zijn
3.
3. dd moet
moet tt zijn
zijn
4.
d
moet
dt
zijn
4.
zijn
4. dd moet
moet dt
dt zijn
hen
of
hun?
hen
hun?
hen of
of hun?
1
5. hen
hen moet hun
hun zijn
5.
1
zijn
moet hun zijn
5• hen moet
inconqruentie
van
werkwoord
incongruentie
werkwoord
werkwoord
van
incongruentie van
6. enkelvoud
enkelvoud moet
meet
6.
enkelvoud zijn
moet
6. meerveud
meervoud
zijn
444
zijn
meervoud
7. meervoud moet
7.
meervoud moet
moet
7•meervoud
enkelvoud
zijn
2
enkelvoud
zijn
22
foutenkelvoud
Iidwoord zijn
fout
lidwoord
fout
8.
delidwoord
moet het zijn
8.
de
het zijn
zijn
moet
8. het
demoet
2
9.
moet het
de zijn
9.
het
moet
22
zijn
dezijn
9. het moet de
TOTAAL
11
TOTAAL
11
11
TOTAAL

fout niet
gesignaleerd

laos alarm

3

1
1
11

2

2

2

6

6

2

2
3

3
19

19

derlandse politiek is zwaar onder de maat. (fout niet
gesignaleerd)
3. ]e hebt altijd de mogelijkheid met iemand te kunnen
praten. (fout niet gesignaleerd)
4. Dit bracht zijn ouders ertoe om hem op het familielandgoed te laten opvoeden en kreeg hij geen normaal
onderwijs. (fout niet gesignaleerd)

3

33

•• SCHOOlMEESTER
SCHOOLMEESTER
Grammatik
en
niet fout
fout zijn,
zijn, en
die niet
signaleertsoms
soms'fouten'
'fouten' die
Grammatik signaleert
het
hoofd.
Maar
ziet
op
andere
plaatsen
juist
fouten
over
hoofd.
Maar
over
het
ziet op andere plaatsen juist fouten
afgezien
de adadvraag stellen:
stellen: zijn
zijn de
we de
de vraag
afgeziendaarvan
daarvankunnen
kunnen we
zinnig?
Over
het
algemeen
wel,
vind
viezen
als
zodanig
viezen als zodanig zinnig? Over het algemeen wel, vind
ik.
grammatica zijn
zijn
van de
de grammatica
gebied van
op het
het gebied
adviezen op
ik. De
De adviezen
goed
bruikbaar.
Het
is
in
beginsel
goed
gebruiker
de gebruiker
dat de
goed bruikbaar. Het is in beginsel goeddat
zuinig
adviehet nut
nut van
van advieaan het
en aan
lijdendezinnen,
zinnen, en
zuinig isismet
met lijdende
hoeven
we
zen
over
incongruentie
of
foute
lidwoorden
we alal
foute
lidwoorden
hoeven
of
incongruentie
over
zen
niet
te
twijfelen.
Nuttig
is
ook
dat
de
gebruiker
helemaal
gebruiker
ook
dat
de
is
helemaal niet te twijfelen. Nuttig
wordt
van 28
28
langezinnen.
zinnen. Bij
Bijeen
een zin
zin van
op lange
wordt geattendeerd
geattendeerd op
vermaant
het
beeldscherm:
'Lange
zinnen
zijn
woorden
woorden vermaant het beeldscherm: 'Lange zinnen zijn
vaak
vaakmoeilijk
moeilijk tete begrijpen.'
begrijpen.'
WeI
op sommisommiWelmoet
moet ik
ikeen
een kleine
kleine aanmerking
aanmerking maken
maken op
ge
zeprogramma. Een
Een zevanhet
het programma.
gestilistische
stilistischecommentaren
commentaren van
niet
vreemd.
kere
schoolmeesterachtigheid
is
Grammatik
niet
vreemd.
is
Grammatik
kere schoolmeesterachtigheid
Het
maarof
of
metmaar
ouderwetseregeltje
regeltjedat
datjejenooit
nooit een
een zin
zin met
Hetouderwetse
en
mag
beginnen,
blijft
hier
volop
in
ere.
En
bij
de
zin
en mag beginnen, blijft hier volop in ere. En bij dezin
'Honderd
overiverschijnseloverihetverschijnsel
'Honderdprocent
procent verdwijnen
verdwijnendoet
doet het
dat
woord
gens
niet'
hikt
Grammatik
tegen
aan
overigensaan
gens niet' hikt Grammatik tegen dat woordoverigens
(boodschap
formuscherm:'Probeer
'Probeeromslachtige
omslachtige formuophet
hetscherm:
(boodschapop
leringen
vanGrammatik
Grammatik
magvan
Bijgeslotenmag
vermijden.').Bijgesloten
leringentetevermijden.').
evenmin,
zoals
in
de
zin
'Bijgesloten
treft
u
een
......aan'.
aan'.
u
een
evenmin, zoals in de zin 'Bijgesloten treft
het
weI
dat
het
programma
een
hekel
heeft
Te
prijzen
is
Te prijzen is het wel dat het programma een hekel heeft
aan
steltvoor
voordit
dit
Hetstelt
tevens.Het
aanambtelijke
ambtelijkewoorden
woorden als
als tevens.
woord
te
vervangen
door
bovendien,
daarbij
of
Maar
ook.Maar
woord te vervangen door bovendien, daarbij ofook.
erervalt
onder
66konder
jegens66k
enjegens
vanen
tijdevan
tentijde
overtetetwisten
twistenofoften
valtover
deze
controlestijl'zeer
'zeerstrikt'
strikt'
decontrolestijl
dezecategorie
categorievallen;
vallen;binnen
binnende
zouden
door
zoudendeze
dezewoorden
woordenvervangen
vervangenmoeten
moetenworden
wordendoor
tijdens
respectievelijk
tegenover.
tijdens respectievelijk tegenover.

1.1•Als
Alsjejedat
datopgeeft,
opgeeft,schaadt
schaadt jeje jejeeigen
eigenbelangen.
belangen. (fout
(fout
gesignaleerd)
gesignaleerd)
2.2.Verlichte
en
wereldgerationaliseerd
gerationaliseerd en
dewereld
Verlichtegeesten
geestenhebben
hebben de
niet
gesignaleerd)
onttovert.
(fout
onttovert. (fout niet gesignaleerd)
3.3.Kazachstan
beWestenbehetWesten
Oostenhet
hetOosten
Kazachstanligt
ligtdaar
daar waar
waar het
roerd.
(fout
gesignaleerd)
roerd. (fout gesignaleerd)
4.4.Zo
eenzwarte
zwarteaannemer
aannemer
wetdie
dieeen
eenwet
nog steeds
steedseen
Zoisiserernog
verbied
om
in
blanke
buurten
te
bouwen.
(fout
niet
verbied om in blanke buurten te bouwen. (foutniet
gesignaleerd)
gesignaleerd)
S.5.Het
ouzichtbarewereld
wereldeen
eenveel
veeloudezichtbare
besefdat
datereronder
onderde
Hetbesef
hen
kracht.
(fout
gesignaleerd)
dere
wereld
lag,
gaf
dere wereld lag, gaf hen kracht. (fout gesignaleerd)
6.6.De
(foutgegetoe.(fout
negenmiljoen
miljoentoe.
metnegen
opbrengstennam
nammet
Deopbrengsten
signaleerd)
signaleerd)
7.7.Het
cardiologenbevestigden
bevestigden dit.
dit. (fout
(fout gesiggesigHetteam
teamvan
vancardiologen
naleerd)
naleerd)
8.8.De
allevoorstellen
voorstellenvoor
vooreen
een
vanaIle
meesttegenstrijdige
tegenstrijdigevan
Demeest
universele
taal
was
dat
van
Thomas
Urquhart.
(fout
universele taal was dat van Thomas Urquhart.(fout
Heeft
niet
eenopvoedende
opvoedende functie?
functie? Kun
Kun je
je als
als
Grammatikeen
HeeftGrammatik
niet gesignaleerd)
gesignaleerd)
van
het
programma
opsteken?
Zonder
gebruiker
iets
9.9•Er
zal
hierop
zeker
worden
teruggekomen
in
het
volgebruiker iets van het programma opsteken? Zonder
Er zal hierop zeker worden teruggekomen in het volovermatig
gende
overmatigonbescheiden
onbescheiden tete willen
willen zijn,
zijn, geloof
geloofikikdat
dat
gendevergadering.
vergadering. (fout
(fout gesignaleerd)
gesignaleerd)
ikikpersoonlijk
van
Grammatik
niet
veel
nieuwskan
kan
persoonlijk van Grammatik niet veelnieuws
leren.
(of
programmasignaleert
signaleert(of
diehet
hetprogramma
foutendie
leren.De
Defouten
Stijlfouten
Tabel 2.
2. Stijlfouten
'fabel
denkt
te
signaleren),
liggen
op
een
tamelijk
elementair
denkt te signaleren), liggen op een tamelijkelementair
niveau.
niveau.
soort tout
tout terecht
tout niet
1005 alarm
Wanneer
detatacijfersininde
mogenaannemen
aannemendat
datdedecijfers
Wanneerwe
wemogen
gesignaleerd gesignaleerd
bellen
een
afspiegeling
zijn
van
de
prestaties
van
Gramvan
Gramprestaties
van
de
bellen een afspiegeling zijn
1. 'ongewenste'
matik,
Grammatikvan
vande
de48
48
concluderendat
datGrammatik
woorden of
weconcluderen
kunnenwe
matik,kunnen
werkelijk
gemaakte
fouten
er
15
weet
op
te
sporen
en
uitdrukkingen
2
werkelijk gemaakte fouten er 15 weet op te sporen enerer
4
33
2. verhaspelde
corautomatischecorkeerziet
zietdedeautomatische
hoofdziet.
ziet.77keer
33over
overhet
hethoofd
rector
spoken
fouten
die
er
in
werkelijkheid
uitdrukking
2
4
nietzijn.
zijn.
rector spoken - fouten die er in werkelijkheidniet
De
3. tautologie
2
vijfdievijfschuiltnatuurlijk
natuurlijkinindie
vanGrammatik
Grammatikschuilt
waardevan
Dewaarde
tien
4. foute inversie
7
tienopgemerkte
opgemerktefouten,
fouten, maar
maar daar
daar staat
staat tegenover
tegenover dat
dat er
er
veel
onheil
onopgemerkt
blijft
en
dat
er
7
keer
loos
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en
dat
er
veel onheil onopgemerkt blijft
alarm
metGrammaGrammagegevenwordt.
wordt.Samengevat:
Samengevat:jejekunt
kuntmet
alarmgegeven
tik
een
beperkt
aantal
fouten
opsporen,
maar
je
moet
tik een beperkt aantal fouten opsporen, maar je moet
1.1.Tevens
Dewijziwijziverkeerdeadviezen.
adviezen.De
metverkeerde
ookrekening
rekeninghouden
houdenmet
('tevens' ook
Crielaertaccount
accountexecutive.
executive.('tevens'
Tevenswordt
wordtH.H.Crielaert
gingen
die
Grammatik
voorstelt,
kun
je
dus
niet
als
ongewenst
woord
gesignaleerd)
klakkegingen die Grammatik voorstelt, kun je dus nietklakkeals ongewenst woord gesignaleerd)
2.2.Als
verGrammatikverdatbeleven,
beleven,isisGrammatik
wedat
overnemen.Voor
Voorwe
loosovernemen.
luchtnaar
naarslaat,
slaat, loos
slaginindedelucht
Alseen
eenpoliticus
politicusdaar
daareen
eenslag
moedelijk
heel
wat
versies
verder.
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zou
ik
meteen
willen
zeggen:
de
kwaliteit
van
de
Nemoedelijk heel wat versies verder.
zou ik meteen willen zeggen: de kwaliteit van de Ne-
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79 andere woorden voor inlay Redactie Onze Taal
leiding om hun creativiteit te botvieren, bijvoorbeeld door het verzinnen
van neologismen (aabeeceedee, appensynoniem te bedenken voor
I
het woord inlay, de benaming disc, fo -in, klepklapper) of door het
van het in cd - doosjes meege- verruimen van de betekenis van beleverde informatievelletje of - boekje. staande woorden: bijwoord, binnenDie oproep leidde tot 35 reacties. Dat voering, invoegstrook, plaatwerk.
zijn er heel wat minder dan de 260
Het gebrek aan overeenstemming
die we vorig jaar ontvingen op ons
blijkt vooral hieruit: van al die 79
verzoek een alternatief te verzinnen
voor airbag. Waarschijnlijk komt dat woorden werden er maar vier meer
doordat airbag - vooral dankzij de re- dan twee keer genoemd, en maar elf
meer dan één keer. Die top-elf van
clame - een veel bekender woord is
meest ingezonden benamingen ziet
dan inlay. De reacties wezen ook in
er zo uit:
die richting: enkele briefschrijvers
hadden nog nooit van inlay gehoord,
1 bijsluiter
(13x)
althans niet in deze betekenis.
2 inlegvel
(6x)
Opvallend was verder dat er onder
3
cd-boekje
(3x)
de 35 inzenders weinig overeenstem4 inlegger
ming bestond: in totaal kwamen zij
(3x)
S binnenhoes(je)
(2x)
met maar liefst 79 verschillende
(2x)
6 indeksel/indexel
woorden. Er is ook duidelijk heel wat
7 inleg
gewikt en gewogen om een oplossing
(2x)
te vinden. De heer Piron uit Eindho8 inlegblad
(2x)
ven kwam pas tot zijn uiteindelijke
9 inlegboekje
(2x)
10 inschuiver
suggestie (bijsluiter) na eerst de vol(2x)
gende woorden beproefd te hebben:
11 insluiter
(2x)
deksel -info, info -dek, sluiting-info, inleginfo, info -inleg, inliggende info, binnen- Bijsluiter lijkt een overtuigende wininfo, interinfo, inzetsel, inlegwerk, inleg naar te zijn, maar daar is ook wel wat
invoegsel en inschuifsel. Voor ande--sel, op af te dingen. Aan dit woord kleeft
ren was het niet in de eerste plaats
het inhoudelijke bezwaar dat het al
een worsteling, maar eerder een aan- helemaal is ingeburgerd op een ander

n het septembernummer
vroegen wij u een Nederlands

In het vorige nummer
plaatsten wij drie
reacties op de bijdrage
'Waarom dit artikel
niet in het Engels is',
van dr. C.L.J. de Bot

terrein: bij bijsluiter zullen velen allereerst aan geneesmiddelen denken.
Inlegvel dan maar? Er is zeker iets
voor te zeggen; net als bijsluiter bestaat het woord al in een ander ver
maar het heeft minder betrek-band,
king op één bepaald gebruiksdoel.
Een inlegvel kun je vinden in boeken, maar ook in kranten, tijdschriften en mappen, dus waarom ook niet
in cd-doosjes? De vraag is alleen hoe
het dan moet als het niet om een vel
gaat, maar om een boekje. Het antwoord gaf Koen Lemmens uit Tremelo (België); in zijn omgeving wordt
inlegvel gebruikt voor "summiere informatieblaadjes die enkel de titel
van het lied, de auteur en de duur
aangeven ". Bevatten die blaadjes ook
tekst, foto's en wat dies meer zij, dan
houdt men het in de kring van Lemmens op cd - boekje, dat overigens in
de top-elf op een gedeelde derde
plaats eindigde.

Inlegvel en cd- boekje: wij vinden het
een mooie, simpele en heldere oplossing, die zich bovendien kennelijk al
in de praktijk heeft bewezen. De boe kebon van f 50,- van de Stichting Let
Op Uw Taal gaat dan ook naar Koen
Lemmens. <

M oet het Nederlands
beschermd worden?
Dr. C.L.J. de Bot - hoogleraar Toegepaste
Taalwetenschap, KU Nijmegen

(verschenen in het
septembernummer).
Hiernaast de reactie
van de auteur.

e reacties op mijn bijdrage
bevatten nogal wat punten
van kritiek. Omdat het niet
mogelijk is op al die punten
in te gaan, kies ik de drie belangrijkste.
Het eerste heeft betrekking op het
feit dat ik mij vanuit mijn academische
positie niet opstel als verdediger van

het Nederlands. Het antwoord daarop kan kort zijn: het is in mijn ogen
in ons bestel niet aan de universiteit
om aan cultuurpolitiek te doen. Het
is de taak van de universiteit om
door onderzoek zo objectief mogelijk
trends vast te stellen en op basis
daarvan hypothesen op te stellen
met betrekking tot komende ontwik313
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kelingen. Het is duidelijk dat in
onderzoek naar maatschappelijke
verschijnselen absolute objectiviteit
onmogelijk is, omdat iedereen, ook
de onderzoeker, deel uitmaakt van
die maatschappij en daardoor gevormd is.
Voor leerstoelen met een duidelijke maatschappelijke doelstelling buiten de universiteit, zoals de onlangs
door het Algemeen Nederlands Ver
ingestelde leerstoel Cultuur der
-bond
Nederlanden, ligt de situatie anders:
er is een programmatisch doel. Gewone leerstoelen hebben echter een
andere inhoud.

• GRONDWET
Wetgeving gericht
op symbolische
waarde hoort
niet in de
grondwet.

• VLAANDEREN
Het tweede punt ligt wat gevoeliger:
het betreft de relatie tussen Nederland en Vlaanderen, en de vraag of
bij kwesties die te maken hebben met
het Nederlands wederzijdse loyaliteit
en actieve ondersteuning verwacht
mogen worden. In Vlaanderen heerst
uitgesproken irritatie over de geringe
steun die Vlaanderen vanuit Neder land heeft ontvangen in de taalstrijd.
Er zijn verschillende verklaringen te
geven voor die geringe Nederlandse
interesse. De belangrijkste lijkt mij
dat de Nederlanders nooit aan den
lijve ondervonden hebben wat taalonderdrukking door een herkenbare
groep personen inhoudt. In België

was en is die vijand er steeds duidelijk geweest. Een van de bronnen van
het fundamentele onbegrip zit in dit
'samenzweringsdenken': Vlamingen
zien achter de bedreiging van het Nederlands een gerichte actie van een
concrete groep mensen. Voor de situatie in België was dat een terechte
aanname, voor de situatie in Nederland niet. Er is geen groepering die
actief de eliminering van het Nederlands nastreeft, er is zelfs geen groep
die de verdere verspreiding van het
Engels in de maatschappij als doelstelling heeft. Nederlanders zien geen
concrete vijand om te bestrijden, behalve dan hun eigen attitude.

1ieuwe woorden
Flexi- arbeid
Economen voorspellen dat de vaste
baan geleidelijk aan gaat verdwijnen.
Op de arbeidsmarkt zoekt men naar
werknemers via uitzendbureaus, men
detacheert ze, men geeft ze afroep contracten of men leent ze in (ook
een nieuw woord, inlenen: je leent iemand van een bedrijf waar even wat
minder werk is, om die persoon in je
eigen onderneming te laten werken).
De baan is niet vast meer, maar flexibel: het is flexi-arbeid. De vraag is alleen hoe alle deeltijdwerkers zonder
toekomstperspectief in leven moeten
blijven wanneer hun beloning uit arbeid onvoldoende is.
314

De derde kwestie betreft het al of niet
opnemen van het 'recht op het Nederlands' in de grondwet. Het is de vraag
waarom een aanpassing van de grondwet nodig is, met andere woorden:
welk doel men ermee wil bereiken. In
een bijdrage aan de Staatscourant van
15 januari 1993 heeft de Rotterdamse
hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Akkermans hierover een aantal zeer
relevante opmerkingen gemaakt. Hij
onderscheidt bepalingen die betrek
hebben op een rechtsnorm en -king
bepalingen die vooral een symbolische waarde hebben. Wetgeving gericht op symbolische waarde - en daar
gaat het hier om - moet volgens hem
niet worden opgenomen in de grondwet. Bovendien is volgens hem "taal
in de grondrechtensfeer een precair
onderwerp. Dat komt doordat taalproblemen niet zelden munitie leveren
voor politieke problemen die als gevaarlijk voor de nationale territoriale
en culturele eenheid beschouwd worden." Hij meldt wel de mogelijkheid
om de symbolische waarde een plaats
te geven in het Statuut van het Koninkrijk, maar had in 1993 de indruk
dat er in het toenmalige kabinet weinig animo was om tot verdere regelgeving ten aanzien van het Nederlands
te komen. En die houding lijkt mij
nog steeds juist.

Hans Heestermans

Ziendoen
Leren praten, leren lopen, leren voetballen: alle menselijke handelingen
leer je als kind door het nadoen van
iets wat je wordt voorgedaan. "Wie
weleens als toeschouwer bij een autorace is geweest," schrijft H. Hofland
in NRC Handelsblad van 5 mei,
"weet wat hem overkomt als hij weer
naar huis rijdt. Iedereen heeft 'de loden voet' gekregen, iedereen doet
bochtenwerk." En hij constateert:
"overal sinds mensenheugenis volgt
op het ziendoen het nadoen ". De
mens ziet iets gebeuren en imiteert
het.

Hoplimonade
Wim T. Schippers is de bedenker van
veel nieuwe woorden, zoals gekte en
pollens. Nu is er weer een vondst aan

zijn brein ontsproten. Hij maakt zich
boos over de benaming maltbier.
"Hoplimonade zouden ze het moeten
noemen. In bier zit alcohol. Anders is
het geen bier, maar limonade met
hopsmaak."
Zwarte nagelclub
2,4 miljard gulden wordt er in Nederland jaarlijks uitgegeven aan tuinen,
tuinboeken en excursies naar tuinen.
Er zijn honderden tuinclubs, die
-

voornamelijk bestaan uit vrouwen.

C1

dergoed. De branchevereniging van
fabrikanten in lingerie en dergelijke
vindt dit te weinig en is bezig met de
promotie van aerodynamische zwempakken, herenonderbroeken met ritsgulp en brandveilige pyjama's. Ze
voorspelt vooral een grote toekomst
Bilvulling
Nederlandse mannen en vrouwen be- voor de slip met bilvulling, die ervoor
zorgt dat de ronde vormen worden
steden 194 gulden per jaar aan on-

Ze komen bij elkaar om de nieuwste
tuintrends te bespreken, en bezoeken
andermans lusthoven. Maar vooral
wroeten ze dagelijks in hun eigen
tuin. Ze vormen de zwarte - nagelclub.

geaccentueerd. Vooral in Japan worden al sinds jaar en dag onderbroeken met nepheupen en nepbillen
verkocht, omdat veel Japanse vrouwen op die plekken nogal onderbedeeld zijn.

H ij is groter dan mij?
etra Hendriks promoveerde
begin 1995 in Groningen op
Comparatives and Categorial
Grammar. In dit proefschrift

gaat zij na hoe vergelij kingszinnen het best in een zogeheten categoriale grammatica beschreven
kunnen worden.
Wat zo'n categoriale grammatica
is, en in hoeverre de beschrijving
deugdelijk is, kan ik niet beoordelen.
Mijn belangstelling werd gewekt
door de berichtgeving over het proefschrift in De Telegraaf en Het
Nieuwsblad van het Noorden. Beide
kranten presenteerden als een van de
onderzoeksresultaten dat

onzin, taalvervuiling." Van Wissen
laat ook zien waarom. De volgende
twee zinnen hebben een verschillende betekenis:
3 Hij heeft een ander geslagen dan
mij.
4 Hij heeft een ander geslagen dan ik.

Van Wissen heeft nog een argument.
Volgens Van Dale is dan in de vergelijkende constructie een voegwoord,
en niet een voorzetsel.
Als deze `discussie' iets illustreert,
is het wel dit: er gaapt een brede
kloof tussen taalonderzoekers en de
rest van Nederland, inclusief de leraren Nederlands.

1 Piet is groter dan mij.

goed Nederlands zou zijn. En dat is
tegen het zere been van hen die de
schoolgrammatica aanhangen. Die
zegt immers dat het moet zijn:

Eerst iets over de argumenten van
Van Wissen. Zijn zinnenpaar bewijst
dat mij een andere betekenis heeft
dan ik, verder niets. De sprekers die
na dan alleen mij kunnen zeggen,
moeten op een andere manier duidelijkheid verschaffen of ze 3 of 4 bedoelen. Het lijkt me onwaarschijnlijk
dat ze dat moeite kost, want dat lukt
u en mij uitstekend met

F.

Zo is Hendriks ook te werk gegaan.
Zij neemt het uitgangspunt van de
redenering in de schoolgrammatica
onder de loep: is het wel zo vanzelfsprekend dat groter dan ik afgeleid
moet worden van het zinnetje groter
dan ik ben?

Haar antwoord luidt `nee'. Bij nader inzien blijken er veel vergelijkende constructies met dan te bestaan
die helemaal niet aan te vullen zijn
tot een zinnetje met een werkwoord.
Een paar van haar voorbeelden:
6 Marie rende harder dan het wereldrecord (*rende).
7 Niemand is sterker dan zichzelf
(*is).
8 Hij werd niet ouder dan 24 (*dan hijj
24 werd).

Op dat punt aangekomen, redeneert
de onderzoeker zo: als niet alle groepen met dan X van een zinnetje dan
X werkwoord afgeleid kunnen worden, dan is dan X een constructie op
2 Piet is groter dan ik.
zichzelf, een constructie die apart
staat van de constructies met een
zinnetje
aanvullen
je
kunt
het
want
werkwoord erin. Er is dus geen reden
tot
om aan te nemen dat 2a iets met 2 te
5 Hij heeft een ander geslagen dan
maken heeft. De woordsoort van dan
2a Piet is groter dan ik ben.
Piet.
is dan ook geen probleem meer. Als
dan een zinnetje (met een werkwoord
Met mij lukt dat van geen kanten:
Van Wissens tweede argument berust erin) inleidt, is het een (onderschikop het gezag van Van Dale. Daar is
Ja *Piet is groter dan mij is.
kend) voegwoord; als dan voor een
zelfstandig-naamwoordgroep staat, is
een onderzoeker niet van onder de
indruk. Die begint liever aan de anhet een voorzetsel.
In het bericht in De Telegraaf overMet andere woorden: Hendriks beheerst een toon van verbazing. In het dere kant van het probleem: welke
Nieuwsblad is het bericht aanleiding zinsvormen kunnen we in het Neder- wijst alleen dat er geen dwingende
lands maken? Welke niet? En wat
redenen zijn om alleen groter dan ik
voor briesend commentaar van de
tot de grammatica van het Nederdichter-leraar Driek van Wissen: "Ik zegt dat over de woordsoort van de
vind het verschrikkelijk fout. Het is
gebruikte woorden?
lands toe te laten.
<
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HET
PROEFSCHRIFT

VAN

. IRob

lect spreken. Het is met dialect dus
precies als met elke andere taal: je
leert haar het best als je van jongs af
aan tussen de sprekers leeft.

•

• SCHOTTELSLET

Vousten is de eerste Nederlandse dialectoloog die dialectleerders heeft be-

Schoolpleindialect
Peter Burger

en dialect leren, dat valt helemaal niet mee. Met een landelijk accent en een paar pittoreske woorden ben je er
nog lang niet. Neem nu het
dialect van Venray en omstreken.
De zachte g is snel geleerd, en met
een beetje oefenen is ook de brouw -r
wel onder de knie te krijgen. Elke
lange ij wordt een ie, dus een strijkijzer is een striekiezer en een knijper
een knieper. Maar dan.
Een pet is een kips, een stropdas
een slips. Huilen is in Venray bike en
zeuren nöle. Lopen is loepe - de klinker in de eerste lettergreep is een oe,
gevolgd door een zwakke stomme e.
Ik loeëp, giej loeëpt? Nee: giej lopt. En

in de derde persoon verandert de
klinker weer: hiej lupt. Ook de regels
voor de verkleinwoorden en meervouden zijn niet eenvoudig.
Toch is er een groep Nederlanders
die het dialect van de regio Venray
leert: kinderen van ouders die niet
uit de streek komen en die van huis
uit ABN spreken, leren van hun
vriendjes en vriendinnetjes dialect.
Waarom doen ze dat en hoeveel
brengen ze ervan terecht? Die vragen
beantwoordt Rob Vousten in zijn dit
jaar verschenen proefschrift Dialect

• BEPROEFD VERZET
De taalvaardigheid van de nieuwkomers bleek sterk te verschillen. Een
deel sprak het dialect minimaal.
Vousten: "Die hebben aan een incidenteel kiek uut genoeg om hun sympathie voor het dialect uit te drukken." Een deel sprak het bijna vloeiend, en een grote tussengroep paste
met wisselend succes de weerbarstige
dialectregels toe.
De grootste moeite hadden ze met
het geslacht van woorden, dat op het
dialect van Venray een veel gecompliceerdere invloed heeft dan op het
standaard - Nederlands. Noordlimburgse dialecten kennen mannelijke,
vrouwelijke en onzijdige woorden:
ene vader, en moeder, e kind. In het
ABN is een schop ook mannelijk ('Hij
staat in de schuur'), in het Limburgs
vrouwelijk: Hedde geef de schup erges
gezien? Jou, ze stat ien de schuur.

Niet alle kinderen van ABN- sprekende ouders leren het dialect. Iedereen
verstaat hen toch als ze ABN spreken? Degenen die het dialect wel leren, vinden het belangrijk om met
hun leeftijdgenootjes mee te doen zij spreken met hun vriendjes het
schoolpleindialect. Bovendien is het
oppikken van de taal van de straat
als tweede taal.
Vousten (1958), die zelf het dialect een beproefde vorm van verzet tegen
ouderlijke normen.
als moedertaal spreekt, spoorde met
Een sterke motivatie om het diaeen enquête op twee streekscholen in
lect te leren resulteert echter niet
Venray veertig `dialectleerders' op:
vanzelfsprekend in een betere bescholieren van 13-15 jaar die opgeheersing ervan, ontdekte Vousten.
groeid waren met de standaardtaal,
Het leersucces hangt af van leeftijd
maar zeiden ook dialect te spreken.
en woonplaats. De beste leerders woOf dat ook zo was, ging Vousten
nen het langst in de regio en in de
van
het
diahun
beheersing
na door
kleinere plaatsen, waar alle vriendjes,
hun
met
die
van
lect te vergelijken
en buurtgenoten diavriendinnetjes
autochtone klasgenoten.
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studeerd. Zijn collega's hebben zich
vooral beziggehouden met de veel
grotere groep Nederlanders die hun
dialect afleren. Want het dialect kalft
onherroepelijk af, ook in Venray. Daar
veranderen de nieuwe sprekers die
Vousten onderzocht niets aan: "Het
hoort bij de leeftijd, het is jongerentaal. Als ze na hun eindexamen gaan
studeren of in een andere plaats gaan
werken, vergeten ze het weer."
Hun autochtone leeftijdgenootjes
zullen het dialect evenmin redden. Zij
maken in de tests voor een groot deel
dezelfde fouten als de nieuwkomers
en kennen minder woorden dan hun
ouders en grootouders. Slechts een
derde kon bij een foto van een hark
op het woord griesel komen, al begreep twee derde het woord nog als ze
het hoorden. Maar ze kenden allemaal
nog de woorden mik ('brood'), tes
('broekzak'), boks (`broek') en schottelslet ('vaatdoek'), die dagelijks in een
groot gebied gebruikt worden.
Het dialect verschuift dus in de
richting van het standaard- Nederlands. Zal het uiteindelijk geheel verdwijnen? "Dat wordt al honderd jaar
gezegd," zegt Vousten, "maar helemaal samenvallen met de standaardtaal zal het nooit." De plaatselijke dialecten maken plaats voor een regiolect, een taalvariëteit die in een groter
gebied verstaan wordt.
Vousten: "Er blijft behoefte bestaan
aan iets onderscheidends in de taal.
Mensen willen uitdrukken dat ze in
een streek horen, dat ze zich bijvoorbeeld Noordlimburger voelen, dat is
hun identiteit. Door een Algemeen
Noordlimburgs te spreken, dus dialect
waar de ergste boertige kantjes af zijn,
laat je horen dat je geen boerenhufter
bent, maar evenmin een randstede-

ling."

<

Rob Vousten: Dialect als tweede taal. Lingu►stische en extra- linguistische aspecten
van de verwerving van een Noordlimburgs
dialect door standaardtalige jongeren.
Thesis, Amsterdam. Prijs f 37,50. ISBN 90
5170 319 8.
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Guus Middag

n juli 1994 leerde ik Masoed
kennen. Masoed kwam uit
Pakistan, was via omwegen
in Nederland beland, bezat
nu een schoonmaakbedrijf en
probeerde daarnaast te penetreren in
de internationale pij nboompittenhandel. Lieve man, Masoed. Mooie
naam ook, Masoed. Hij werd ook wel
Soedi genoemd, of Soediman en als
het heel laat werd Soedimanjaro.
In augustus 1994 ging ik op bezoek bij een vriend die naar België
verhuisd was. Hij woonde afgelegen,
in een bos, ergens in Belgisch Limburg. Het was bloedheet die dag, dus
vroeg ik hem hoe hij 's winters zijn
boshut warm hield. "Masoed," zei
hij, "we stoken hier op masoed." Het
was niet anders: huisbrandolie werd
hier masoed genoemd. Hoe je het
spelde wist hij niet, maar dat kon
hem ook niet zoveel schelen. Als zijn
kacheltje er maar op wilde branden.
Ik schreef Masoed een vrolijke ansicht en ging bij thuiskomst meteen
op onderzoek uit. Masoed, of hoe het
dan ook maar gespeld mocht worden, leek mij een Frans woord. Die
heb je wel meer in het Nederlandstalige deel van België. En inderdaad
vond ik na enig gezoek in het Franse
woordenboek mazout: stookolie.
Maar toch schijnt het woord niet van
Franse herkomst te zijn. Van Dale
meldt onder mazout (toegelaten spelling mazoet) dat het uit het Russisch
komt: ontleend aan het woord mazut, petroleumrest. Verouderd, gewestelijk, betekenis: 'petroleumresidu gebruikt als brandstof, synoniem stookolie'. Van Dale's etymologisch woordenboek voegt daar nog aan toe dat
de Russen het op hun beurt weer via
het Turkotataars aan het Arabisch
ontleend hebben. Daarmee kwam de
mazout van mijn Belgische vriend
wel akelig dicht bij mijn Pakistaanse
vriend Masoed. Dus ik heb maar niet
meer verdergezocht.
In september 1994 las ik in de toen
net verschenen postume bundel van
Lucebert, Van de maltentige losbol, het

N'fazoet

Maar verder kon ik er, ondanks het
aanwezige snoepgoed, weinig chocola van maken. Ik zag lijnen lopen
van 'glas' naar 'mousseren' en van
'zoet' naar 'snoepgoed': allemaal
aardse genietingen. Maar daarnaast
gedicht 'gezond'. Dat begon met deze zag ik ook lijnen van onthechting:
strofe:
een streven naar gezondheid ('jog
gen'), zuiverheid ('purificatie') en
glasachtig gloort de perfectie
'perfectie', glorend in de verte. Er lag
mousserend mazoet in het bos
iets vrolijks over deze regels, maar de
het snoepgoed der purificatie
strekking kon evengoed somber zijn,
maakt ons al joggende los
zoals wel vaker bij Lucebert - en de
rest van het gedicht bracht daarin
Ik zal een van de weinige Noordneweinig verandering.
derlandse lezers zijn geweest die maOpnieuw kon ik Masoed een vrozoet niet meer hoefden op te zoeken. lijke ansicht sturen. En Masoed vond
En ik zag ook meteen het 'moussehet aardig om met zijn fout gespelde
ren' ervan: het bruisende schuimen
naam in een gedicht van een grote
van de olie, vooral goed zichtbaar bij Nederlandse dichter voor te komen.
het overgieten. En dat het mousseren Maar op zijn vraag wat die regels nu
van de mazoet zich 'in het bos' afprecies betekenden, moest ik bekenspeelde, leek mij vanwege mijn Belgi- nen dat de meeste Lucebert - lezers dat
sche bosvriend alleen maar logisch.
ook niet wisten. <
-

Heer Bommel Volledig
AIle 177 verhalen van een Heer van Stand in
een prachtuitgave van veertig grote banden!
Een magistrale reeks, waarin het dieper leven
van een heer ragfijn wordt losgewoeld.

Zie de brochure in het
oktober-nummer van
OnzeTaal.
Meer informatie
kunt u krijgen bij
Uitgeverij Panda,
Frederikstraat 959,
2514 LJ
,s-Gravenhage,
tel. 070-3615393,
of 070-3635950;
fax 070-3561122.
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Nedersaksisch officiele streektaal
et Nedersaksisch wordt niet
langer beschouwd als een
,
dialect, maar als een officiele
regionale taal, Staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken is
hiermee op 19 oktober tijdens een
debat in de Tweede Kamer akkoord
gegaan, nadat aIle fracties daarop
hadden aangedrongen.
Het Nedersaksisch wordt gesproken in de Friese gemeenten Oost- en
Weststellingwerf, in delen van de
provincies Groningen, Drenthe en
Overijssel, en in acht Duitse deelstaten. Door de beslissing van Kohn- .

B

stamm valt het Nedersaksisch nu onder het Europese Handvest voor
Streektalen en Talen van Minderheden. Oat biedt deze talen bescherming en verplicht de lidstaten de positie ervan te verbeteren.
Volgens het PvdA-kamerlidJ.
Liemburg is de erkenning het resuItaat van een krachtige lobby van provincie- en gemeentebesturen van
plaatsen waar het Nedersaksisch
wordt gesproken. "De provincies steken er geld in, er worden boeken uitgegeven in het Nedersaksisch, grammofoonplaten gemaakt, culturele

evenementen georganiseerd."
Overigens is voorlopig aIleen een
deel van het Europees Handvest op
het Nedersaksisch van toepassing,
namelijk het deelwaarin de algemene doelstellingen en beginselen zijn
geformuleerd. De verplichting uit
een ander deel van het handvest om
het gebruik van de regionale taal te
bevorderen in het onderwijs, de
rechtspraak en het openbaar bestuur
geldt nog niet voor het Nedersaksisch, maar al weI voor het Fries.
Bronnen: Trouw en NRC Handelsblad,

20..10-1995

Befehl ist geklets

D:

ondergeschikten het probleem en
dr. W. Herrlitz. Zijn onderzoek heeft
it jaar is heteerste, Ibin,a,tionale' Iegerkorps.opgericht. In gooit dan de vraag in de groep wie
geleid tot aanbevelingen en traininMunster werken Nederlangen, met een verrassend gevolg: lang..
zich tot de opdracht aangetrokken
ders en Duitsers eendnachtig aan de
voelt. Al discussierend bereikt men
zamerhand schakelen de Duitsers
verdediging van onsbeider grondge- dan een oplossing.
over op de Nederlandse manier van
bied. Men spreekt er Engels met elOm de wrijving weg te masseren
communiceren.
kaar, de officiele NAVO-taal, en dat
heeft het binationale korps advies inschijnt geen moeilijkheden op te legewonnen van een specialist in de
Bron: Utrechts Nieuwsblad, 21-10-1995
veren.
interculturele communicatie, prof.
Wat weI een probleemvormt, is
het taalgedrag in ruimere zin. Een
Nederlandse ondergeschikte hoeft
zijn meerderen aIleen buitenshuis te
groeten: een Duitse meerdere verwacht de groet ook blnnenshuts. Oat
it jaar wordt voor de zesde keer het inmiddels befaamde Groot
veroorzaakt irritatie. Eenandere bron
Dictee der Nederlandse Taal gehouden. Na de voorronden in no..
van ergemis is dat bij de Duitsers
vember (een door de Volkskrant en De Standaard atqenomen
overleg altijd achter gesloten deuren
spellingtest) voigt op zaterdag 9 december de finale, die 12 deplaatsvindt. De Nederlanders vragen
cember op de televisie wordt uitgezonden (Nederland 3, 20.20-21.55
zich dan wantrouwig af wat er achter
uur).
die deuren allemaal bekonkeld
De locatie is wederom het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag
wordt.
en ook de presentator is dezelfde: Philip Freriks. Nieuw is de jury, die ditHet allerschrijnendst is het vermaal onder voorzitterschap staat van de schrijfster Hella Haasse, en die
schil in demanier waarop Duitsers
verder bestaat uit prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (directeur van het Insti"en Nederlanders bevelen geven. Een
tuut voor Nederlandse Lexicologie), prof. dr. Th. A.J.M. Janssen (hoogleOuitse hooggeplaatste zoektuit wie
raar taalkunde en taalbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam) en
van zijn ondergeschikten hij het
de schrilfster Kristien Hemmerechts.
meest in aanmerking vindt komen
De deelnemers aan het dictee hoeven zich nog niet te houden aan de
voor de uitvoering van een opdracht,
nieuwe spelling - die wordt immers pas op 1 september 1997 officieel
en geeft die persoon vervolgens een
van kracht.
beveL In het Nederlandseleger
schetst de hogergeplaatste aan zijn
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Kroatie: taalscheiding door nieuwe woorden
inds Kroatie onafhankelijk is,
wordt er in dat deel van het
voormalige I oegoslavie veel
gedaan aan 'staatsopbouw'. Dat
houdt in dat allerlei typisch eigen aspecten van de samenleving opnieuw
worden ontdekt en bevorderd, en zo
nodig worden uitgevonden. Oak de
taal ontkomt niet aan die 'opbouw'.
De Kroatische kranten, bijvoorbeeld, staan vol met een merkwaardig soort nieuwspraak; in plaats van
helicopter schrijven ze iets wat overeenkomt met luchtklopper, de telefoon wordt vlugspreker genoemd en
een riem een om-de-broek. En toen de

S

10

Zagrebse taalkundige Dubravko Skiljan de huidige schoolboeken vergeleek met die van v66r de oorlog in
ex-joegoslavie, ontdekte hij dat tien
procent van de woordenschat was
veranderd. Nieuwe woorden waren
toegevoegd, leenwoorden vervangen
en archaische uitdrukkingen opnieuw in omloop gebracht.
{IDe woorden hebben een ideologische lading", aldus Dubravko Skiljan. "De helft is afkomstig uit het vocabulaire dat de fascistische ustasja's
gebruikten in het onafhankelijke
Kroatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Via de toespraken van president

g e z e g d

Tudjman, die eindeloos worden herkauwd door de staatstelevisie en de
kranten, sijpelen ze door in de literatuur. Serviers en Kroaten die zich niet
als nationalisten beschouwen, worden tot vreemden in hun eigen taal
gemaakt. Dat is ook precies de bedoeling van de taalhervormers: de nieuwe woorden identificeren mensen
die van de nieuwspraak afwijken als
volksvijanden."
Bron: de Volkskrantl 28-10-1995

forme cohorte van 21 miljoen klonen die een soort diepvries-Nederlands praten.
( ... )

,'Tot

voor kort was het woord gezin taboe in het
CDA; je moest het huishouden noemen. Dat vind
ik geschift. Als ik [ou een auto verkoop, kunnen we best
over een ander model praten, desnoods een vreemd model, maar ik blijf het een auto noemen. Dat kon in het
CDA niet."
H. Hillen in Vrij Nederland, 28-10-1995

, ,zeker, er worden weleens fouten gemaakt in het
Ioumaal, zoals 'De zwaarste gewonden werden
per helicopter afgevoerd'."

In Vlaanderen kijkt men geschrokken op als een Nederlandse hoogleraar in zijn intreerede zonder blikken of
blozen verklaart dat de Nederlandse cultuur ook best
zonder de Nederlandse taal kan worden vormgegeven en
dat het dus helemaal niet zo erg is als de Nederlandse
cultuur verengelst. In Vlaanderen, waar het culturele
identiteitsgevoel sinds de 19de eeuw onlosmakelijk verbonden is met de taal, is een dergelijke gedachte onbegrijpelijk. In Vlaanderen, waar het gevecht voor de culturele identiteit voor alles het gevecht voor de taal was,
wordt zulk taalrelativisme op hoofdschudden onthaald.
(... )

Ik sluit mij volmondig aan bij de Nederlandse koningin,
die op 28 oktober 1992 plechtig verklaarde: 'De taal is de
drager van onze eigen identiteit, die we in een eenworHenny Stoe! op het congres van Onze Taal
dend Europa willen handhaven en beschermen.' Deze
woorden van de hoogste Nederlandse instantie klinken
"A llochtone ouders kunnen het best een basisschool mij als Vlaming heel wat bemoedigender en realistischer
zs.voor hun kind zoeken die veel belang hecht aan
in de oren dan het ondoordachte taal- en cultuurrelationderwijs in rekenen en taal en die zorgt dat hun kind
visme dat bijwijlen in academische kringen te beluisteren
presteert. Als die school dan geen onderwijs in eigen taal valt. Uit deze woorden klinkt de vastberaden wil door
geeft, moeten ze dat voor lief nemen."
om ook in de nieuwe Europese context het Nederlands
en de Nederlandse identiteit te blijven verdedigen. En
Stelling bi] het proeischritt van M. Weidel Riiksuniversiteit
dat zal nodig zijn. Niet dat het Nederlands op dit moGroningen (28-9-1995)
ment bedreigd is. Helemaal niet zelfs. Maar een bewuste
taalpolitiek zal nodig blijven. Zoals de waakzaamheid
over de dijken ook in tijden van droogte geboden blijft,
er binnen het Nederlands verschillen bestaan, zo is de waakzaamheid over de eigen taal ook in tijden
vind ik niet zo erg. Integendeel, die verschillen
van onbedreigde rust een noodzaak."
zijn voor mij een deel van de charme van onze taalgemeenschap, een duidelijk bewijs dat onze taalleeft. Elke Prof. dr. L. Beheydt in zijn rede bij de aanvaarding van het
levende taal heeft regionale en stilistische varianten. Va- ambt van biizonder hoogleraar in de Cultuur der Nederlanden
riatie moet er zijn. Ik huiver bij de gedachte aan een uni- aan de Universiteit van Amsterdam, 30-10-1995

"Dat
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ofie spreekt een fris, grammaticaal ABN. Ze is nu 41/2, en heeft
haar Nederlands nagenoeg verworven. Mijn momenten van opperste verbazing gelden dan ook
steeds meer de inhoud in plaats van
de vorm van haar taaluitingen. Laat
die Sofie dus maar schuiven? ]a en
nee, want ondertussen maak ik mij er
zorgen over of dat Nederlands van
haar ook fris blijft. En daar is alle reden toe, nu Sofie steeds meer wordt
blootgesteld aan de verdorven invloeden van de Boze Buitenwereld.
Aan de misleidende voorbeelden van
disc-jockeys, ministers, kranten,
ambtenaren, jongerenwerkers, onderwijzers, ooms, tantes, huisvrienden
en andere corrumperende autoriteiten. Hoe moet deze kleuter daartussen haar onbedorven taalschat zuiver
houden?
Ik geef het u te doen: stel dat unota bene als kritische, goed-opgeleide volwassene - zou emigreren naar
een vreemd land. Uw beheersing van
de taal die ze daar spreken, heeft, ten
behoeve van dit experiment, het niveau van dat van een kleuter. Zeg dat
dat land Frankrijk is. Zou u dan, al
taalverwervend en hongerig op zoek
naar idioom, het onderscheid weten
te maken tussen goed en verkeerd
Frans? Zou u het Franse equivalent
van 'en hier is dan het culinaire verhaal ' herkennen als een wangedrocht, terwijl uw Franse makelaar u
de keuken van uw nieuwe residence
toont? Spitsen uw oren zich achterdochtig als uw werkgever (een erudiete, sympathieke Parijzenaar) u op
het hart drukt dat het gaat om 'het
bedrijfsimago naar de klant toe' ? En
weet u waar u staat als de lokale pastoor u verzekert dat u niet blind mag
zijn voor 'een stuk geloofsbelevenis ' ?
In het Frans, mind you!
Ik geef het u te doen. Iedereen gebruikt deze woorden namelijk overal!

Na de babytijd verwerft een
peuter door nieuwsgierigheid en verwondering de
moedertaal beetje bij
beetje. [eroen Kramer is
anglist, presentator van het
tv-programma 'Het Klokhuis', maar vooral ook vader. In een serie korte
artikelen belicht hij enkele
episoden uit de taalontwikkeling van dochter Sofie.

[9] [slot]
klemtoon normaal! Mitterrand heb ik
destijds nog eens de Olympische
Winterspelen horen openen met:
...les jeux Olympiques...' Zelfs staatshoofden doen eraan mee, en nu
moet mijn vierjarig meisje zich verzetten tegen dit soort invloeden?
Schei nou toch uit!

Zo gaat dat nou eenmaal met taal. Zo
is dat ook altijd gegaan. En zo zijn er
altijd conservatieven geweest die zich
Dat is juist het verraderlijke waardoor tegen dat soort veranderingen in de
men ze op den duur als normaal gaat taal verzetten. Knorrige lieden die
ervaren. Het is dus niet te doen. Zou het niet kunnen nalaten om moderu met uw kleuterwoordenschat, om
nistische gemaniereerdheid van sarbovenstaand gedachtenexperiment
castisch commentaar te voorzien, of
concreet te maken, bijvoorbeeld het
met schoolmeesterachtige betweteFranse klemtoonvirus tijdig onderrigheid te corrigeren. Het wordt hun
kennen? Pardon, u kent het Franse
niet in dank afgenomen, maar ze
klemtoonvirus niet? Zet rond het
kunnen nu eenmaal niet anders.
hele uur een willekeurig Frans radioOnze taal is nu ook Sofies taal, en
ze kan ermee doen wat ze wil, Voorof tv-station aan en luister naar het
weerbericht: 'Ici Ie meteo pour dezie ik nu al een generatiekloofje? Mismain...' Of het nieuws: 'Les
schien dat ik u daarmee nog eens laschauffeurs de camions ont blocque
tig val in een periodiek voor jonge
Ies rues principales...' Bijna niet een
<
ouders of ZOe
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ludasschaap
c. Kostelijk - Lelystad
n de prospectus van een boek van Anne Duden, Das [udasschat,
staat het volgende. "In sommige slachthuizen houdt men een judasschaap. Soms is het ook een geit. Het dier staat al voor het
slachthuis als het volgende vrachtwagentransport met schapen arriveert. Het judasschaap draait zich om en leidt de kudde onontkoombaar en feilloos naar een platform, vandaar door een betonnen, holle
weg, over smalle bruggetjes, hellingen af, hoeken om; de schapen volgen en komen zo ten slotte bij een deur. Het judasschaap stapt nu opzij, de andere schapen lopen door de deur en worden meteen verdoofd, opgehangen, enzovoort. Het judasschaap gaat de weg terug en
wacht op de volgende kudde."
Navraag leert dat het judasschaap in Nederland ook wellokschaap
wordt genoemd. Uit een aangevoerde kudde wordt bij een slachthuis
een schaap gekozen, dat los van de kudde op de route naar de slachtplaats wordt vastgebonden. Op het gemekker van dit schaap komt de
kudde af. Als 'beloning' wordt het lokschaap pas als laatste geslacht. <

I

INZICHT
Nico Groen & Erik Viskil
InZicht licht u in over nieuwe boeken, congressen en lezingen

editie beter afgestemd op een gevarieerd
Nederlands en Vlaams publiek.

in taalkundig Nederland. Vermelding in deze rubriek betekent

De nieuwe Schrijfwijzer kost f 39,90 en

N

niet dat de redactie ze aanbeveelt.

wordt uitgegeven door Sdu Uitgevers.

ó

Voor een zo volledig mogelijk beeld hebben wij ook uw hulp

ISBN 90 75 56604 2

nodig. Weet u iets waarvan u denkt dat het in deze rubriek
thuishoort, laat het ons dan weten!
Verschijningsdata en prijzen onder voorbehoud.

• LELIJKE WOORDEN

Hans Auer stelde een woordenboek samen van eigentijdse woorden en uitdrukkingen die naar zijn mening te lelijk zijn om gebruikt te worden. Het resultaat is een tamelijk omvangrijke verzameling modieuze afkortingen (aso,
depri), overbodige neologismen (aanhuren, opstapmoeder) en hinderlijke clichés
(absoluut, prijskaartje). Elk woord wordt
beoordeeld op zijn lelijkheid. Zo krijgt
aandachtsveld een 1 (verwerpelijk) en
achterban een 4 (onvoldoende). Jammer
is dat niet duidelijk wordt wat precies
het criterium is om een woord 'lelijk' te
noemen (of een bepaald cijfer te geven).
Dat zou het inzicht in het vermijden
van lelijk taalgebruik wellicht wat hebben vergroot.
Zeg nooit doei. Het foute woordenboek
van de Nederlandse taal wordt uitgegeven door Elmar /Goossens en kost

f 17,50.

ISBN 90 389 0360 X
• WEGWIJS IN HET VAK NEDERLANDS

De Vraagbaak Nederlands is een naslagwerk voor leraren Nederlands in het
voortgezet (of secundair) onderwijs in
Nederland en Vlaanderen. Het beschrijft de stand van zaken in het vak,
geeft een overzicht van tijdschriften,
boeken, leerplannen, toetsdocumenten
en lesmodellen, en bevat een uitgebreide lijst met namen van organisaties en
instanties. In een apart hoofdstuk wordt
aandacht besteed aan het Fries.
Vraagbaak Nederlands. Gids voor leraren
Nederlands in Nederland en Vlaanderen
wordt uitgegeven door de Federatie

Het Schoolvak Nederlands/Algemeen
Pedagogisch Instituut (Postbus 85475,
3508 AL Utrecht) en kost f 24,50.
ISBN 90 6607 255 5
• ZAKENBRIEVEN

Geachte lezer van Karel Edens en Karen

Geerts is een nieuw leerboek over zakelijke correspondentie. In het eerste gedeelte wordt uiteengezet waar bij het
schrijven van een zakelijke brief rekening mee moet worden gehouden. Aan
bod komen het schrijfproces, de onder-

0 OVERTUIGEN

delen van een brief en de structuur, stijl
en vormgeving van een brief. In deel
twee wordt uitgelegd welke soorten
brieven er zijn en wat hun specifieke
kenmerken zijn. Deel drie bevat oefeningen en opdrachten. Het boek is behalve als leer- en cursusboek ook als naslagwerk te gebruiken.
Geachte lezer. Lezergerichte zakenbrieven schrijven is verschenen bij Bohn,

Stafleu, Van Loghum en kost f 45,ISBN 90 313 1929 5
0 SCHRIJFHULP

Wim Daniëls schreef een handleiding
voor mensen die geregeld teksten moeten schrijven, maar geen tekstschrijver
zijn: Verbeter uw tekst. Het bevat een
reeks eenvoudig te gebruiken controlelij sten en toetsen waarmee onvolkomenheden in een tekst (verkeerde
woordkeus, zinsbouw, enzovoort) aan
het licht gebracht kunnen worden. Het
boek kan ook als oefenboek in opleidingen gebruikt worden. Andere boeken
van Daniëls zijn Thuistaal, De geschiede
komma, De correspondentiewij--nisvade
zer en De stem van ...
Verbeter uw tekst wordt uitgegeven

door Sdu Uitgevers en kost f 19,90.
ISBN 9012082447
0 SCHRIJFWIJZER

De Schrijfwijzer van Jan Renkema behoeft geen introductie: met een kwart
miljoen verkochte exemplaren is het
het best verkochte en bekendste taaladviesboek. Onlangs verscheen de derde
editie, die ten opzichte van die daarvoor
flink is uitgebreid. De omvang nam toe
tot 250 pagina's (voorheen 200) en er is
geen taalkwestie die in de afgelopen vijf
jaar in de belangstelling kwam waar het
boek geen antwoord op geeft. Als vanouds gaat het daarbij om adviezen op
alle niveaus, van de (nieuwe) spelling
tot de tekststructuur. En niet alleen algemene vragen als 'Hoe schrijf ik een
brief?' komen aan de orde, maar ook detailvragen als 'Zeg je met of op vakantie ?'
Het register van de Schrijfwijzer is uitgebreid en op verzoek van lezers uit Vlaanderen is het boek met ingang van deze

Gelijk hebben betekent nog niet gelijk
krijgen. Voor gelijk krijgen is heel wat
nodig, zoals Peter van der Geer en Bregje Walenkamp in Gelijk hebben, gelijk
krijgen laten zien. Zij behandelen in dit
boek zowel technieken als 'trucs' om gelijk te krijgen. Zo staan ze niet alleen uitgebreid stil bij het belang van de argumentatie zelf (het verzamelen van argumenten, het selecteren ervan, de soorten discussies en de daarbij passende
'aanvalsstructuren'), maar besteden ze
ook aandacht aan de rol die het imago
van de spreker kan spelen en aan de mogelijkheden die hij heeft om het gemoed van zijn toehoorders te bewerken.
De auteurs, beiden trainers in debatvaardigheden, staan daarmee in de retorische traditie.
Gelijk hebben, gelijk krijgen: de kunst van
het overtuigen wordt uitgegeven door
Kosmos Z&K en kost f 24,90.

ISBN 90 215 2614 X
• SPEECHEN

De auteurs van Uitgesproken goed!, Judith
van den Dries en Susanne van IJsel
Smits-Hupperts, geloven dat iedereen
een publiek pakkend kan toespreken.
Hun boek begint dan ook bij het begin:
het verzoek aan 'zomaar iemand' om
een voordracht te houden. Uitgesproken
goed! gaat daarna achtereenvolgens over
de voorbereidingen voor het houden
van een toespraak, de opbouw van de
presentatie, het omgaan met publieksre
stijl en de 'body language' van-acties,d
de spreker, en het gebruik van hulpmiddelen. Een aantal veelvoorkomende
blunders bij elk van deze aspecten van
de presentatie vormt het vertrekpunt
van het boek en een 'checklist' met de
belangrijkste aandachtspunten sluit het
af.
Uitgesproken goed! Stap voor stap naar
publieksgericht spreken wordt uitgegeven door Kosmos Z&K en kost f 24,90.

ISBN 90 215 2662 X
• BASISHANDLEIDING NEDERLANDS

De bekende taalkundigen Liesbeth Koenen en Rik Smits schreven een 'taalgids
voor het gebruik in de praktijk van alledag', onder de nogal technisch klinken321
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de titel Basishandleiding Nederlands. Het
boek gaat niet alleen over de bekende algemene taalkwesties die in elk taaladviesboek worden behandeld, maar beantwoordt ook vragen die in dergelijke
boeken niet of nauwelijks worden gesteld. Zo vindt de lezer een antwoord op
vragen als: 'Wat is een goed woordenboek?', 'Wat is plagiaat ?', 'Wat is dyslexie?' en 'Hoe zit een limerick in elkaar?' Dergelijke vragen maken de Basishandleiding Nederlands eerder tot een algemeen boek over taal dan tot een taal adviesboek, maar dan wel een dat ook
de meest gestelde vragen over taal bespreekt, zij het in kort bestek.
De Basishandleiding Nederlands kost
I 15,- en wordt uitgegeven door Uitgeverij Bijieveld.
ISBN 90 6131 951 X
• COMMUNICATIE
In Doelgericht communiceren worden in
het kort communicatievormen besproken die gewoonlijk onderwerp zijn van
een heel boek. Het eerste hoofdstuk gaat
over het algemene model voor commu-

DE

JAARGANGEN

DOELSTELLING Bij het inzenden van dit
woord aan den Raad_ hadden wij vermeld, dat
vele leden her hadden opgegeven en wij hadden
er de opmerking aan toegevoegd, dat men er zich
bijzonder aan scheen te erqeren.
De erqernis, zegt een lid van den Raad, - mij
persoonlijk ook niet vreemd - zal haar oar"
sprong hebben in twee dingen: 1o. de voorkeur
voor bet lange quasi-qewichtiqe, dikdoenerige
woord, wanneer men eenvoudig meent: doel, bedoelinqjZ", het wijsqeeriqe air van zich niet te
kunnen hinden aan een eenvoudig, klaar bedoe.. .
ten, maar alleen een algemeene richting te kunnen
aanqeven, waarin men zich bewegen zal, Het
woord komt nogal eens voor in wetten, reqle...
menten, statuten of dgl. van vereenigingen met
cen weidsch, maar vaag, slechts als ver ideaal
g-ezien, doel, waarin men zooveel mogelijk vogels
van allerlei veeren samenbrengen wil en· zoo
weinig mogelijk zich binden aan bepaalde begin...
selen of een vast program. Zoowel die inhoud
als het Duitsche makelij zullen den - gegronden,

echt Nederlandschen -

afkeer veroorzaken,
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nicatie. Daarna volgen hoofdstukken
over het voeren van gesprekken, het
schrijven van teksten, vergaderen, mondeling presenteren en telefoneren. samengesteld door Willy Smedts en tees ook te horen, uit de mond van Philip Freriks en auteur Corriejanne TimSteeds staan de praktijksituatie en het William van Belle.
mers.
selecNederlands, een en veelzijdig. Een
doel van de communicatie voorop. Het
De grootste dictees der Nederlandse taal
tie artikelen van Guido Geerts, hem aanboek bevat veel praktijkvoorbeelden en
is een coproduktie van uitgeverij Aucgeboden ter gelegenheid van zijn emerioefeningen.
tor en Stichting IVIO en kost (inclusief
taat wordt uitgegeven door de UniverDoelgericht communiceren is geschreven
cd) f 39,90.
sitaire Pers Leuven en kost ca. f 95,- (BF
door Frans Willemsen en wordt uitgeISBN 90 71844 89 7 (Auctor)
1750).
boek
geven door Het Spectrum. Het
ISBN 90 6121 804 7 (Stichting IVIO)
ISBN
90
61
86
694
4
kost f 19, 90.

ISBN 90 274 4435 8
• AFSCHEIDSBUNDEL PROF. GEERTS
Afgelopen najaar nam professor dr. Guido Geerts - bij het grote publiek vooral
bekend als een van de twee hoofdredacteuren van de grote Van Dale - afscheid
als hoogleraar in de Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Ter gelegenheid daarvan werd
hem een bundel met artikelen van zijn
hand aangeboden: Nederlands, een en
veelzijdig. De bundel geeft een goed
beeld van de veelzijdigheid van Geerts'
wetenschappelijke interesse en van zijn
niet aflatende inzet voor de bevordering
van één algemeen Nederlands in Noord
en Zuid. Enkele onderwerpen die aan
bod komen, zijn: de Vlaamse taalpolitiek, het standaardisatieproces, taalvariatie, Van Dale, de ANS en het taalgebruik van Hugo Claus. De bundel werd
322

• GROOTSTE DICTEES
Een maand voor de zesde aflevering van
het Groot Dictee der Nederlandse Taal
(én het verschijnen van het nieuwe
'Groene Boekje') kwamen Corriejanne
Timmers en Hans Reekers met het boek
De grootste dictees der Nederlandse taal.
Na een inleidend gedeelte over de geschiedenis van de spelling en van het
dictee geven ze 17 'themadictees' aan de
hand waarvan zij ingaan op spellingproblemen als het gebruik van hoofdletters,
enkele of dubbele medeklinker, wel of
geen samenstelling, en accenten en trema's. In het volgende gedeelte staan de
vijf tot nu toe gehouden Grote Dictees
der Nederlandse Taal, mét een bespreking. Het slothoofdstuk biedt nog vier
nieuwe 'Grote Oefendictees'. Op de
meegeleverde cd zijn twee van die oefendictees en twee 'gewone' Grote Dic-

• NIEUWE SPELLING IN WP
Onder de naam De Nieuwe-Spellingschijf
verschijnt deze maand een geheel herziene versie van de spellingcontrole
voor WordPerfect, gebaseerd op de officiële nieuwe spelling. Er is ook een speciale versie voor bedrijven en instellingen: De Spellingschijf, met een handige
Computertekstwijzer, een boekje vol adviezen en praktische tips voor computergebruikers.
De Spellingschijf wordt uitgegeven door
Gnl Automatisering in Utrecht (0302364621). De pakketten kosten respectievelijk f 25,- en f 75,- inclusief verzendkosten en btw, en zijn beide leverbaar voor de WordPerfect- versies 5.1
en 6.0. U kunt ze bestellen door overschrijving van het bedrag op giro
413430 van Gnl in Utrecht o.v.v. de
gewenste versie. <

aansluit(ngs)kosten
abessijn

115
189
absolute constructies
60
acrohomoniemen
168
Afrikaans
6
al, voorwaardelijk 145, 205
al- zinnen
46
amerijtje 243
ANV
123
argumentatie
231, 272, 306
auto (uitspraak)
249
baaivangen
149
bantamgewicht
223
basalt
155
bastaardwoorden (criteria)
270
batraaf
22, 71
been
256
beknopte bijzin
173, 208
beleefdheid in taal
233
beroepsnamen, vrouwelijke 3
bestuurderstaal
161, 282
bij deze(n)
209
bijnamen voor getallen
43
bijv. naamw., e achter 82, 84
bougie
75
-burger (achtervoegsel)
217, 267
casu quo
235
cijfers verborgen in woorden
39
citeren, normen voor
216
clichés, functies van 191
Communicatief
58
compatibeler
77, 134
compostela (etym.)
6
congres Onze Taal 1995
143, 167, 280, 305
congruentie
13, 51, 69, 299
congruentie (ik die wens(t))
9
congruentie (ik of jij heb(t))
7
corrector, taak van de -

244, 296, 297
crème fraiche
9
crypto- nummerplaten
154, 207
cursiveren, onnodig 151
de/het aviodome
13
de/hetp/ace
171, 233
denken aan/over
115
dertientje
51
des vrouws?
299
dialect Baarle-Nassau
24
dialect Brussel
59
dialect Venray
316
Dialectendag
50
dialectenquête
142
dialectverlies
316
Dictee, Groot
318
Dictee, Groot (ter discussie) 52, 53
dixieland
171
dooddeur
9
droedels
218
dubbele ontkenningen
186, 233
Duits- Nederlands taalgedrag
318
e(n) na bijv. naamw. (herziene(n))
69
egoplates
23, 49
einde van de tunnel
183
elkaar (wederkerig)
69
en/maar aan begin zin
297
energie (uitspraak)
180, 207
Engels, colleges in het 251
Engelse invloed
192, 243
enzovoort/en dergelijke
225
ergerniswekkende woorden
197
eruitzien/er uitzien
269
Esperanto
46
Europa, kleine talen in 224
exotische woorden in het Ned. 118
fax en foon
19
Franse taalunie
159
Fries
196
gaten in de taal
293
geestelijk/verstandelijk gehandicapt
205, 298
gegril(1)d
209
geheugen
95-113

geheugenkunst, middeleeuwse -102
genitief-s
69

gerden

185
31, 134
31-45
getuige(n) de reacties
139
gewaarworden (datief?)
13
goed(e) nota nemen
299
grafische aspecten van tekst
278
grammatica en communicatie 156
grammaticale termen
49
Grammatik (stijlchecker)
311
Groenman -taalprijs
280
groter dan mij/ik
197, 315
haar als meervoudsvorm
269
herstel(d)melding
269
heugen en meugen
126
Hietbrink, Willem
188
honden, de - blaffen...
72
247
hun
i, de letter 20
ij in alfabet?
140, 205, 206
Indonesisch in het Ned.
286
inlay
219, 313
lnterlingua
46
getal van het beest
getallentaal

Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek
291
jaarvergadering Onze Taal

125, 135, 222
jargon en slang
157
je in je reinste onzin
299
Jiddisch in het Nederlands 263, 264
jubileumnamen
44, 170, 208

judasschaap

320
303
13

juridische taal

kennen/kunnen (een taal -)
kindertaal

19, 59, 85, 90, 114, 155,
195, 221, 254, 320
klemtoonregels
70
komma tussen bijv. naamw.
139
Komrij, scheldwoorden van 81
kouder, een stuk 192, 208
Kroatië, taalscheiding in 319
legertaal
184, 234
letterwoorden
168
levensbestendige woning
250
lezersonderzoek Onze Taal
240
lijftelwoorden
36, 71
maar/en aan begin zin
297
manuscripten, onuitgegeven - 22
mazoet
317
medelanders
179
meebrengen/meenemen
192
meervoudsvormen10

mei, in - leggen...

114, 170

meisjesnaam
48, 116, 170
meningsverschil, taal van het -

231, 272, 306
76, 135
71
37, 116
184, 234
miljoen, vijf- keek/keken
51
n als tussenletter
300
namen/tenaamstelling
225
metaforen
metathesis (weps)
metrieke stelsel
militaire taal

Nederlands als bedreigde taal

213, 265, 313
Nederlands in Europese Unie

58, 88, 158
Nederlands in Wallonië 122
Nederlands op Franse scholen 159
Nederlands op het gymnasium 73
Nederlands, toekomst van het -123
Nederlands wettelijk beschermd?

213, 265-267, 282, 313
Nederlands-Perzisch lexicon
88
Nedersaksisch
318
neerlandistiek in het buitenland
neerlandistiek in Zuid -Afrika
negatieve omgevingen

newfoundlander
niets (etym.)

291
122
284
274
218

nieuwe woorden

149, 217, 268, 314
nieuwjaarsspeech
309
norm voor correct Nederlands
8
nul (etym.)
218
nul (getal)
133
olifant
281
om de maand
42, 117
omdat/doordat
173
ontkenningen, dubbele
186, 233
ontsnipperen
219
onvertaalbare woorden
293
Onze Taal en taalverandering

172, 234, 297
127
240
50, 136
26
opstarten193
ossenboek 253
-ova achter naam
48, 71
pekinees
189
perspectief in verhalen
120, 170
pesjonkele
73, 134
piemel, meisjespendant van - 208
plek/plaats
193
plonkelen
90
poëzie, het voorlezen van 55
politie (uitspraak)
86
Onze Taal in de oorlog
Onze Taal, lezers van
Onze-Taalprijs
Onze-Taaltentoonstelling

politiek correct taalgebruik

10,131,268
poot
256
procent, SO - betaalt/betalen
13
psycholinguïstiek
14
psychologie achter spellen
275
punt na acad. titels
11, 49, 116
punt of dubbele punt
235
r in uitspraak
12
radar
250
rappen

100

restaurant (uitspraak)
revolver
richting als voorzetsel
rijke stinkerds
Rijmschijf, de
Rijssel/Lille
roerbakken (geroerbakt)

86
121
255
8, 48
147
239
47
Romeinse cijfers
209
rouw, reclame bij 89
•
samengestelde werkwoorden
47
sceptisch (uitspraak)
248, 298
schattingsregels
34
schoolrijtjes
108
schrijftalent
22
schrijven, een 163
schrijven, mooi 137
seksisme in taal
Simplisties woordenboek
spellen
spelling in Duitsland
spellingcontrole, automat. spellingherziening
spellingherziening 1995

10

194
275
24
220
275

54, 58, 70, 283, 296, 300, 302
8
89, 311
49
209
systeem/systematiek
190, 234
taal en geheugen
95-113
taalergernissen
192
taalfout, rampzalige 122
sterke werkwoorden
stijlchecker
straatnaam, langste sweater (uitspraak)

taalhandleidingen voor technici

43, 133
Thijssen, taal van 148
tijdschriften neerlandici
224
tips voor de voorzitter
203
tips voor een nieuwjaarsspeech 309
tips voor inleiding toespraak
174
tips voor poëzievoordracht
55

tochthond

285
174, 309
tolk(en)- vertalers
235, 297
Toonder erelid
305
Toonder in vertaling
210, 238
Toonder, persoonsnamen bij 236
Toonder, taal van 178, 237
topogrammen
61, 154
trema in nieuwe spelling
48
tussen -n in samenstellingen
300
tweetaligheid
252
twintig stuks vee kwam(en) om 69
uilebal
171
uilenvlucht
22
uitspraak standaardtaal
12
toespraken

uitspraak van Franse leenwoorden

86, 180
uitspraak van goal, drugs
16, 72
uitspraak van sc-, eu-, au248
uitspraakwoordenboek
58, 158
van ('zei van...')
192, 208
vanaf vier (bet.)
51
verbuiging van woorden
176

verkeerskegel/pylon
vijf/vinger (etym.)
visnamen op -ing

8
41, 133
160
Vlaams
6, 48, 116, 162
Vlaams Blok, taal van het - 67, 135
Vlaams in Groene Boekje
158
vloeken
282
volksetymologie
124, 188
vooruitverwijzen met die
8
voorvoegsels decimalen
38
voorzitten van een vergadering 203
vreemde talen, beheersing van - 25
vrouwelijke beroepsnamen
3
vruchtbaarheidsregeling
72
waarmee ik / waar ik mee
144
waken voor...
139
wacht met datief?
299
wel182,242
weleens/wel eens
299
welsprekendheid, politieke - 59, 88
werkwoorden, sterke 8
Wetenschap van het woord,
G.A. Miller
14
wetenschapsjournalistiek
78
wetenschapsmetaforen
76, 135
wijzigen
192
WNT op cd-rom
125, 150
woordenboek voor kinderen
74
woordenboeken, opnamebeleid

308
woordenboeken en grammatica

18, 176
woordenboeken en taalverandering

246
woordenboeken, verkoop van - 25

152, 233
taalkunde in onderwijs
89
taalkunde op universiteiten
251
taalnationalisme
6, 8, 319
taalpolitiek 213, 265-267, 313, 319
taalverandering 71
taalverandering en woordenboeken

246
taalverwerving van kinderen

19, 59, 85, 114, 155, 195, 221,
254, 320

323

talenonderwijs in mbo
197
Tanghe, Martine
280
technisch schrijven
152, 233
tekstbegrip technici
282
tekstmassa, toenemende 98
telefoonboeken, fouten in 24
telwoorden (etym.)
41, 133
telwoorden in cijfers of letters

wordt/worden verzocht
156, 207, 267
zangtaal, Nederlands als 59
zeevlam
80
zittingsboer
8, 48
Zomeren, Koos van 137
zowel... als
47
zure room
9
zwart gat
7
zwembadpas
148
zwemmen
245

Voor besloten gezelschappen
van 100 tot 400 personen.
En variërend van 100 tot maar

Voor de 250e maal namen gisteren honderden
dorpelingen in het Urabantse Ossendrecht deel
aan de bedevaart naar Berendracht. I)e zogenoeinde hegankenis naar de Troosteres der Bedrukten vond voor het eerst plaats in 1745 toen
het dorp geteisterd werd door de pers.

liefst 600m 2 kunt u ons altijd
even bellen voor nadere informat i e. Dan steken wij vrijblijvend van wal.
folder rederij Scheers

Trouw

De bewoner is dankzij het moedige
optreden van de politiemensen licht
gewond geraakt.
Hoorlems Weekblad

J essye Norman
k an niet zingen

Gezocht wordt een oppas moeder/
grootmoeder voor zoontje van 4 jaar.
De bedoeling is hem 's morgens naar
school te brengen en hem 's middags
van school te halen en te koken.

RUG G ESP R A A K

Ons schip geeft u de ruimte.

De wercldíherocnidc Sopraan
Jessye Norman kan morgenav o nd niet optreden tijdens het festival
Pierre Boulez in het Concertgebouw.
Ze heeft een virusinfectie opgelopen.
Leidsch Dagblad

advertentie in NRC Handelsblad

Prins kijkt met pacemaker naar Troonrede
De Cool- en Eemlonder

Rob van Hulst neemt in
Op de wallen een kijkje achter

met Trijn Blom, een van de

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn
bij een garagebedrijf drie auto's losgebroken. Vermoedelijk was het de bedoeling
om een BMW te stelen.

bewoonsters van het Centrum

De Toren

de schermen van een peepshow
op de Oudezijds Achterburgwal
in Amsterdam. Ook paart hij

van Ouderen `Flesseman'.
De Stem

Vandaag verschijnt een herderlijke brief
over de vrouw van Johannes Paulus II.
De Standaard

.. ,_N^ \

,>' •..,.,..••s...

i

;r

.. .^!,.i^.

EF
t^., .::<

£^ rf3
..:.

<E ^x

i G3
.. .a... :..
....w :....

Z F
'<R

^.1.✓

S<, i ^...

r;
,w ,..
.•

r{..z:

e rechtbank in Amsterdam heeft een 25- jarige
prostituée veroordeeld tot
240

Een congres van de Britse Conserv atieven
nag zich geen echt Tory- congres noemen zon
een motie voor herinvocring van de dood -der
gespierde beloften de misdaad harder-strafen

aan te pakken.
Brabants Dagblad

uur onbetaalde arbeid

wegens betrokkenheid bij
beroving van een politieman van zijn dienstpistool.
NRC Handelsblad

